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Beste lezer,

De strijd om de gunst van de kiezer is geleverd. Pakken papier,

om ter fraaist bedrukt, vielen in onze brievenbussen.

Aankondigingsborden volgeplakt met koppen, schoten als padde-

stoelen uit de grond en raken nu stilaan weer opgeruimd. Enkele

borden met afgeregende affiches blijven nog even als stille getui-

gen. Of de verkiezingsuitslag recht evenredig is met het aantal

kilograms geplakt en gebust papier, kan je zien in deze Grootste

Gemene Deler. Alle stemmen zijn geteld en de gegeerde zitjes in

de gemeenteraad verdeeld. Hoe dat in zijn werk gaat, kom je te

weten bij het lezen van dit overzicht.

“Je geeft meer dan geld” , dat is de slogan van de 11.11.11-actie.

In de extra bijlage wordt deze campagne toegelicht en vind je

meer informatie over het vrouwenproject in India dat dit jaar

gesteund wordt.

Veel leesplezier,

Jan Campforts.

VO O R W O O R D
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Het gemeentebestuur verkoopt op donderdag 21 december een

aantal fietsen. De verkoop gaat door in de garage van het politie-

kantoor aan de Kerkhoflei 14 in de deelgemeente St.-Antonius.

GGGGEEEEMMMMEEEEEEEENNNNTTTTEEEEBBBBEEEESSSSTTTTUUUUUUUURRRR    VVVVEEEERRRRKKKKOOOOOOOOPPPPTTTT

FFFF IIII EEEE TTTT SSSS EEEE NNNN

KKKKaaaammmmppppiiiiooooeeeennnneeeennnnvvvv iiii eeeerrrr iiiinnnngggg
Titels van sportkampioenen kunt u binnen brengen bij:

de gemeentelijke Sportdienst,Paul Somers,
Halle-Dorp 37,tel. 03/380.13.91.

LET WEL, u moet dit vóór 15 november doen.



OP AVONTUUR

Boeiend in India

Sinds 1997 trokken al 34
mensen, jong en oud, tij-
dens de grote verlof en
in september voor vier
weken op bouwavontuur
naar India. Allen vonden
het een onvergetelijke
ervaring waar ze met
vreugde en
dankbaarheid op terug-
kijken. Zij zijn de eersten
die ons aansporen om
zoveel mogelijk mensen
de kans te geven om zo-
iets te beleven.
De ondervinding heeft
ons geleerd dat de be-
slissing om zoiets te
doen moet rijpen en
goed worden voorbereid.
Begin februari 2001
heeft de eerste voorbe-
reidende vergadering al
plaats. Daarom start nu
de werving van kandida-
ten.
Voor het negende jaar
zullen wij gaan bouwen
aan klinieken, tehuizen
en werkplaatsen voor
achtergestelden die door
lepra en tuberculose ge-
tekend zijn.
Bent u gezond, jong van
hart, een beetje avon-
tuurlijk en tussen 18 en
70 jaren oud, laat dan
iet van u horen bij:
René Vanherck,
Kerkepad 49,
2275 Wechelderzande,
tel. en fax 03/312.46.35,
renevanherck@hotmail.com

W E T E N S W A A R D

GEMEENTEBESTUUR VERKOOPT

Brand- en geriefhout

Het gemeentebestuur verkoopt
openbaar een aantal partijen hout
afkomstig van het vellen en snoei-
en van bomen.
De partijen hout zijn verdeeld per
3 à 4 m3. U kunt op verschillende
loten inschrijven, maar wij kennen
maximum één lot per gezin toe.
De loten kunt u bezichtigen in het
gemeentepark.
De verkoping gebeurt door schrifte-
lijke bieding. Dit wil zeggen dat u
uw bieding onder gesloten omslag,
met de vermelding “openbare ver-
koop hout” en aangetekend (of
tegen ontvangstbewijs) moet op-
sturen aan het gemeentebestuur
van Zoersel, Kasteeldreef 55.
De opening van de biedingen
heeft plaats in de trouwzaal van
het gemeentehuis op 23 november
om 18u.30.
Meer inlichtingen kunt u bekomen
bij Monique De Feyter, gemeente-
lijk milieuambtenaar, tel. 0800-14529.

OPENBARE VERLICHTING DEFECT?

Bel en het wordt hersteld.

Een goed verlichte straat is aan-
genaam. Wanneer een lamp
defect is, kunt u dit melden op het
gratis nummer 0800/635.635.
Electrabel garandeert de herstel-
ling binnen veertien dagen na de
melding. Als Electrabel een
volledig armatuur moet vervangen
of als de schade groter is , dan
kan deze termijn wel iets langer
worden. Vaak moeten zij dan een
offerte maken en de nodige ver-
vangstukken bestellen. Werd de
schade veroorzaakt door een aan-
rijding dan moeten zij soms wacht-
en op de verzekering om de fac-
tuur voor de herstelling terug te
vorderen. Om nutteloze tussentijd
uit te sparen, worden de herstellin-
gen tot een bedrag van 30.000,- fr.
onmiddellijk uitgevoerd.
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KERSTMARKT

Laubach

Na een druk jaar: deelname aan de
braderij, organiseren van een Duitse
avond, deelname aan de viering van
25 jaar jumelage Laubach-Elancourt
en het achtste Internationale Orgel-
en Draaiorgelfestival tijdens het
weekend van 30 juni-2 juli, denken
wij aan de eerstvolgende activiteit. In
december staat de Kerstmarkt weer
voor de deur, op 9 en 10 december
om precies te zijn. Graag zien wij u
allen in onze tent, zodat we geza-
menlijk het centrale project: ‘Drie
pompen voor Kikwit’ kunnen ste-
unen.
De dag erna, op 11 december, ver-
trekken wij dan naar Laubach, om
daar de Kerstmarkt mee te maken
en er tevens onze eigen producten
te verkopen. Op 12 december is de
Kerstmarkt, op 13 december keren
we in de loop van de dag terug naar
Zoersel.
Zoals vorig jaar gaan we met de
bus. U kunt deelnemen door - zo
spoedig mogelijk - maar uiterlijk eind
oktober in te schrijven.
Prijs: 4.000 fr. voor niet-leden, 3.500
fr. voor leden. Hierin is inbegrepen
de busreis en twee overnachtingen
met ontbijt, géén maaltijden. (lidgeld
250 fr. per gezin of 150 fr. per per-
soon). Bij laattijdige inschrijving kun-
nen wij nog altijd proberen een hotel
voor u te vinden, maar dan betaalt u
de eventuele meerkost van het hotel
zelf.
Dus inschrijven bij: Mia Nieberg,
Jachthoornlaan 11, tel. 03/312.16.78
of bij Jef Joosten, Peggerstraat 26,
gsm 0477/27.93.11. Graag betalen
bij inschrijving op rekeningnummer
853-8694732-72.

Wanneer je iets voor de
tiende maal organiseert,

zou je denken dat het
allemaal een
beetje routine
wordt.

Voor een deel
is dit ook zo. De

grote lijnen zijn
uitgestippeld, de
contacten zijn
gelegd, de

scherpe kantjes
moeten nog wat
afgerond worden.

Het concept is met de jaren
gegroeid, sterker geworden.
Een aantal gemeenten
besloten enkele jaren gele-
den om met de Roefel te
stoppen. Zoersel niet. Het
enthousiasme, de inzet, het
engagement van medewerk-
ers, begeleiders en stuur-
groep was niet te stuiten.
Dit jaar werd de kaap van
negenhonderd kinderen
bereikt.
In de toekomst zal de stuur-
groep samen met het

gemeentebestuur bekijken
wat nog mogelijk is. In ieder
geval Roefel 2000 was
goed. Zelfs de regen kon de
pret niet drukken. Het ge-
meentebestuur, de jeugd-
dienst en de stuurgroep wil
alle begeleiders en mede-
werkers, fotografen, ....
bedanken.
Bedankt dat ook jullie de
Roefel hebt gemaakt tot wat
hij nu is.

B E D A N K T  !
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HALFTIJDSHALFTIJDS COÖRDINACOÖRDINATORTOR
(m/v)

HOOFDOPDRACHT

- pedagogisch begeleiden van de kinder-

begeleid(st)ers,

- uitbouw IBO-netwerk,

- organisatorische en administratieve

ondersteuning,

- verzorgen van contacten met mede-

inrichters.

VEREISTEN

- diploma HOKT of universitair

(in de menswetenschappelijke richting),

- leidinggevende capaciteiten,

- vertrouwd zijn met pc,

- beschikken over een wagen,

- bij voorkeur onmiddellijk beschikbaar.

WIJ BIEDEN

- A1-verloning,

- halftijdse tewerkstelling in een contract

van onbepaalde duur met mogelijkheid

tot uitbreiding van het contract,

- opleiding en teamwerk,

- deelnemen aan een selectiedag op 15

november.

MEER INFORMATIE

Nick Van Gool, diensthoofd Stekelbees,

tel. 016/24.39.93.

Kandidaturen (vergezeld van uw CV en

een copie van uw diploma) moet u vóór 9

november ten laatste indienen bij:

Groep KVLV,

dienst Werving en Selectie,

Schapenstraat 34, 3000 Leuven,

tel. 016/24.49.04 of 05, selectie@kvlv.be

KINDERBEGELEIDERSKINDERBEGELEIDERS
(m/v)

WAT IS UW TAAK?

- opvangen van kinderen tussen 2,5 en 12

jaar vóór en na de schooluren, op woens-

dagsnamiddag en tijdens de vakanties,

- creëeren van spelmogelijkheden voor en

met hen in een aangename en huiselijke

sfeer.

WIE BENT U?

- u gaat graag om met kinderen,

- u hebt een diploma HST Bijzondere

Jeugdzorg of HSB Personenzorg,

- of als u dit diploma niet hebt, bent u

bereid een opleiding “Buitenschoolse

Kinderopvang” te volgen bij de VDAB,

- u bent 1 dag ingeschreven werkloos,

- u woont in de omgeving,

- als u ervaring hebt, is dit een pluspunt.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

- een job in een boeiende en speelse

werkomgeving,

- vorming en opleiding,

- een deeltijds contract,

- een job in onderbroken werkuren.

MEER INFORMATIE

Leen Neirinck of Wendy Pouillon,

tel. 016/24.49.04 of 05.

Uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV

verwachten wij tegen 30 november op

volgend adres:

Groep KVLV,

Dienst Werving & Selectie,

Schapenstraat 34, 3000 Leuven.

Selectieproeven vinden plaats in Zoersel.

Een flink deel van uw oud papier dat u maan-

delijks voor de papierinzameling buiten zet,

hebt u helemaal niet gevraagd. Meestal zijn het

regionale krantjes en reclamefolders die

“zomaar” in uw brievenbus belanden en voor

een hoop papierverspilling zorgen.

Bij het gemeentebestuur kunt u nog altijd gratis

stickers bekomen met de tekst “GEEN

RECLAMEDRUKWERK A.U.B.”.

Als u zo’n sticker wilt, bel dan naar Kris

Ryckaert, milieudienst op het gratis nummer

0800/14.529 om de sticker te bestellen of via

e-mail: Kris.Ryckaert@publilink.be. U kunt de

sticker ook afhalen in het gemeentehuis of de

gemeentelijke loketdiensten.

De gratis regionale pers zal haar oplages en dis-

tributie aanpassen aan de resultaten van de actie.

Ook u kunt er dus voor zorgen dat de papierberg

werkelijk slinkt!

