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Beste lezer,

Welk bolletje kleurt u op 8 oktober? Nog enkele weken en het is
alweer zes jaar geleden dat we voor een nieuw gemeentebestuur
mochten gaan stemmen. Zodra er een nieuw bestuur gevormd is,
zal ook de redactieraad van de GGD opnieuw samengesteld wor-
den. We hebben dus nog maar enkele nummers te gaan met deze
redactieploeg.

Ondanks de traditionele ‘komkommertijd’ zoals men de zomerpe-
riode in perskringen wel eens noemt, en de sperperiode die de
maanden voor de verkiezingen voorafgaat, hebben we toch weer
heel wat Zoersels nieuws bijeengesprokkeld. Allerlei wetenswaar-
digheden uit onze gemeente, die ook tot ver buiten de grenzen rei-
ken, vullen dit nummer. Inderdaad, Zoersel is gekend tot ver in de
wereld. Deze keer hebben wij onze blik op het Oosten gericht,
langs Roemenië tot in China.

Veel leesplezier,

de hoofdredakteur.

VO O R W O O R D
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IN MEMORIAM

Marcel  Van Peer

Op 2 augustus 2000 is Marcel Van Peer
(°25/3/1924) overleden. Hij was 76 jaar
en ontving in 1998 de cultuurprijs. Niet
alleen in zijn geboortedorp Zoersel was
hij bekend als acteur, verteller en gids,
maar ook ver daarbuiten.
Zowel in het Preventorium te Pulder-
bos, waar hij werkzaam was, als in
Zoersel stond hij geregeld op de plan-
ken. Hij kon niet alleen op zijn manier
het publiek aan ‘t lachen krijgen (Pitje-

vogel en Rietje Rans), maar ook wist hij vaak bij zijn toehoorders de ge-
voelige snaar te raken. Denken we maar aan zijn rol van Pluim in de
"Kerstgave van de stropers". Dit kerstspel werd het laatste decenium
ruim honderd keer in weer en wind gespeeld op Einhoven.
Marcel Van Peer volgde zijn broer Frans, vorig jaar overleden, op als
voorzitter van de Zoerselse gidsenbond en heeft ontelbare bezoekers in
bewondering doen staan voor de lindeboom, gebeeldhouwd door Pol Van
Esbroeck. Voorts vertelde hij op een onnavolgbare wijze het verhaal van
loteling Jan en Trien bij de gebeeldhouwde takken van Mariëtte Coppens. 
Bij de jongste 11-juli-viering te Halle mocht Marcel de prijzen uitreiken,
in ‘t Boshuisje luisterden velen naar zijn Lotelingverhaal, op TV maakte
hij de Zoerselse linde meermaals bekend, zijn stropersverhalen aan groe-
pen wandelaars kenden veel succes, hij bereidde de tienjarige viering van
de gidsenbond voor en de jaarlijkse uitstap van de gidsen, ...
Zoals zijn vrouw Lucie, zijn vier dochters en elf kleinkinderen, en de
hele familie, zal de Zoerselse dorpsgemeenschap Marcel missen.

surf  naar  de

V E R K I E Z I N G S U I T S L A G E N
V A N Z O E R S E L

www.verkiezingen.vlaanderen.be/zoersel
(website half september operationeel)



W E T E N S W A A R D

THUISZORG

Opleiding en werk in eigen streek

Landelijke Thuiszorg start in sep-
tember een nieuwe eenjarige op-
leidingscursus tot polyvalent ver-
zorgende in Oostmalle.
Deze opleiding, in samenwerking
met Familiehulp, leidt tot een er-
kend brevet voor tewerkstelling in
de thuiszorg en in instellingen.
Voor inlichtingen en inschrijvingen
telefoneer naar Wendy Pouillon of
Leen Neirinck op nummer:
016/24.49.05.

CARITAS INTERNATIONAAL HULPBETOON

Opvang en huisvesting van asielzoekers

Je bent eigenaar van een apparte-
ment of een woning die je wenst
te verhuren…
Om tegemoet te komen aan het
huidige tekort aan opvangplaat-
sen, zoekt Caritas Internationaal
Hulpbetoon (CIH) huurwoningen
voor asielzoekers. CIH treedt hier-
bij op als bemiddelaar. Bovendien
neemt Caritas zowel de financiële
als de juridische verantwoordelijk-
heid voor de woning op zich.

Actief meewerken aan het onthaal...
Je kan een kleine onthaalgroep
opstarten om deze mensen weg-
wijs te maken in en te informeren
over de Belgische samenleving..