Als de reclamebedelers de boodschap op de

sticker niet naleven en toch folders of gratis

regionale pers in uw bus stoppen, dan kunt u dit

ook melden op ons groene nummer. Het is

belangrijk dat u het niet-naleven van de stickers

meldt, alleen op die manier kan er werkelijk iets

veranderen.

Wilt u ook het geadresseerd reclamedrukwerk

vermijden, laat u dan registeren in het Robin-

sonbestand.

Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het

Marketing Verbond zullen uw naam dan niet

meer selecteren voor hun reclameboodschappen.

ROBINSONBESTAND
BELGISCH DIRECT MARKETING VERBOND

Buro & Design Center

Heizel Esplanade B46

1020 Brussel

tel. 02/477.17.97

gratis nummer 0800/91.886

of www.bdma.be
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SCHOOLSE KINDEROPVANG

W E R F T A A N I N S A M E N W E R K I N G M E T

H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N Z O E R S E L

“Stekelbees” start begin 2001 in de deelgemeente St.-Antonius met
Buitenschoolse Kinderopvang en gaat nu al op zoek naar:
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EERSTE CATEGORIE:
U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming van

de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Dit wil zeggen dat u geniet van:

- het WIGW-statuut (omdat u weduwnaar of

weduwe, invalide, gepensioneerd of wees bent),

- een verhoogde kinderbijslag

omdat u een gehandicapt kind

bent,

- ofwel bent u een langdurige

werkloze (sedert meer dan één

jaar) en ouder dan 50 jaar,

- het gewaarborgd inkomen voor

bejaarden (GIB),

- een tegemoetkoming voor

bejaarden (GIB),

- een tegemoetkoming aan

gehandicapte personen,

- het bestaansminimum (BM)

- een maatschappelijke hulp die overeenstemt met

het bestaansminimum.

TWEEDE CATEGORIE:
Ondanks het feit dat u geen recht hebt op de ver-

hoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invali-

diteitsverzekering, beschikt uw huishouden over

een bruto jaarinkomen dat 484.000 fr. + 89.602 fr.

per persoon ten laste niet overschrijdt. Onder per-

soon ten laste wordt verstaan, de persoon die over

geen inkomen beschikt of wiens bruto jaarinkomen

lager ligt dan 76.000 fr. (met uitzondering van de

kinderbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen)

én die onder hetzelfde dak als de aanvrager woont.

DERDE CATEGORIE:
Ondanks het feit dat u geen recht heeft op de ver-

hoogde tegemoetkoming van de ziekte- en inva-

liditeitsverzekering, beschikt uw huishouden over

een bruto jaarinkomen dat de inkomensgrens van de

tweede categorie met maximum 50.000 fr. over-

schrijdt. Onder bruto jaarinkomen wordt verstaan,

het inkomen vermeld op de loonfiche vooraleer de

persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en de

bedrijfsvoorheffing worden berekend.

HOEVEEL BEDRAAGT DE TUSSENKOMST?
- 5 fr. per liter met een maximum van 5.000 fr. als u

tot de eerste of tweede categorie behoort.

- 5 fr. per liter met een maximum van 2.500 fr. als u

tot de derde categorie behoort.

De tussenkomst is in elk geval een éénmalige tege-

moetkoming en u heeft slecht

recht op één enkele tussenkomst

per huishouden dat op hetzelfde

adres woont.

WANNEER AANVRAGEN?
U kan uw aanvraag indienen

vanaf 25 september tot 31

december 2000 voor een leve-

ring van huisbrandolie tussen 1

juli en 31 december 2000.

HOE AANVRAGEN?
- U moet uw aanvraag indienen door een verklaring

op erewoord waardoor u erkent tot één van de drie

categorieën te behoren en huisbrandolie voor uw

woning te gebruiken.

- Als bewijsstukken kunt u uw identiteitskaart en

uw SIS-kaart (sociale zekerheidskaart) voorleggen

alsook het laatste attest van de ontvangen sociale

uitkeringen, de laatste loonfiche, het aanslagbiljet

van de personenbelasting, enz… Verder de factuur

van de levering van huisbrandolie (tussen 1 juli en

31 december 2000), de afrekening van de verwar-

mingskosten in het kader van een huurovereen-

komst, het attest van de beheerder van het gebouw

waarbij wordt verklaard dat huisbrandolie wordt

gebruikt voor de verwarming van de woning, enz.

WAAR AANVRAGEN?
U kunt uw tussenkomst aanvragen bij de diensten

van het OCMW Zoersel. Gelieve vooraf eerst tele-

fonisch contact op te nemen, tel. 03/312.94.20.

Het OCMW is gevestigd aan de Oostmallebaan 50

en is elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot

16 uur (vrijdag tot 15 uur) open.

Het aanvraagformulier wordt u toegestuurd.

Het OCMW zoekt één gezins-

en bejaardenhelp(st)er voor

huishoudelijke hulp bij bejaar-

den of hulpbehoevenden.

Het betreft een halftijdse functie

met een tijdelijk contract vanaf

1 november en met de kans op

een vaste benoeming.

Voor meer informatie con-

tacteer Abigail Smet,

tel. 03/312.54.20.

Het OCMW zoekt werklozen

die in aanmerking komen voor

het statuut van GESCO (min-

stens zes maanden werkloos)

voor de poetsdienst bij men-

sen aan huis.

Het betreft een deeltijdse job.

Voor meer informatie contac-

teer Karine Demuylder,

tel. 03/312.94.20, elke

werkdag van 9 tot 12 uur.

Het OCMW zoekt mensen die

tijdelijk willen werken in de

poetsdienst bij mensen thuis.

Het betreft (kortere) tijdelijke

contracten.

Voor meer informatie contac-

teer Karine Demuylder,

tel. 03/312.94.20, elke

werkdag van 9 tot 12 uur.

Het OCMW zoekt vrijwilligers

die voor enkele uren per week

kunnen inspringenbij de

poetsdienst voor senioren,

langdurig zieken en gehandi-

capten.

De vrijwilligers zullen een

onkostenvergoeding ontvan-

gen en zijn verzekerd voor

wettelijk voorziene risico’s.

Wilt u zich kandidaat stellen,

contacteer Karine Demuylder,

tel. 03/312.94.20, elke werk-

dag van 9 tot 12 uur.

STOOKOLIESTOOKOLIE
Heeft u recht op een tussenkomst bij aankoop van huisbrandolie?

Ja als u tot één van de volgende drie categorieën behoort!



met “wondermiddeltjes”(?). Eetlustremmers zijn tegenwoordig prak-

tisch allemaal verboden omwille van schadelijke nevenwerkingen.

Vervang-maaltijden kunnen zeker hun nut hebben, en plantaardige en

andere hulpmiddeltjes zijn soms een steun SAMEN met een uitgeba-

lanceerd dieet, waar dan weer diëtisten je raad kunnen geven, maar... er

bestaan geen wonderen!!! In de hardnekkigste gevallen kan je samen

met je dokter een oplossing zoeken in sommige nieuwere geneesmidde-

len, maar denk erom IEDER PONDJE KOMT DOOR ‘T MONDJE !

Leef gezond en matig, de rest komt (niet altijd) vanzelf !

In het voorjaar organiseerde onze gemeente in het kader van ons jaar

over de gezonde voeding een kooknamiddag rond hoe een dag gezond

eten er kan uitzien. Met eenvoudige middelen kun-

nen we onze maaltijden aanpassen zodat zij door

iedereen kunnen gebruikt worden.

Uw dagmenu bevat voedingsmiddelen uit elke groep

van onze voedingspiramide, maar niet uit elke groep

evenveel, de aangegeven hoeveelheden zijn voor een

doorsnee vlaming, dus de hoeveelheden moeten

misschien aangepast worden.

Zo kan uw dag er bijvoorbeeld uitzien.

o n t b i j t

drie sneden volkorenbrood, minarine,

magere kaas, confituur, vers vruchtensap

v o o r m i d d a g

granenkoek

m i d d a g m a a l

zes sneden bruin brood, gekookt ei,

salade en een lepel vinaigrettesaus, koffie of thee

n a m i d d a g

magere yoghurt met fruit

a v o n d m a a l

groentesoep (naar behoefte), twee gekookte

aardappelen, ruime portie bloemkool met

bechamelsaus (halfvolle melk en

kookvocht), gebakken varkenshaasje,

water

‘ s  a v o n d s

vanillepudding

Hebt je interesse in gezonde voeding, wil je de

diëtiste wel eens een aantal vragen stellen over je manier

van eten bereiden en wat je zoal moet en kunt eten, het je vra-

gen over cholesterol, wil je ook een gezond dessert leren bereiden.

Wij bereiden er samen met jullie een gezonde warme maaltijd en er kan

geproefd worden.

Wij herhalen onze kookcursus “gezonde voeding” in het najaar:

WAAR: het Koetshuis,

WANNEER: maandag 20 november 2000 om 20 uur
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Gereed voor het slot van ons vervolgverhaal: op weg naar een gezond

en risico-arm leven? De laatste straal van onze steeds meer opflakke-

rende ster was... ons gewicht (zucht).

Want:

overgewicht kan leiden tot heel wat aandoeningen zoals diabetes, hart-

en vaatziekten, hoge bloedvetten en cholesterol, allemaal levensbedrei-

gende ziekten, maar ook chronische kwalen zoals astma, artrose, hor-

monale stoornissen en dergelijke.

Ach! Hoor ik jullie al verzuchten. Eten kan toch zo lekker zijn!

Eerst iets over de BODY MASS INDEX (BMI): door je gewicht in kg

te delen door je lengte in het kwadraat (in m) bekom je jouw BMI.

Bijvoorbeeld: je bent 1m65 groot

en weegt 65kg: jouw BMI is dan

Ideale BMI-waarden liggen tussen

20 en 24,9. Van 25 tot 29,9 zit je

met overgewicht, boven 30 spreekt

met van “obesitas”. Is jouw BMI

dus hoger dan 25 dan loop je risi-

co’s en gaan we er dringend iets

aan doen.

Vooreerst: onze rondingen inruilen

voor een driehoek. Herinner je de

voedingsdriehoek (theorie van de

gezonde voeding)?

Deze driehoek is verdeeld in zes

vakjes: een zeer brede basis voor

brood, aardappelen, rijst, deeg-

waren, peulvruchten en granen, daarboven twee kleinere vakken voor

groenten en fruit, nog hoger twee nog kleinere vakken voor melk- en

kaasproducten enerzijds en vlees, vis, eieren en noten anderzijds, en

bovenop een kleine top voor vetten en zoetigheden.

Gezond eten is evenwichtig eten: kies elke dag uit elke laag

van de piramide en beperk suikers, maar vooral vetten:

zo doe je al een grote stap in de goede richting.

Denk er ook aan: vezels en koolhydraten geven

een snellere verzadiging dan vetten, en veel min-

der calorieën.

Vanuit de gemeente worden weer kooknamiddagen

gegeven in november. Hou de data in ‘t oog en ga erheen

als je vragen hebt over voeding en de driehoek.

Verder moeten we er uiteraard ook voor zorgen dat onze

ingenomen calorieën weer verbrand worden: lichamelijke inspan-

ningen verbruiken meer vet en versterken de spieren. Overbrug het

gevaarlijke snoepuur door te sporten! Fiets naar de winkel, neem wat

meer een de trap.

Afslanken kan ook geld kosten: apotheken en dieetwinkels liggen vol

GezondheidsprGezondheidspr eventiegreventiegr oepoep
MALLE - ZOERSEL

65
(1.65)2 = 23,8
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DE SENIOR
SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 15, OKTOBER 2000, SECRETARIAAT TEL. 03/312.94.32

Alhoewel het al-
gemeen bekend is dat

de meeste senioren er
vóór alles aan houden
om zelfstandig, en dan
nog het liefst thuis in
hun vertrouwde om-
geving te blijven

wonen, kan het
nochtans op een

gegeven ogen-
blik, wegens

omstandigheden of omdat de zorgbe-
hoefte te groot wordt, nodig zijn om een
beroep te doen op een Rust- en
Verzorgingstehuis of een Rusthuis.

In het boek “60 plus, Gids voor wie het
pensioen nadert of bereikt heeft - editie
2000 -” dat op initiatief van de Vlaamse
Minister van Welzijn, Gezondheid en
Gelijke kansen, door het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap werd uit-
gegeven (teksten bijgewerkt tot 15
november 1999), worden o.m. de
aspecten die te maken hebben met “de
keuze van en een verblijf in een
rusthuis” duidelijk uiteengezet. Wij
nemen deze tekst, met toelating van de
uitgevers, dan ook graag uit dit boek
over, ten behoeve van de senioren.

Een rusthuis (ROB) is een bij decreet
beschermde collectieve woonvorm waar
aan ouderen huisvesting geboden wordt
evenals de mogelijkheid om geheel of
gedeeltelijk gebruik te maken van de
aangeboden gezins- en huishoudelijke
verzorging. Het rust- en verzorgingste-
huis (RVT) is bestemd voor
verzorgingsbehoevende ouderen die zijn
aangetast door een aandoening met een

langdurig karakter en die intensieve ver-
pleegkundige en paramedische zorg
behoeven. Analoog bestaan er ook psy-
chiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s).

Het rusthuis is wellicht de meest beken-
de dienst voor ouderen. Waar het
oorspronkelijk een instelling voor
hoofdzakelijk valide ouderen was, krijgt
het meer en meer de functie van een
verzorgingstehuis. Voor de meerderheid
van de ouderen is het rusthuis of RVT
momenteel het enige alternatief als ze
permanent toezicht nodig hebben en als
er geen of een onvoldoende sociaal
netwerk aanwezig is.

Als u verhuist naar een rusthuis of een
RVT, moet u rekening houden met drie
belangrijke elementen. Eerst en vooral
betekent de overgang van het eigen ver-
trouwde familiale milieu naar de ongek-
ende wereld van het rusthuis of RVT
een niet te onderschatten aanpassing
zowel voor u als voor uw familieleden.
Het is dan ook belangrijk om die stap
goed voor te bereiden. Ten tweede heeft
de opname in een rusthuis of RVT aller-
lei materiële en organisatorische gevol-
gen, onder meer het opzeggen van de
gas- en elektriciteitsaansluiting, de
eventuele opzegging van de
huurovereenkomst en het aanschrijven
van de pensioenkas. Tenslotte zijn er de
financiële gevolgen. Enerzijds dienen
uw eventuele eigendommen en/of
geldelijke middelen beheerd te worden
en anderzijds moet de instelling maan-
delijks betaald worden.

Naast de kosten voor verzorging, verple-
ging en bijstand zijn er de verblijfskos-
ten, dat wil zeggen de kosten die u moet
betalen omwille van uw verblijf in het

rusthuis of RVT. Die hebben betrekking
op het gebruik van de gemeenschap-
pelijke ruimten, het onderhoud van de
instelling, de voeding, de huur van de
kamer enzovoort. De verblijfskosten zijn
volledig ten laste van de bewoners. In
principe is er zowel voor rusthuizen als
voor RVT’s geen tussenkomst vanwege
de overheid in die kosten. Onder
bepaalde voorwaarden kan u evenwel
een beroep doen op het OCMW voor
een gedeeltelijke of volledige
tussenkomst (zie verder punt 2.)

1. KEUZE VAN DE INSTELLING

Als u (en/of uw familie en/of kennissen)
over voldoende financiële middelen be-
schikt om uw verblijf in een rusthuis of
RVT te betalen, volstaat het dat u een
contract of schriftelijke overeenkomst
afsluit met de door u gekozen instelling.
Daarin worden de rechten en de plichten
van zowel bewoner als instelling opge-
somd. Het is onmogelijk om alles te be-
spreken en te voorzien in de overeen-
komst. Er kunnen onder meer de
volgende zaken in opgenomen zijn: de
algemene en de woonvoorzieningen;
voeding; de medische voorzieningen en
hygiëne; het huisreglement; de prijs; de
betalingswijze; de rekening; de waar-
borgsom; de beëindiging van de
overeenkomst; het beheer en bewaren
van de goederen; de contractbreuk en
klachten, en de aansprakelijkheid.

Voor het maken van een keuze tussen
verschillende instellingen is de dagprijs
een vrij belangrijk criterium. Dat mag
evenwel niet het enige zijn. Belangrijk is
dat u zich volledig thuis kan voelen in
de instelling. Dat houdt in dat u vooraf
voldoende informatie verzamelt en indi-
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en mogelijk verschillende instellingen be-
zoekt. U dient duidelijk te weten welk
type instelling u wenst (een grote of een
kleine instelling, gelegen in een stad of
een dorp, al dan niet in de directe omge-
ving van de familie...). Elke instelling
heeft immers een verschillende werking
en legt andere accenten.

Belangrijke aandachtspunten bij een ver-
kenningsronde zijn:

* Stel vast of de instelling erkend is door
de Vlaamse overheid. Om die informa-
tie te verkrijgen kan u elke werkdag
bellen naar het secretariaat van het
team Ouderenvoorzieningen van de
Vlaamse Gemeenschap op het nummer
02/553.33.91.

* Vraag een kennismakingsbrochure.
* Probeer indien mogelijk met de huidige

bewoners te spreken.
* Neem een kijkje in uw kamer en neem

vooraf contact op met uw toekomstige
kamergenoot als het gaat om een meer-
persoonskamer.

* Vraag in alle openheid naar de prijs en
eventuele supplementen. Vooral de
rekening van incontinentiemateriaal
kan hoog oplopen.

* Stel ook vragen in verband met de
geboden zorgverlening en het (ver-
pleegkundig en verzorgend) personeel.

* Vraag of u het contract mee naar huis
mag nemen om te kijken of u ermee
akkoord kunt gaan. Laat eventueel
bepaalde punten wijzigen of schrappen.

* Lees het reglement van orde grondig
na. Vaak krijgt u daarmee al een idee
van de levenssfeer.

* Ga na of er een bewonersraad of een
familieraad bestaat en vraag of u de
verslagen mag inkijken.

* Vraag of het mogelijk is dat u een
week of een weekend op proef in de
instelling mag verblijven.

* Hou rekening met eventuele lange
wachtlijsten.

Stel ook heel concrete en gerichte vragen:
* Wanneer wordt er opgestaan en wan-

neer gaat men slapen?
* Op welk tijdstip wordt er gegeten en

wanneer gebeurt de verzorging?
* Kan u uw kamer met eigen meubels in-

richten, de eigen dagindeling bepalen,
zelfstandig beslissen over activiteiten
enzovoort?

* Worden de maaltijden op de kamer ge-
bracht of is er een restaurant?

* Wat zijn de bezoekuren?
* Tot hoe laat kan u zelf in en uit het

rusthuis?
* Kan u op vakantie gaan bij familie en

hoe wordt dat met de dagprijs verrek-
end?

* Hoe verloopt de ontslagprocedure? Hoe
lang is de opzegtermijn, wanneer begint
die te lopen en hoe hoog is het opzeg-
bedrag?

* Heeft u inspraak in de beleidsbeslissin-
gen van de instelling? Bij wie kan u
terecht met uw vragen en klachten?

Voor algemene en/of bijkomende infor-
matie over specifieke rusthuizen en
RVT’s kan u in Antwerpen terecht bij:
Platform Home Info Antwerpen,
Kammenstraat 18, 2000 Antwerpen,
tel. O3/231.66.15, fax O3/227.22.74.

Bij uw mutualiteit en in de boekhandel
kan u ook diverse gidsen met adressen en
beschrijvingen van rusthuizen en RVT’s
verkrijgen.

2. OCMW-TUSSENKOMST

Als u over onvoldoende middelen be-
schikt, kan u een beroep doen op het
OCMW van uw woonplaats voor een
volledige of gedeeltelijke tussenkomst. In
dat geval dient u in de eerste plaats de
eigen periodieke inkomsten aan te spre-
ken (pensioen, huuropbrengst van een
onroerend goed, lijfrentes en dergelijke).
Die inkomsten mogen evenwel niet inte-
graal gebruikt worden om de verblijfs-
kosten te betalen. U hebt recht op een
zakgeld dat u in principe vrij moet kun-
nen spenderen. Als u spaargelden, obliga-
ties enzovoort bezit, kan u die in bewar-
ing geven bij de ontvanger van het
OCMW voor de aanzuivering van het
bedrag dat u tekort komt om uw verblijfs-
kosten volledig te betalen. Dat is evenwel
geen verplichting. U kan uw middelen
evengoed zelf beheren of het beheer over-
laten aan een familielid, een vertrouwens-
persoon of een notaris. Bezit u eigen-
dom(men) dan kan u het OCMW vragen
de tekorten voor te schieten. Het OCMW
zal een hypothecaire inschrijving nemen
op uw onroerende goederen. Het kan u
evenwel niet verplichten uw eigendom te
verkopen of te verhuren om op die ma-
nier de verblijfskosten te betalen. Als uw
middelen nog altijd onvoldoende zijn om
de totale kostprijs te betalen, dan is het
mogelijk dat de kinderen, andere onder-

houdsplichtigen of zelfs derden zich vrij-
willig borg stellen om het verblijf te be-
talen en u zakgeld te bezorgen. Als er
evenwel op vrijwillige basis geen over-
eenkomst kan gevonden worden, is het
OCMW verplicht zelf een regeling op te
leggen. Omdat de OCMW’s verschillende
werkwijzen hanteren om de onderhouds-
plichtige bijdragen te bepalen, is het zin-
vol om daarover op voorhand voldoende
informatie in te winnen.
Om de criteria te kennen die door het
OCMW van Zoersel gebruikt worden om
de onderhoudsplichtige bijdragen te be-
palen, gelieve u zich tot de diensten van
het OCMW, Oostmallebaan 50 te richten.

3. KLACHTEN

Als er problemen optreden bij de uitvoe-
ring van de afgesloten overeenkomst, dan
kan u terecht bij de bewonersraad of
rechtstreeks bij de directie van de instel-
ling. Als die geen bevredigend antwoord
geven, kan u een beroep doen op de
Klachtencommissie Bejaardentehuizen
Vlaanderen, Steenhouwersvest 14, 2000
Antwerpen, tel./fax 03/233.58.78.
Die vereniging heeft tot doel de bewoners
van instellingen actief te verdedigen bij
klachten of misbruiken. Ze behandelt de
klachten die betrekking hebben op alle
aspecten van het verblijf: huisvesting,
verzorging en verpleging, voeding, finan-
ciën, erfenisrechten enzovoort. De klacht
moet schriftelijk geuit worden. De klach-
tencommissie werkt gratis en anoniem,
en blijft de behandeling van de klacht
opvolgen tot er een oplossing bereikt is.