Voor meer informatie:
Caritas Internationaal Hulpbetoon
Liesbeth Daems
Liefdadigheidsstraat 43
1210 Brussel
tel.: 02/229.36.37, fax: 02/229.36.36
e-mail: program.belg@caritasint.be

BESCHEIDEN PENSIOENEN

1.000,- fr. toeslag per maand?

Personen met een bescheiden
inkomen kunnen vanaf 1/7/2000
1.000,- fr. per maand pensioen bij
krijgen als ze minstens 2/3 van een
volledige loopbaan hebben.

WIE ?
- Gewaarborgd inkomen en mini-

mumpensioen voor zelfstandigen
(rust- en overlevingspensioen):
+ 1.000,- fr. voor alleenstaande,
+ 1.333,- fr. voor gezin.

- Gewaarborgd minimumpensioen
voor loontrekkenden (rust- + over-
levingspensioen):
+ 1.000,- fr. voor alleenstaande,
+ 1.250,- fr. voor gezin

- De verhoging geldt voor de mini-
mapensioenen (bij loontrekkenden
met een volledige loopbaan:
28.896,- fr. voor alleenstaande,
36.110,- fr. voor gezin,
28.411,- fr. voor weduwe,
31.252,- fr.cumul weduwe en rust.

- Voor de laagste pensioenen (met
een onvolledige loopbaan, maar
toch minstens 2/3de) is de verho-
ging proportioneel, afhankelijk van
de duur van de loopbaan.

De pensioendienst berekent auto-
matisch voor iedere begunstigde
hoeveel zij moeten krijgen. Normaal
zou iedere gepensioneerde die recht
heeft op de verhoging deze ook
moeten gehad hebben in juli 2000.

Als u een vraag hebt over deze ver-
hoging, of u meent recht te hebben
en hebt geen bijkomend pensioen
gehad, dan kunt u altijd terecht bij
de gemeentelijke sociale dienst,
Diane Weyten, tel. 03/380.13.94.
Maandag- en dinsdagvoormiddag in
de deelgemeente Halle:
Halle-Dorp 37.
Woensdag- en don-
derdagvoormiddag in
de deelgemeente
St.-Antonius:
Handelslei 108.
Vrijdagvoormiddag
in de deelgemeente
Zoersel:
Lindepaviljoen.

VOLWASSENONDERWIJS

Tweedekansonderwijs

Tweedekansonderwijs is
secundair onderwijs voor
volwassenen. Wie een
getuigschrift of diploma
secundair onderwijs
ASO of TSO wil beha-
len, kan dit via Tweede-
kansonderwijs. Je kan je
eigen leertraject uitstip-
pelen, je kiest zelf welke
modules en hoeveel uur
les je volgt. Inschrij-
vingsgeld moet je niet
betalen. Voor wie het
hele pakket volgt, duurt
de opleiding drie school-
jaren en je krijgt gemid-
deld twintig uur les per
week. De lessen gaan
overdag door.
Folders en informatie
kan je vragen op vol-
gend adres:
Tweedekansonderwijs
Turnhout, Centrum voor
Volwassenenonderwijs 2,
Begijnenstraat 24,
2300 Turnhout,
tel/fax.: 014/41.41.79

Centrum Basiseducatie

Wil je (beter) leren lezen
en schrijven? In lees- en
schrijfgroepen leer je
post lezen, brieven en
kaartjes schrijven, TV-
ondertitels lezen,…
Wil je (beter) leren reke-
nen? Wisselgeld contro-
leren, je kinderen helpen
op school,…
Wil je Nederlands leren
spreken? In de Neder-
landse taallessen leer je
de taal begrijpen om zo
beter je plan te trekken
in de winkel, op het
werk, bij de dokter,..
Wil je op de hoogte blij-
ven van? In de cursus
algeme vorming leer je
je eigen zaken regelen,
opkomen voor jezelf, ini-
tiatie in computer,…
Heb je interesse ? Neem
dan contact op met
Open School voor Volwassen
Dorpstraat 90,
2950 Kapellen,
tel 03/605.00.09.
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VERKEERSREMMERS

IN VERSCHILLENDE STRATEN

In verschillende woonstraten heeft de gemeen-

te de afgelopen maanden verkeersremmers

aangebracht. Dit moet de snelheid van het

autoverkeer doen afnemen en zorgen voor

meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

De keuze viel op asverschuivingen, eenvoudig

samen te stellen door middel van betonnen

elementen. Het geheel wordt nadien met

groen verfraaid. In de Kardinaal Cardijnlaan

werden de bestaande houten bakken vervan-

gen. De Emiel Vermeulenstraat, de Baron de

Caterslaan en de Lange baan kregen nieuwe

verkeersremmers.