Voor opmerkingen, suggesties of klachten
over de dienstverlening in uw rusthuis
kan u ook bellen naar de Rusthuis-Info-
foon van de Vlaamse Gemeenschap. Deze
is ingeplant in de inspectieafdeling van
het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap. U kan er eveneens terecht met uw
vragen over de verplichtingen waaraan de
rusthuizen moeten voldoen en over uw
rechten en plichten als rusthuisbewoner.
De Rusthuis-Infofoon is iedere werkdag
telefonisch te bereiken van 9 tot 12 uur
op het nummer O78/15.25.25. Die dienst
is bedoeld voor de rusthuisbewoners, hun
familieleden of iedereen die bezorgd is
over de gang van zaken in rusthuizen. In
elk rusthuis hangt er een affiche en zijn er
kaartjes aanwezig waarop het nummer
vermeld staat.
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Het lijkt nog veraf, maar toch is het alweer tijd om aan de
Kerstmarkt te denken. Al voor de vierde keer organiseren
de Derde Wereldraad Zoersel, Eurozoersel v.z.w., het ge-
meentebestuur, Middenstand St.-Antonius, Oxfam-Wereld-
winkel, P.C. Bethanië en ‘t Werkhuis Monnikenheide sa-
men dit jaarlijks terugkerend evenement.

Dit jaar is het Kerstmarkt op ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10
DECEMBER. Plaats van het gebeuren: het domein van PC
Bethanië. In een gezellige sfeer kunt u de tenten en tent-
jes, de polyvalente ruimte waar de Derde Wereldraad on-
derdak heeft en de centrale cafetaria bezoeken.

Ook wordt er weer door iedereen samen voor een sociaal
doel gewerkt. Aangezien het in 2000 opnieuw de beurt is
aan de Derde Wereld, viel de keuze nu op ‘Mokambi’, een
project dat reeds vijftien jaar werkt vanuit Halle.
De inwoners van Kikwit in Congo worden onder andere
gesteund met het instaleren van handpompen om de wa-
tervoorziening te verbeteren.

Eén handpomp kost 50.000 fr. Het doel waarnaar wij stre-
ven is drie pompen. Het motto van deze Kerstmarkt is dan
ook: ‘DRIE POMPEN VOOR KIKWIT’.

Om meer te weten te komen over de Kerstmarkt, houdt u
best uw brievenbus in het oog. Begin december komt de
kleine folder in uw bus, samen met de folder van Oxfam
Wereldwinkel. Op de Kerstmarkt zelf krijgt u een dikke
folder aan het tentje van de groep Mokambi, waar u ook
dergelijke pomp kunt zien.

Goed idee? Kerstcadeautjes kopen - want er is natuurlijk
weer van alles te koop -, gezellig ergens iets drinken of
eten, sfeervolle muziek horen en... u steunt een goed
doel, waarvan u zeker weet dat de opbrengst op de juiste
plaats terechtkomt!

Graag tot ziens op de Kerstmarkt.
Schrijf de data alvast in uw agenda!

Van de Vlaamse Gemeenschap
- “BIS verlegt je grenzen”

Met deze folder wil de afdeling
Volwassenenonderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap het B.I.S.
of Begeleid Individueel Studeren
beter bekend maken bij de bevolk-
ing. Het B.I.S. is laagdrempelig
afstandsonderwijs en geeft zowel
jongeren als volwassenen de kans
om hiaten in het studieverleden
weg te werken, zich voor te berei-
den op een overheidsexamen of
zich bij te scholen. De folder geeft
meer uitleg over de
studiemogelijkheden bij BIS. 

- “Profiel Vlaanderen 2000”
De afdeling Statistiek van de
Vlaamse Gemeenschap geeft met
deze beknopte statistische brochure
in een oogopslag een globaal beeld
van de positie van Vlaanderen op
meerdere beleidsdomeinen 

Van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding
- “Belg worden”

Deze folder geeft de nieuwe nation-
aliteitswetgeving weer die vanaf 1
mei 2000 van kracht is. De infor-
matie is nuttig voor inwoners die
meer willen weten over de nieuwe
reglementering in verband met nat-
uralisatie. 

Van de Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling en Beroepsopleiding
- “Grijp je kans”

De brochure geeft, aan de hand van
10 vragen en antwoorden, uitleg
over het startbanenplan voor jon-
geren . 

- “Wij denken verder dan de kan-
tooruren”
Is een strooifoldertje dat informatie
geeft over de VDAB-servicelijn.

Van het Kinderrechtencommissariaat
- “Als je nog geen achttien bent en je

wil gehoord worden, moet je een
stem hebben”
Heb je als kind of jongere vragen,
suggesties of klachten? Wil je
weten welke rechten je hebt? Het
Kinderrechtencommissariaat geeft
antwoord op je vragen. De folder
geeft nuttige informatie voor kin-
deren en jongeren die willen opko-
men voor hun rechten en belangen.

Van de Vlaamse Gemeenschap
- “Kleurennota”

Met deze kleurennota wil de
Vlaamse regering de discussie over
een nieuw  toekomstproject voor
Vlaanderen op gang trekken.

- “Volwassenenonderwijs 00-01”
De afdeling volwassenenonderwijs
stelt een informatiebrochure ter be-
schikking waarin op een overzich-
telijke wijze de studiemogelijkhe-
den voor volwassenen zijn weerge-
geven. Een handige en nuttige gids
voor iedereen die door verdere vor-
ming en studie wil bijdragen aan de
ontwikkeling van zichzelf en van de
gemeenschap.

Van Vormingscentrum Dakhuus vzw
- “Cursussen, herfst 2000”

U vindt hierin een uitgebreid aan-
bod aan cursussen informatica, al-
gemene vorming en hobby voor het
najaar 2000.

- “Taal-cursussen, schooljaar 2000-
2001”
Hierin vindt u een ruim aanbod van
talen die door het centrum worden
gegeven.

De meeste van deze brochures of fol-
ders kunt u op het gemeentehuis of
de loketdiensten bekomen of liggen

er ter inzage.

NIEUWE BROCHURES EN FOLDERSNIEUWE BROCHURES EN FOLDERSover de grenzen heenover de grenzen heen
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MEISJES 1STE LEERJAAR

1ste .....Marie Van de Walle ..................Elisabethschool
2de .....Lisa Deckers.............................GSA
3de .....Lena Smaelen ...........................Elisabethschool

1ste .....Laurijn Durt..............................Martinusschool
2de .....Tommy Stuer ............................BSGO
3de .....Charlotte Wuyts........................Antoniusschool

MEISJES 2DE LEERJAAR

1ste .....Shauni Clinckers ......................GBH
2de .....Jolien Leirs ...............................GSA
3de .....Lara Meeus...............................GSA

1ste .....Elise Bakeroot ..........................Antoniusschool
2de .....Naomi Snyders .........................Antoniusschool
3de .....Hanne De Wit...........................Antoniusschool

MEISJES 3DE LEERJAAR

1ste .....Tine Spiessens ..........................GBH
2de .....Cathérine Severyns...................Elisabethschool
3de .....Yinthe Michielsen ....................GSA

1ste .....Lotte Noelants ..........................GBZ
2de .....Line Tiebos...............................GBZ
3de .....Hanne Bachot ...........................BSGO

MEISJES 4DE LEERJAAR

1ste .....Indra Vanderbiesen ...................GSA
2de .....Lotte Verbraeken ......................Elisabethschool
3de .....Ine Verschaeve..........................Elisabethschool

1ste .....Lien Naulaers ...........................Antoniusschool
2de .....Esther Smeekens ......................Antoniusschool
3de .....Isabelle Vangeel........................Antoniusschool

MEISJES 5DE LEERJAAR

1ste .....Sofie Ghielens ..........................GSA
2de .....Sofie Aerts ................................GSA
3de .....Marouschka Gunzburg .............GSA

1ste......Caroline Van den Bergh ...........Martinusschool
2de .....Karen Dam ...............................Antoniusschool
3de .....Sanne Van Riel .........................Martinusschool

MEISJES 6DE LEERJAAR

1ste .....Ruth Van Nuffelen....................Elisabethschool
2de .....Anke Kennis .............................GSA
3de .....Lynn Smans..............................GSA

1ste .....Ellen Vlayen .............................Antoniusschool
2de .....Anne Frantzen ..........................Antoniusschool
3de .....Jill Ducro..................................Antoniusschool

JONGENS 1STE LEERJAAR

1ste .....Simon De Vry...........................Elisabethschool
2de .....William Artois ..........................Elisabethschool
3de .....Maarten Van der Burgt .............Elisabethschool

1ste .....Ben Ghielens ............................Antoniusschool
2de .....Matthias Cools .........................Antoniusschool
3de .....Tim Verhaeghen........................Martinusschool

JONGENS 2DE LEERJAAR

1ste......Robin De Feyter .......................GBH
2de .....Korneel D’Huys .......................Elisabethschool
3de ......Hans Martens ...........................GSA

1ste......Mathias Peeters ........................GBZ
2de ......Mathias Van Hoof.....................Martinusschool
3de ......Yarno Bonaers ..........................Martinusschool

JONGENS 3DE LEERJAAR

1ste .....Philippe Severyns .....................Elisabethschool
2de ......Toon Meeusen ..........................GSA
3de ......Lander Sels...............................Elisabethschool

1ste......Cedric De Roeck ......................Martinusschool
2de ......Sebastiaan Verheyen.................Antoniusschool
3de ......Glenn Van houtte ......................GBZ

JONGENS 4DE LEERJAAR

1ste .....Nils Dillen ................................Elisabethschool
2de .....Dries Francken .........................Elisabethschool
3de .....Willem Van Puyenbroeck .........Elisabethschool

1ste .....Tim Cassiers .............................Martinusschool
2de .....Jyri Aerts ..................................BSGO
3de .....Rutger Van Doninck .................GBZ

JONGENS 5DE LEERJAAR

1ste......Jelle Mariën..............................GSA
2de ......Thor Verhoeven ........................GSA
3de .....Manuel Bogaerts ......................GSA

1ste......Glenn Smet...............................Antoniusschool
2de ......Florian Ceulemans ...................Antoniusschool
3de ......Sam Conix................................Martinusschool

JONGENS 6DE LEERJAAR

1ste......Dieter Van Giel.........................Elisabethschool
2de ......Evert Van Overveld ..................GSA
3de ......Paul Luyten ..............................GSA

1ste......Stijn Conix ...............................Martinusschool
2de ......Ruben Smolders .......................Martinusschool
3de ......Barry Van de Wal .....................BSGO

SCHOLEN veldloopveldloop22000000

MEISJES JONGENS
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11.11.11: JE GEEFT MEER DAN GELD

Een heel andere invalshoek. Dat is het
minste wat je kunt zeggen over 11.11.11 in
2000. De voorbije jaren vormde steeds een
aanklacht het centrale thema van de cam-
pagne. Denken we maar aan de sport-
schoenencampagne of de Worldshake
actie, die wees op de dodelijke kloof
tussen arm en rijk in deze wereld. Dit jaar
is de slogan een stuk positiever, al blijft de
actie haar motto - vechten tegen onrecht -
zeker trouw.

De nieuwe campagne wil tevens de veelzij-
digheid van 11.11.11 benadrukken. De
indringende foto van de 11.11.11-affiche is
een honger- en miseriebeeld zoals we er al
meer te zien kregen. Het lijkt een beeld bij
uitstek om tot financiële steun aan te
zetten. En die steun wil 11.11.11 uiteraard
ook bekomen. Maar tegelijkertijd stelt de
slogan ‘Je geeft meer dan geld’ dat jouw
bijdrage ook een politiek signaal geeft.

11.11.11 is er namelijk van overtuigd dat
honger en armoede geen toevallige ver-
schijnselen zijn, maar het gevolg van on-
gelijke machtsverhoudingen. Van verdruk-
king, uitbuiting en oorlog. Daarom wil
11.11.11 op verschillende vlakken werken
aan meer rechtvaardige verhoudingen. Ze
doet dit niet alleen via projecten in de der-
de wereld maar ook door bij Belgische en
Europese beleidsmakers de belangen van
deze mensen te verdedigen. En door bij de
internationale financiële instellingen te ha-
meren op de catastrofale effecten van hun
beleidsregels op de armsten in het Zuiden.

Wie 11.11.11 een beetje kent, weet dat
deze organisatie sterkt gelooft in de kracht
van vrouwen als motor voor ontwikkeling.

Het zal dan ook niet verbazen dat 11.11.11 de schouders heeft gezet onder de Wereld-
vrouwenmars tegen Armoede en Geweld. In 155 landen hebben vrouwen in oktober een
hele week gestapt. Ze roepen de politici op om de wereldwijde discriminatie van vrou-
wen te bestrijden. Op 14 oktober kwamen de Europese marsen in Brussel samen. Ook
door Zoersel is de Wereldvrouwenmars op 10 oktober niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Dat 11.11.11 niet stopt wanneer het financiële actieweek-
end van 11 november achter de rug is, bewijst de lancering
van de campagne Een Pen voor de Premier. Het is een
nieuw initiatief in de campagne om een wereldwijde belast-
ing te eisen op financiële speculatie, de zogenaamde
‘Tobintaks’. 11.11.11 roept verenigingen, scholen, jeugd-
clubs en alle bewuste burgers op om eerste minister
Verhofstadt te overstelpen met al dan niet gebruikte pen-
nen. Een bijbehorend label vraagt de premier om de
Tobintaks op de Europese agenda te zetten wanneer 
België in juli volgend jaar het voorzitterschap van de EU
opneemt.

Dus, heb je een (bal)pen, stuur die dan naar premier
Verhofstadt in de Wetstraat 16, 1000 Brussel!

VOOR MEER INFO, RAADPLEEG DE WEBSITE: WWW.11.BE

VIA 11.11 .11  GEEF JE MEER DAN GELD AAN DE MENSEN IN DE DERDE WERELD.VIA 11.11 .11  GEEF JE MEER DAN GELD AAN DE MENSEN IN DE DERDE WERELD.



11.11.1111.11.11Z O E R S E L  S T E U N TZ O E R S E L  S T E U N T
Als grootste straatactie voor de Derde
Wereld heeft 11.11.11 naast een educatief
en een politiek luik, natuurlijk ook aan-
dacht voor directe financiële steun aan
initiatieven in het Zuiden zelf. De affiche wil
ook duidelijk maken dat je via een finan-
ciële bijdrage aan 11.11.11 meteen ook
veel méér doet. Dat je de armsten een
perspectief biedt. Dat je hen een stem
geeft in de echte machtscentra. Dat je ef-
fectief mee vecht tegen onrecht.
De projecten in de landen die 11.11.11 in
2000 steunt tonen verschillende aspecten
van de kracht van vrouwen in het Zuiden.
Toch zijn er overeenkomsten: de meeste
organisaties zijn bezig met de rechten van
vrouwen en vorming. Hun verhalen leggen
de wortels van de armoede in de wereld
bloot. Ze vertellen hoe het met de vrouwen
is gesteld in deze tijd van globalisering.
Vanuit Zoersel gaat onze steun dit jaar
naar INDIA. Vanuit heel de provincie
Antwerpen gaat er dit jaar 800.000 frank
naar een concreet vrouwenproject. In
India worden vrouwen immers al jarenlang
onderdrukt. Een eeuwenoude tekst stelt
dat een vrouw nooit onafhankelijk en altijd
onderworpen zal zijn aan een mannelijk
lid van de familie. Traditionele waarden en

structuren zorgen ervoor dat vrouwen-
rechten voornamelijk papieren rechten blij-
ven. De positie van de kasteloze vrouwen
is extra benard. Zij gelden als minderwaar-
dig en hebben thuis ook geen rechten.
De laatste jaren heeft het openstellen van
de Indiase economie ertoe geleid dat
vrouwen het hardst getroffen werden. Af-
schaffen van subsidies leidde tot sterk ge-
stegen voedselprijzen. Vrouwen en meis-
jes zijn daarvan het grootste slachtoffer
omdat zij de eerste zijn om van voedsel te
worden uitgesloten. Veel vrouwen verloren
sinds het begin van de jaren ’90 hun
baan. Andere kwamen in een systeem
met zeer lage lonen en weinig arbeids-
bescherming terecht. Dit is een van de
grootste oorzaken van de ‘vervrouwelijking
van de armoede’ in India. Deze heeft ook
gezorgd voor een nieuwe explosie van
vrouwenorganisaties en hun activiteiten.
De Society of Women in Action for total
Empowerment (SWATE) is zo’n echte
vrouwenbeweging. We steunen haar via
AREDS, the Association of Rural Educa-
tion and Development Services. Vrouwen
komen in SWATE samen en ontdekken 
de kracht van het getal en de solidariteit.
Hun actieterrein gaat van individuele pro-

blemen van vrouwen over politieke actie
tot deelname aan het beleid.
SWATE telt bijna 4.000 actieve leden. Dat
zijn plattelandsvrouwen, die zelf geen
vrouwen bezitten, maar werken als landar-
beidster. Vrouwen van alle kasten en ge-
neraties nemen eraan deel. Het besef, dat
ze als vrouwen allemaal onder een zelfde
verdrukking lijden doet de verschillen tus-
sen hen verdwijnen.
SWATE brengt vrouwengroepen samen
rond thema’s die het plaatselijke belang
overstijgen. Zo is het een van de trekkers
in de anti-alcoholcampagne in de regio en
voerden haar vrouwen gezamenlijk actie
tegen zandwinning uit een nabijgelegen
rivier. Politieke deelname is een andere
ambitie. SWATE bevordert de deelname
van vrouwen aan de lokale besturen. Zo
krijgen zij meer greep op hun situatie.
Tenslotte gingen de vrouwen ook van start
met een kredietprogramma, dat on-
dertussen uitgroeide tot een echte bank.
De bedoeling is, economisch vooruit te
komen en aan vrouwen kredieten toe te
kennen wanneer banken dat weigeren.
Ook daardoor groeit het zelfbewustzijn en
stijgt de status van de vrouw.



bedrag in letters

KOPIE CLIËNT OVERSCHRIJVING OF STORTING

BEF

TRIODOS BANK

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

523-0400655-23

11.11.11 Zoersel

naam en adres opdrachtgever naam en adres begunstigde

naam begunstigde

mededeling

Kopie cliënt enkel bij stortingen voorlegen

Hieronder niets schrijven

handtekening(en) en datum ondertekening

datum afgifte

memodatum bedrag memodatum

rekening opdrachtgever

Bij manuele invulling, één karakter per vakje Niet ter betaling aanvaarden

mededeling

bedrag

rekening begunstigde

11.11.11 Zoersel

5 2 3 0 4 0 0 6 5 5 2

20

3

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een beter, menswaardiger
leven van de vele duizenden mensen die achter dit project in
India schuilgaan.
Het actieweekend loopt van 11 tot  en met 14 november 2000.
Koop de wenskaarten die u zullen worden aangeboden op ver-
schillende plaatsen in de gemeente of bij u aan huis.
Deponeer uw bijdrage in de inzamelbussen in de parochiek-
erken.
Gebruik bijgevoegd overschrijvingsformulier.

Giften van meer dan 1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar.
Indien u graag wil meehelpen aan de kaartenverkoop of op een
andere manier wil meewerken tijdens het actieweekend, con-
tacteer dan Hilde Filliers (03/384.07.06).
U bent ook steeds van harte welkom op de vergaderingen van
de Derde Wereld Raad in Zoersel. Afspraak elke eerste dinsdag
van de maand om 20 uur in het Zonneputteke. Voor meer info,
contacteer Katrien Seynaeve (03/383.05.58) of Eric Fuhlbrügge
op de afdeling Welzijn van de gemeente (03/380.13.81).
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8 oktober 2000

DE STEMMEN, DE BEREKENING EN DE VOLLEDIGE UITSLAGEN

Zoersel telde op 8 oktober 20.160 inwoners. Er werden 27 zetels verdeeld. In Zoersel werden 15.289 kiezers uitgenodigd om te gaan stemmen.
13.729 kiezers brachten hun stem uit op 8 oktober. Hiervan waren er 13.265 geldig en 464 of 3 % blanco.

De zogenaamde “stemmenpot” of de bijstemmen zijn de stemmen die volgens een bepaalde formule bij de voorkeurstemmen worden geteld. Aan
de eerste kandidaat worden zoveel stemmen uit de “pot” toegekend tot hij samen met zijn voorkeurstemmen het verkiesbaarheidscijfer bereikt. Het
eventuele overschot wordt aan de tweede kandidaat toegekend, enz. ... .

verkiesbaarheidscijfer = stemcijfer x bekomen zetels
bekomen zetels + één stemmenpot = aantal lijststemmen x aantal bekomen zetels

twee

HET STEMCIJFER VAN ELKE PARTIJ (vertikale percentages per partij!)

VERDELING VAN DE 27 ZETELS OVER DE PARTIJEN

1 4 7 9 11 12 14 15
Agalev SP CVP VU & ID VLD Vl. Blok ZTD Vivant

a. aantal lijststemmen 458 209 323 188 732 803 92 77
(kopstemmen) 36 % 28 % 9 % 14 % 30 % 32 % 11 % 23 %

b. aantal biljetten met één of 824 533 3.429 1.131 1.738 1.721 743 264
meer voorkeurstemmen 64 % 72 % 91 % 86 % 70 % 68 % 89 % 77 %

STEMCIJFER (a+b) 1.282 742 3.752 1.319 2.470 2.524 835 341

1 4 7 9 11 12 14 15
Agalev SP CVP VU & ID VLD Vl. Blok ZTD Vivant

stemmen in 2000 1.282 742 3.752 1.319 2.470 2.524 835 341
% in 2000 9,66 5,59 28,28 9,94 18,62 19,03 6,29 2,57
% in 1994 10,50 5,37 20,7 9,34 9,10 9,64 14,33
% - of + - 0,84 + 0,22 + 7,58 + 0,6 + 9,52 + 9,39 - 8,04

1 4 7 9 11 12 14 15
Agalev SP CVP VU & ID VLD Vl. Blok ZTD Vivant

verkiesbaarheidscijfer 855 371 3.377 879 2.117 2.163 418
stemmenpot 458 105 1.454 188 2.196 2.409 46

VERKIESBAARHEIDSCIJFER EN STEMMENPOT

1 4 7 9 11 12 14 15
Agalev SP CVP VU & ID VLD Vl. Blok ZTD Vivant

STEMCIJFERS 1.282 742 3.752 1.319 2.470 2.524 835 341

(10) (25) (1) (9) (4) (2) (21)
gedeeld door: 2 641 371 1.876 660 1.235 1.262 418

(19) (3) (18) (7) (6)
gedeeld door: 3 427 1.251 440 823 841

(5) (13) (11)
gedeeld door: 4 938 618 631

(8) (16) (15)
gedeeld door: 5 750 494 505

(12) (23) (20)
gedeeld door: 6 625 412 421

(14) (27) (26)
gedeeld door: 7 536 353 361

(17)
gedeeld door: 8 469

(22)
gedeeld door: 9 416

(24)
gedeeld door: 10 375

BEKOMEN ZETELS PER PARTIJ 2 1 9 2 6 6 1 0

VERGELIJKING TUSSEN 1994 EN 2000 IN %
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Bob PEETERS 251 458 709

Annemie ROOVERS 248

KANDIDATEN

A G A L E V
2 Z E T E L S

11 44

Ward STEEL 118

Linda SCHUTTER-MULDER 94

Marc DE CORDT 71

Leen JOCHEMS 131

Thomas VOCHTEN 132

Marthe LYNEN 60

Paul MESDAGH 57

Hilde VAN NOTEN 72

Erwin JANSEN 20

Anita VAN HOVE 52

Bruno VAN DYCK 29

Sabine VAN DEUN 62

Jelle STERCKX 93

Ann SMANS 78

Koen HOREMANS 31

Lucia HUYGEN 49

Geroen VERTOMMEN 51

Anny VERBEECK 45

Leo VISSERS 26

An VANDERBEEKEN 50

Renild THEYS 41

Simone DE ROY 44

Walter LODEWYCKX 29

Leo CAUTEREELS 101

Maria ANTHONIS 58

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

Guido PACQUÉE 277 94 371

Diane SPIESSENS 43

KANDIDATEN

S P
1 Z E T E L

Matthieu MARIN 34

René LENS 42

Nicole STORMS 46

Jos KEYSERS 29

Maria FYENS 17

Rika DE BENS 33

Rudi VERWILT 84

Betty BRUYNDONCKX 27

François WESTERLINCK 14

Guy MARIN 21

François STORMS 23

Jacques DE BENS 8

Gudrun EYSKENS 45

Frank DE BOECK 41

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

✓✓✓✓ ✓✓✓✓

✓✓✓✓
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Katrien SCHRYVERS 1.569 1.454 3.023

Max FRANS 446

KANDIDATEN

C V P
9 Z E T E L S

Peter OORTS 248

Joke VAN PEER 301

Yves VERVECKEN 205

Jef JOOSTEN 219

Tine VAN DE WATER 132

Fons CHRISTIAENSEN 207

Bart BOUCIQUÉ 277

Sabine VAN HOFSTRAETEN 192

Jan VERBERGT 227

Luc PEETERS 352

Luc KENNIS 383

Bart SEBREGHTS 321

Paul VAN WEZENBEECK 251

René HEYE 122

Lisette KEYSERS-MARTENS 182

Bart GOVERS 152

Rita WILLEMS-SEGERS 128

Francis PEETERS 86

Peter JANSSENS 70

Karine DE HAES 97

Christian DASSONVILLE 97

Els BOGAERTS 204

Louis VERHEYEN 308

Wivina DEMEESTER-DE MEYER 486

Jan VAN DYCK 236

Ilse GOOSSENS 88

Manuel FRANS 71

Esther DILLEN 57

Idès BÜSHER 39

Roos BEHIELS 44

Kurt EVENEPOEL 45

Nico VAN MENSEL 50

Katrien VERHOEVEN 68

Eric HERMANS 15

Jan LOYENS 165

Georges SMANS 33

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

Wim VAN HAEGENDOREN 400 188 588

Max SCHEIRS 56

KANDIDATEN

V U  &  I D
2 Z E T E L S

Neel COUWELS 85

Paul WATERLOOS 85

Kristien VAN LOOVEREN 102

Emma GOVAERTS 56

Gust DE GROOF 69

Bert HOMANS 30

Roos GOOSSENS 47

Walter VERRYCKEN 13

Herman VAN SOOM 58

Bert CLAESSENS 29

Annemie VAN ORSHAEGEN 51

Willy PEETERS 62

Danny VAN DE VELDE 95

Tom SLEEUWAERT 71

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

77 99

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓
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Gummarus ROELANTS 372 1.745 2.117

Georgette TRUYENS-SANDERS 227 451 678

KANDIDATEN

V L D
6 Z E T E L S

François VAN AERDE 173

Rony UNTARMAN 126

Johannes JACOBS 146

Suzanne VAN KETS-BELPAIRE 167

Guido NUYTS 105

Patrick FRAHM 139

Raymonda DRIES 74

Geert TRUYENS 126

Marcel VAN DEN BROECK 109

Rita DE VOCHT 118

Omer BREMS 55

Walter VAN HOFSTRAETEN 211

Monique FERNY 143

Vera DERUYTER 76

Georgette BREES 58

Marc BERVOETS 76

Jaak VAN DONGEN 80 

Ludovica DIELS 73

Erik DE BIE 67

Wim BOLLEN 68

Roger JACOBS 73

Ivo JENNEKENS 68

Guido VAN HOEYDONCK 245

Alfons CAUTEREELS 130

Martine ROELANTS 218

Elsje PEETERS 140

Agnes CLESSENS 68

Tim VAN SANT 67

Tom BOECKX 79

Hendrik DANIËLS 47

Bart CLAESSENS 49

Gabrielle TÉBLICK 64

Michael BUELENS 43

Martha VAN CAUSBROECK 65

Wilfried PISON 150

Piet VAN DEN BOSSCHE 76

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

Walter VOCHTEN 1.052 1.111 2.163

Mario VERBEEK 124 1.298 1.422

KANDIDATEN

V L .  B L O K
6 Z E T E L S

Ingrid VERACHTERT 290

Denise NEVEJANS 77

Constant MEEUSSEN 90

Marc BUELENS 64

Paula HERMANS 78

Joris PISON 205

Marian BUELENS 68

Jean HALANS 41

Inge MICHIELS 83

Annick BIERMANS 67

Robert BOECKX 62

Irène BALEMANS 83

Jan BEUCKELAERS 176

Marc KLOECK 59

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

✓✓✓✓ ✓✓✓✓

✓✓✓✓ ✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

1111 1212
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Jef LAUREYSSENS 321 46 367 

Willy STORMS 112

KANDIDATEN

Z T D
1 Z E T E L

Walter PEETERS 179

Lisette LEYS 59

Marcel WUYTS 78

Albert BAUWENS 55

Natascha VERHOEVEN 60

Wim VERREYKEN 31

Philomena DE KEYSER 62

Diederik VAN DER VEKEN 60

May PEETERS 64

Christiaan MEES 37

Inne PEETERS 62

Koen LAUREYSSENS 127

Jan VAN MOL 38

Olimpia MAZÂLU 58

Willy VERTOMMEN 54

Christine DAELEMANS 53

Patrik PEETERS 58

Nancy WILLEMS 60

Herman JANSSEN 39

Rita VERHAEGEN 39

Gerd VAN ROOY 56

Ingrid BERTHOLOMEEUSSEN 87

Eliza GROOTJANS 43

Leo GEUDENS 116

Jean SEVEREYNS 83

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

Jan CAMPFORTS 76

Tom CLAES 40

KANDIDATEN

V I VA N T
G E E N Z E T E L S

Diana DE KONINCK 44

Marc VAN DYCK 28

Aleide LAGROU 28

Ivan DE TURCK 17

Lut VAN ROSSUM 47

Carine MISSIAEN 22

Wim VAN HECKE 49

Riet VAN DEN BERGH 26

Kristien DELLAFAILLE 47

VERVOLG ZIE VOLGENDE BLADZIJDE (BLZ. 16)

VOORKEURSTEMMEN

STEMMEN TOEGEKEND UIT DE POT

TOTAAL

✓✓✓✓

1414 1515
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WAT ZIJN HIERBIJ DE PROBLEMEN?

Er is te weinig aandacht voor de gezondheidsaspecten van
de individuele woning, zowel bij de gebruiker als in de wet-
geving en bij de industrie.
Er is ook veel te weinig kennis over goede bouwmaterialen
en het gezondheidsaspect van materialen die we in onze
woning gebruiken.

De lucht die we inademen in een woning is veel minder
zuiver dan buiten. De kwaliteit van de lucht vermindert niet
alleen omdat wij ze verbruiken, ze wordt ook beïnvloed door
allerhande stoffen die vrijkomen uit houtbeschermingsmidde-
len, verven, lijmen in geperste meubelwanden, door deter-
genten en allerhande producten die we zelf gebruiken.

Energie is schaars en we moeten er zuinig mee omspringen
zowel voor de woning zelf als tijdens het bewonen.
Natuurlijke bouwmaterialen vragen lage energiekosten bij
productie, transport en verwerking.
De doorsnee Belg bewoont een ruime woning die veel
energie vraagt. In een doorsnee woning kan het verbruik van
energie en drinkwater meestal naar omlaag en kan het afval
verminderen zonder comfortverlies en zonder hoge kosten.

We brengen veel uren binnen door (eigenlijk teveel) hetzij in
onze eigen woning, op school of op het werk.
Net zoals onze kamerplanten hebben ook wij licht nodig.
Sedert het begin van de eeuw ontwierpen vooruitstrevende
architecten gebouwen met een zo groot mogelijke lichtinval.
Het zonlicht heeft een spectrum dat gaat van ultraviolet (UV)
tot infrarood (IR). Ons biologisch evenwicht vereist dat een
maximum van dit spectrum de woning kan binnendringen.
Kunstlicht moet zo dicht mogelijk bij het natuurlijk licht aan-
sluiten. Kunstlicht met te beperkt spectrum kan gezichts- en
slaapstoornissen tot gevolg hebben. Een voorkeur gaat naar
volledige spectrum lampen.
TL- en spaarlampen mogen na gebruik niet met het gewone
huisvuil verwijderd worden omdat ze kwik bevatten, wat voor
ons en het milieu zeer schadelijk is.

DDee  wwoonniinngg  ssppeeeelltt  eeeenn  ggrroottee

rrooll  iinn  oonnzzee  ggeezzoonnddhheeiidd

eenn  hheett  mmiilliieeuu..

ZZiijj  bbiieeddtt  oonnss  wwaarrmmttee

eenn  ggeebboorrggeennhheeiidd..

HHooee  kkuunnnneenn  wwee  ddiiee  wwaarrmmttee

vveerrggrrootteenn  eenn  bbeevveeiilliiggeenn??

OPVOLGERS VOOR ELKE PARTIJ
Voor het aanduiden van de opvolgers wordt de stemmenpot opnieuw, vol-

gens dezelfde formule, bij de voorkeurstemmen geteld.

De reeds verkozenen worden weggelaten, de andere kandidaten blijven in

dezelfde volgorde staan.

Dit geeft het volgende resultaat:

AGALEV:

Ward Steel, Thomas Vochten, Leen Jochems, Leo Cautereels.

SP:

Diane Spiessens, Rudi Verwilt.

CVP:

Peter Oorts, Paul Van Wezenbeeck, Jan Van Dyck, Jan Verbergt, Jef

Joosten, Fons Christiaensen, Yves Vervecken, Els Bogaerts, Sabine Van

Hofstraeten, Lisette Keysers-Martens, Bart Govers, Tine Van de Water, Rita

Willems-Segers, René Heye, Karine De Haes, Christian Dassonville,

Francis Peeters, Peter Janssens.

VU & ID:

Max Scheirs, Kristien Van Looveren, Danny Van de Velde, Ilse Goossens.

VLD:

Rony Untärman, Joannes Jacobs, Suzanne Van Kets-Belpaire, Monique

Ferny, Patrick Frahm, Alfons Cautereels, Geerte Truyens, Rita De Vocht,

Marcel Van Den Broeck, Guido Nuyts, Jaak van Dongen, Vera Druyter.

VLAAMS BLOK:

Denise Nevejans, Constant Meeussen, Elsje Peeters, Inge Michiels, Irène

Balemans, Tom Boeckx, Paula Hermans, Piet Van den Bossche, Marian

Buelens, Agnes Claessens, Annick Biermans, Tim Van Sant.

VERWANTSCHAP
Een aantal verkozenen kunnen niet zetelen omwille van verwantschap met

een andere verkozenen. De voorkeur gaat dan naar diegene die zijn zetel

kreeg teogewezen met het hoogste quotiënt (zie tabel zetelverdeling).

Dit betekent dat in principe de volgende verkozenen niet zetelen:

Martine Roelants (VLD), Wilfried Pison (Vlaams Blok).

VERVOLG VAN BLADZIJDE 15
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WAT KUNT U DOEN?

De keuze om gezond te wonen ligt voor
het grootste deel bij onszelf. Er is een
groot aanbod van materialen en gezond
wonen hoeft niet duurder te zijn. Het 
begint met de keuze van woonplaats en
bouwmaterialen.

De gezonde woning begint bij de bodem.
Deze kan vervuild zijn, te drassig of onder
invloed staan van stralingsvelden.

De bouwmaterialen mogen niet giftig zijn,
moeten recycleerbaar zijn, weinig energie
vereisen bij de productie, goed energie en
warmte kunnen vasthouden.
Natuurlijke materialen zijn aangenaam om
ruiken en om aan te raken. Ze zijn geluid-
dempend. Door het ademend vermogen
van de materialen vermijdt men conden-
satie, schimmelvorming en alkalische af-
zetting op muren en plafonds.
Nederland, Duitsland, en de USA raden
materialen met formaldehyde af. De mees-
te houtvezelplaten bevatten formaldehyde.
Pentachlorofenol is een fungicide die in lij-
men, lakken en verven kan voorkomen. Na
verloop van tijd komen ze vrij en nemen
we ze op via de ademhaling, voedsel en
huid. Ze zijn gevaarlijk voor nieren, lever,
huid en zenuwstelsel. Tetrachlorafenol
geeft hetzelfde effect en een nog vluggere
afgifte. Polystyreen als isolatiemateriaal
geeft schadelijke monomeren af die kun-
nen ingeademd worden.
Enkele materialen die fijne vezels afgeven
die kunnen ingeademd worden en ons
longweefsel schaden zijn: asbest, silicium-
dioxyde, zeoliet (om te witten) en glaswol.

Alle verven horen bij het chemisch afval
thuis, ook de natuurlijke. Er bestaat een
natuurlijke kalkverf die op de composthoop
mag. Andere verven vormen een film op
het wateroppervlak waardoor de zuurstof
afgesloten wordt.

Lage energiewoningen verbruiken drie tot
vier maal minder energie dan de doorsnee
Vlaamse woning.
De ligging van de woning is best noordzuid
georiënteerd. Living, eethoek, keuken zijn
hierbij zuidwest, zuid en zuidoost georiën-

teerd. Garage, koele berging, hal, toilet
vormen aan de noordzijde een bufferzone.
Met passieve energie kan men per jaar
40% uitsparen. De gewone zonnewarmte,
zonnepanelen, gebruik van bodemwarmte
en windkracht geven passieve energie.
Door energiezuinige huishoudtoestellen te
kopen kunnen we tot 20% energie bespa-
ren. Bond Beter Leefmilieu verspreidt een
diskette met een lijst en beoordeling van
energiezuinige toestellen.

Bij 18 tot 20° C is een luchtvochtigheid van
55% en 60% ideaal.
De aard van verwarming speelt een grote
rol in de luchtvochtigheid.
Men kan verwarmen met convectiewarmte
of met stralingswarmte. Bij de eerste wordt
koude lucht aangezogen en warme lucht in
de vertrekken geblazen. Dit brengt ver-
plaatsing van stofdeeltjes mee. Het vraagt
een groot aantal radiatoren en de lucht
wordt vlugger droog.
Stralingswarmte zet de lucht niet in beweg-
ing. Zij warmt de voorwerpen op en ook
ons lichaam wat een behaaglijke warmte
geeft ook bij lagere kamertemperaturen.
Bij 16° C kan het aangenaam warm zijn.
Ook gaat de warmte minder vlug verloren.
Stralingswarmte krijgt men met tegelka-
chels; bij passieve zonne-energie en bij
centrale verwarming met lucht op lage
temperatuur door koperspiralen in muren
en vloeren. De Romeinen gebruikten reeds
centrale verwarming  (hypocaustum) door
warme lucht in muren en vloeren te leiden.

Men maakt nu veel betere centrale ver-
warmingsketels dan vroeger. Hierdoor is
het verbruik sterk verminderd en ook de
uitlaatgassen.

Voor het behoud van de warmte is naast
een goede isolatie ook een tochtvrije won-
ing belangrijk. Dat veronderstelt het dicht-
en van alle reten en kieren.
Een energiezuinige woning vergt minstens
een isolatie van 10 cm in de vloer, 15 cm
in de muur en 20 cm in het dak.
Isolerend glas isoleert meer dan gewoon
dubbel glas. Overgordijnen kunnen tot 2 °C
verschil uitmaken. Donkere vloeren of ta-
pijten slorpen ook warmte op.

Om de lucht te verversen zijn er luchtver-
versingssystemen die de verse lucht ver-
warmen met de kamerlucht die naar buiten
gaat en de warmte hierbij voor 95% recu-
pereren. Ze zorgen voor een onafgebroken
verluchting met warmte-uitwisseling.

WAT DOET DE OVERHEID?

Over twee jaar wordt de wetgeving van
kracht om ‘huizen te isoleren op niveau
“k30”. K is een isolatienorm.
Ons energieverbruik moet volgens Euro-
pese richtlijnen tegen 2005 met 30% ver-
minderen.
Voor onze huizen zijn er onvoldoende nor-
men. Voor industriële werkplaatsen hebben
wij wel een vrij strikte wetgeving.
Vlaanderen haalt zijn achterstand in op
andere delen van Europa (Duitsland,
Nederland, Scandinavië), waar verschei-
dene demonstratieprojecten en instituten
door de overheid gefinancierd worden.
Denemarken had reeds in 1995 een label
voor binnenhuisatmosfeer. Nederland legt
per soort woning een EPC of Energie
Prestatie Coëfficiënt vast. Ze hebben een
groen certificaat met subsidiëring en steun
voor gezond bouwen en wonen aan archi-
tecten, producenten van bouwmaterialen
en particulieren.
De provincie Antwerpen wil de ecologische
bouwers aanmoedigen en bouwt een Pro-
vinciaal centrum voor Duurzaam en Ecolo-
gisch Bouwen in Westerlo. Vanaf de 
zomer 2001 kan u voor advies terecht in 
dit centrum. Er zullen regelmatig tentoon-
stellingen en demonstraties plaatsvinden.
Maar eens goed rondkijken kan ook erg
nuttig zijn, de principes van ecologisch
bouwen zullen er toegepast worden.
Sommige gemeenten geven subsidies 
voor zonnepanelen, isolatie of het huis-
houdkundig gebruik van regenwater.

Voor meer info kunt u terecht bij:

- de gemeentelijke dienst Leefmilieu,
Kasteeldreef 55, tel. 03/380.13.43,

- het VIBE Vlaams Instituut voor Bio-
Ecologisch Bouwen en Wonen vzw,
tel. 03/239.74.23.

D U U R Z A M E O N T W I K K E L I N GD U U R Z A M E O N T W I K K E L I N G
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Verontschuldigd:
Max Frans en Stan
Bartholomeeussen

BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
De gemeenteraad besloot
enkele maanden geleden om
een Initiatief Buitenschoolse
Kinderopvang (IBO) in te
richten in St.-Antonius. Om
zo snel mogelijk op te kun-
nen starten wordt de beslis-
sing om hiervoor een eigen
personeelsformatie samen te
stellen ingetrokken. Dit
bleek namelijk niet realiseer-
baar op korte termijn. Als
alternatief wordt voorgesteld
om de organisatie van het
IBO over te laten aan de vzw
Stekelbees, die ervaring
heeft met dergelijke projec-
ten. Stekelbees is erkend
door Kind en Gezin.
Het voorstel krijgt heel wat
kritiek van een aantal raads-
leden. De belangrijkste op-
merkingen gaan over de on-
duidelijkheid omtrent de
subsidiëring van het project,
de kostprijs van de overeen-
komst, de inbreng van de
gemeente en de visie van
Stekelbees.
De overeenkomst met de
vzw Stekelbees wordt uitein-
delijk goedgekeurd. CVP,
DDV, AGALEV, VLD en
Vlaams Blok stemmen voor.
VU en ZTD onthouden zich,
de SP stemt tegen.

BRANDWEER
Naar aanleiding van een
inspectie werd het reglement
van de vrijwillige brandweer
geactualiseerd. Het perso-
neelsbestand wordt verhoogd
van 37 naar 41. Dit is het
gevolg van de toenemende
taken, terwijl de inzetbaar-
heid tijdens de dag beperkter
is omdat er minder zelfstan-
digen dan vroeger deel uit-
maken van het korps.

GRONDEN
De gemeenteraad beslist tot
aankoop van twee gronden
voor de aanleg van een voet-
en fietspad tussen de Heybleu-
kenstraat en de Heimeulenweg.
Om de aanleg van een fiets-
pad in een deel van de He-
rentalsebaan mogelijk te ma-
ken wordt een repel grond in
deze straat bij hoogdringend-
heid onteigend. Er kon geen
akkoord bereikt worden met
de eigenaar.

ST.-ELISABETHKERK
Om de kerk en haar kunst-
schatten te beschermen zal
ze beveiligd worden tegen
inbraak en brand. De werken
worden gesubsidieerd door
de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie, waardoor de
gemeente nog 20 % van de
kosten voor zijn rekening
moet nemen.

DIVERSEN
- De gemeente neemt voor

dit schooljaar acht lestijden
in de basisschool van Halle
ten laste, zodat de directeur
zich volledig met het be-
stuur van de school kan
bezig houden.

- De elektriciteitskabels in
de Dageraadsstraat worden
ondergronds gebracht.

- In 2001 worden riolerings-
werken in de Fr. Janssens-
laan en de Groenlaan ge-
pland. De gemeenteraad
keurt de ereloonovereen-
komst voor de opmaak van
een voorontwerp door een
studiebureau goed.

GEHEIME ZITTING
- Aan Frans Van Dijck en

Marcel Bartholomeeussen
wordt eervol ontslag ver-
leend uit het brandweer-
korps wegens het bereiken
van de leeftijd van 60 jaar.

- Stijn Lenaerts wordt aan-
gesteld als nieuwe stage-
doend brandweerman.

- De raad benoemt jeugdcon-
sulente Kristien Schryvers,
administratief medewerk-
ster Wendy Van Riel en
politieagent Erwin
Geluykens in vast dienst-
verband.
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Als u regelmatig door het dorpscentrum van

Zoersel rijdt, heeft u het wellicht al gemerkt. Aan

de hoek van de Kerkstraat en het Dorp wordt er

ijverig gewerkt aan de verbouwing van de voorma-

lige feestzaal ‘De Bijl’. Begin volgend jaar is het

zover, dan gaat hier de gemeentelijke tentoonstel-

lingsruimte van start. Als alles meezit gaan de

deuren van de tentoonstellingsruimte in februari

2001 open.

Wie zal de tentoonstellingsruimte beheren?

Hoe zal de nieuwe “Bijl” precies werken?

De culturele raad stak de koppen bij elkaar en ver-

richtte hierover heel wat denkwerk. De ideeën over

de werking van de tentoonstellingsruimte zijn in

belangrijke mate gebaseerd op hun advies.

De gemeentelijke cultuurdienst doet het verhaal:

WAT GAAT DAAR GEBEUREN?

Een ruimte hebben is één zaak, een visie hebben over wat
er precies in de ruimte moet gebeuren is een andere zaak.
Er werden dan ook een aantal doelstellingen voor de wer-
king van ‘De Bijl’ vastgelegd.

Eerste doelstelling van ‘De Bijl’ is dat er tentoonstellingen
zullen plaatsvinden. Niet zomaar tentoonstellingen, maar
heuse, echte kunsttentoonstellingen. Nogal wiedes, zult u
denken, waar dient een tentoonstellingsruimte anders voor?
Toch is dat niet zo vanzelfsprekend als u weet dat er tot op
de dag van vandaag geen enkele ruimte in onze gemeente
exclusief ter beschikking stond voor de organisatie van ten-
toonstellingen. Met de afgewerkte ‘De Bijl’ zal dat wel het
geval zijn.

Kunsttentoonstellingen... Het zijn dan ook wel zeker kunste-
naars die tentoonstellen, zal u denken...

Juist en fout.

Juist, want zowel individuele kunstenaars als groepen van
kunstenaars van binnen en buiten de gemeente kunnen ten-
toonstellen.

Fout, want ook Zoerselse verenigingen, gemeentelijke dien-
sten en instanties (kinderatelier, POB, adviesraden, ...) en
andere Zoerselse instellingen (onderwijsinstellingen, sociale
instellingen, ...) krijgen een plaatsje binnen ‘De Bijl’.
Voorwaarde is wel dat ze initiatieven rond beeldende kunst
nemen, met andere woorden tentoonstellingen organiseren.

KUNST VOOR IEDEREEN.

Hiermee komen we ook meteen tot de tweede doelstelling
die we met ‘De Bijl’ willen bereiken. Door ook verenigingen,
onderwijsinstellingen enz. een kans te geven om in ‘De Bijl’
een tentoonstelling te organiseren, hopen we een heel ruim
publiek aan te spreken om ‘De Bijl’ eens te bezoeken. ‘De

DE BIJL ✧ DE BIJL ✧ DE B

Wij werken ijverig door...
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Zoals u al in het artikel kon lezen, zullen wij de prak-
tische werking van ‘De Bijl’ in belangrijke mate toever-
trouwen aan een programmatiewerkgroep. Wij zijn 
dan ook op zoek naar zes kandidaat-leden. Bij de
definitieve samenstelling wordt er rekening gehouden
met een aantal evenwichten: drie leden moeten
deskundigen zijn in verband met beeldende kunsten,
twee zijn er individuele kunstenaar en één iemand is
afgevaardigde van de culturele raad

TAAKOMSCHRIJVING

Samen met uw collega’s van de programmatiewerk-
groep staat u in voor:
- de prospectie bij kunstenaars,
- het opstellen van een jaarprogrammatie,
- het algemeen promotiebeleid van ‘De Bijl’,
- de praktische werking van de tentoonstellingsruimte.

PROFIEL

- U bent op de hoogte van het kunstgebeuren in en
buiten Zoersel,

- u kunt een selectie maken op basis van artistieke en
technische (objectieve) criteria, en dit zowel voor
hedendaagse als niet hedendaagse kunst,

- u hebt voeling met de leefwereld van kunstenaars,
- u kunt in groep samenwerken,
- u beschikt over voldoende vrije tijd voor avondver-

gaderingen en prospectie bij kunstenaars.

HOE KANDIDAAT STELLEN

Hebt u interesse en wilt u deel uitmaken van de pro-
grammatiewerkgroep? Laat het ons dan zo snel mo-
gelijk weten via een schriftelijke kandidatuurstelling.
Wilt u de volgende zaken in het kort omschrijven:
- uw visie op de werking van een gemeentelijke ten-

toonstellingsruimte,
- welke affiniteiten en ervaringen u met het kunstge-

beuren hebt,
- een korte motivatie.

Kandidaturen verwachten we ten laatste vóór vrijdag
15 december 2000 bij: de gemeentelijke Cultuurdienst,
Halle-Dorp 37, 2980 Zoersel.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeen-
telijke Cultuurdienst, Bart Van Santvliet of Franky
Michielsen, Halle-Dorp37, tel. 03/380.13.93,
e-mail: bart.vansantvliet@publilink.be

Bijl’ zal er dus niet alleen zijn voor hij
of zij die zich de ‘echt geïnteresseerde
kunstliefhebber’ noemt. Neen, we
willen dat er veel, heel veel volk over
de vloer zal komen. In die zin kan ‘De
Bijl’ een bijdrage leveren tot wat we in
geleerde termen ‘gemeenschapsop-
bouw in onze gemeente’ noemen.

OOK FILM OF KLEINE CONCERTEN?

Daarnet stelden we dat ‘De Bijl’ een
exclusieve ruimte zal zijn om tentoon-
stellingen te organiseren. De derde
doelstelling echter luidt dat er in ‘De
Bijl’ ook andere culturele activiteiten
(filmvertoning, kleine concerten, voor-
drachten), kunnen plaatsvinden. Waar-
om? Eenvoudigweg omdat we deze
mogelijkheid nú al willen voorzien. Of
ze er ooit zullen plaatsvinden staat
echter nog niet vast. Het eerste werk-
jaar zullen we zien of ‘De Bijl’ vol-
doende dynamiek kent door er enkel
en alleen tentoonstellingen te organi-
seren. Is dat niet het geval, dan is er
de mogelijkheid om andere culturele
activiteiten te organiseren.

U vraagt zich waarschijnlijk ook af
welke soort kunst al die kunstenaars,
groepen en verenigingen gaan bren-
gen. Om eerlijk te zijn... we hebben er
geen enkel zicht op. Zeker is dat wij u
in ‘De Bijl’ een gevarieerd menu van
kunst zullen serveren, bestaande uit
verschillende genres (klassieke en he-
dendaagse kunst) en verschillende di-
sciplines (schilderijen, beeldhoudwer-
ken, installaties, ...).

PROGRAMMATIEWERKGROEP

AAN HET STUUR.

Wie gaat dat allemaal in goede banen
leiden?
Een visie hebben op de doelstellingen
is uiteraard goed, maar hoe pak je zo-
iets in de praktijk aan... Met andere
woorden, hoe organiseren we de
werking en het beheer van ‘De Bijl’.

Voor de werking en het beheer van
‘De Bijl’ willen we in de toekomst nauw
samenwerken met een zogenaamde
programmatiewerkgroep. Die zal
zowat het centrale sturingsorgaan
worden voor de werking en het beheer
van ‘De Bijl’.

Voornaamste taak van deze werk-

groep is de uitwerking van een con-
creet jaarprogramma. Hiervoor krijgt
zij van ons een volledige autonomie.
Het zal met andere woorden niet het
schepencollege, maar wel de
programmatiewerkgroep zijn die in
belangrijke mate bepaalt welke ten-
toonstellingen en eventueel andere
culturele manifestaties zullen
plaatsvinden in ‘De Bijl’. Bijkomende
opdrachten bestaan er in om het
dagelijks beheer en het promotiebeleid
van ‘De Bijl’ te voeren.
Autonomie wil natuurlijk niet zeggen
dat de programmatiewerkgroep
volledig los van het gemeentebestuur
gaat werken. Wij voorzien periodiek
overleg en communicatie tussen sche-
pencollege/gemeenteraad en de pro-
grammatiewerkgroep.

De programmatiewerkgroep kan na-
tuurlijk niet bestaan zonder personen.
Bedoeling is dat de werkgroep is
samengesteld uit een zevental men-
sen: de gemeentelijke cultuurconsu-
lent, drie deskundigen in verband met
beeldende kunsten, twee individuele
kunstenaars en één afgevaardigde
van de culturele raad. De personen
die daadwerkelijk deel zullen uitmaken
van de programmatiewerkgroep zullen
daartoe door de gemeenteraad voor
een periode van drie jaar worden
gemandateerd.
Iedereen die wil, kan zich kandidaat
stellen voor de programmatiewerk-
groep. Meer hierover vindt u hier-
naast.

IK BEN KUNSTENAAR

EN IK WIL GRAAG MIJN KUNSTEN

TENTOONSTELLEN.

Dank u wel... laat het ons alvast
weten. We hebben wel een aantal
voorwaarden bepaald om de tentoon-
stellingsruimte te kunnen gebruiken.
Het betreft voorwaarden over het aan-
tal weken dat u kunt tentoonstellen,
welke faciliteiten we aan de kunste-
naar aanbieden, de kostprijs voor de
kunstenaar,... enz.

Wilt u hierover meer inlichtingen,
contacteer dan de gemeentelijke
Cultuurdienst, Bart Van Santvliet of
Franky Michielsen, Halle-Dorp 37, tel.
03/380.13.93.

BIJL ✧ DE BIJL ✧ DE BIJL ✧ DE BIJL ✧ DE BIJL ✧ DE BIJL
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A C H T D I E N S T E NW 

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

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD :
donderdag 23 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 21 december, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
Voor meer info dienst leefmilieu (milieu & natuur), 03/380.13.43

Voor meer info (verkeer), 03/380.13.97

VGC ROLA:
Voor meer info dienst stedebouw, 03/380.13.40

VGC WELZIJN :
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.93

SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 22 november, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93

SENIORENRAAD:
alg. verg., vrijdag 27 oktober, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 7 november, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 5 december, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31

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

JEUGDRAAD

woensdag 29 november, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90
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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

H U I S A R T S E N
O K T O B E R  
za 28: Dr. Van De Wouwer, Rischotlei 37 (0495/54.33.33)

zo 29: Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

N O V E M B E R
wo 1: Dr. Eggers, Oude meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

za 4: Dr. Christiaensen, Antwerpsesteenweg 322 A1, Malle (03/309.44.20)

zo 5: Dr. Vermeire S., Kwaad Einde 13, Malle (03/311.55.44)

za 11: Dr. Van der Auwera, St.-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

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

za 18: Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

zo 19: Dr. Coninckx, St. Lenaartsebaan 16, Malle (03/311.64.76)

za 25: Dr. Baeck, Kerkhoflei 47, (03/383.63.90)

zo 26: Dr. Vermeire E., Kwaad Einde 13, Malle (03/311.55.44)

D E C E M B E R
za 2: Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Malle (03/309.02.84)

zo 3: Dr. Coninckx, St. Lenaartsebaan 16, Malle (03/311.64.76)

za 9: Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)

zo 10: Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

za 16: Dr. Geys, Turnhoutsebaan 73, Malle (03/309.02.84)

zo 17: Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 23: Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

zo 24: Dr. Van de Wouwer, Risschotlei 37 (0495/51.33.33)

W A C H T D I E N S T V E R A N T W O O R D E L I J K E
Dr. May Faes, tel. 03/311.63.66, fax 03/309.48.36

50 JAAR SAMEN

Ludovicus en Marietta
SMET - WOUTERS

Julius en Simona
LAHOU - GORIS

Joseph en Johanna
GOETSTOUWERS - JOCHEMS

Jozef en Maria
DE BRUYN - VAN GASTEL

Vincentius en Philomena
HEYNDRICKX - LIEVENS

Karel en Ivona
VAN ROY - VAN LOOCK

Hendrik en Elza
THEUNIS - PEETERS

Eduard en Maria
LAUREYSSENS - MOORKENS

Petrus en Maria
DE WOLF - MATHYSSEN

60 JAAR SAMEN

Marcellus en Martha
VAN HAM - BREMS

Leopoldus en Joanna
STORMS - VAN DE VLOET

OPGELET! De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
woensdag 1 november (Allerheiligen), dinsdag 2 november (Allerzielen), woensdag 15 november (Koningshuisdag),
maandag 25 december (Kerstmis), dinsdag 26 december (2de Kerstdag).