ZUIDELIJKE HOOFDRIOOL HALLE

In Halle zijn de werkzaamheden aan de hoofd-

riool al ver gevorderd. De collector zit bijna

klaar vanaf Liefkenshoek, over Sniederspad,

Klein Herentals, Boordeken, oversteek De

Bergen, Brakkebos en Vogelzang. De rijweg is

voorzien van boordstenen en asfalt. Rond sep-

tember, dus wanneer u dit nummer in de bus

krijgt, start men met het laatste deel. Vanuit

Vogelzang steekt men schuin Halle-Dorp over

naar Brakenberg waar men het eindpunt bereikt

ter hoogte van de Lotelinglaan. Het kruispunt

Vogelzang/Halle-Dorp/ Brakenberg komt op

één groot plateau in asfalt. De werkzaamheden

zouden ongeveer eind december definitief

achter de rug moeten zijn.

NIEUW WEGDEK

WESTMALLEBAAN

Bij het ter perse gaan van

dit nummer is de aan-

nemer hier nog druk

doende. Maar normaal

gezien zijn de werkzaam-

heden einde augustus zo

goed als afgelopen. De

N179, tussen Malle en

Zoersel lag er reeds jaren

zeer slecht bij. Bewoners

klaagden over trillingen

door het zware verkeer

op de losliggende be-

tonplaten. Aanvankelijk

was alleen een nieuwe

verharding van de rijweg

voorzien. Maar het

gemeentebestuur heeft

mee geijverd om ook de

verkeersveiligheid hoog

op de agenda te plaatsen.

Intens overleg tussen

gemeentebestuur en de

Vlaamse administratie

hebben vruchten afge-

worpen.

Snelheidsbeperking, asverschuiving en een

veiliger oversteekplaats voor fietsers en voet-

gangers zijn het resultaat.

COLLECTOR KREKELENBERG

Vermoedelijk nog dit jaar gaan de werkza-

amheden aan de “collector Krekelenberg” van

start. Deze hoofdriool loopt vanaf de West-

mallebaan langs de Krekelenberg, via Lange

baan en De Reiger naar de collector in de

Zandstraat. Van hieruit gaat het vuile water

verder naar de waterzuiveringsinstallatie in

Pulderbos. De zijstraten van De Reiger, de

Pastorijstraat en de Meester de Beenhouwer-

straat, zullen meteen ook mee van riolering

voorzien worden.

Voor de Krekelenberg werd reeds een afzon-

derlijk verkeersplan samen met de bewoners

opgemaakt. Dit is immers een veel gebruikte

sluikweg tussen Kerkstraat en Westmallebaan.

Maar ook de bewoners van de andere straten

zullen in ieder geval nog voor de start van de

werken worden uitgenodigd voor een informa-

tievergadering.

RIOLERINGSWERKEN

KERKHOFLEI EN OMGEVING

Na het bouwverlof is de aannemer hier defini-

tief van start gegaan. In de Kerkhoflei (tussen

Handelslei en Heybleukenstraat) heeft men

inmiddels de aansluiting gemaakt op de

hoofdriool. Nu komt de Heybleukenstraat aan

de beurt en vervolgens de Frans Hensbergen-

straat, de Alfons Butsstraat, de Nieuwstraat en

de Heimeulenweg (zijstraat Nieuwstraat).

De werken duren in totaal ongeveer 120

werkdagen. Aansluitend gaat het Aquafinpro-

ject van start. Dan wordt riolering aangelegd

in Jukschot, Kerkhoflei (van Heybleukenstraat

tot net voorbij Oase) en Heimeulenweg (deel

zijstraat Kerkhoflei).

PASTORIJ ST.-ANTONIUS

De pastorij van St.-Antonius heeft een grondi-

ge renovatiebeurt gekregen. Ramen, dak, elek-

triciteit, verwarming, bepleistering, schrijn-

werkerij, keuken, ... alles werd onder handen

genomen. Een groot deel van deze werkzaam-

heden heeft de gemeentelijke technische

dienst zelf uitgevoerd. Weldra kan pastoor

Lode Carlier zijn intrek nemen in dit prachtig

vernieuwde gebouw.

ANDERE WERKEN

Enkele maanden geleden is de verbouwing

van De Bijl in Zoersel tot tentoonstellings-

ruimte van start gegaan en weldra begint een

plaatselijke aannemer met de renovatie van de

schoolmeesterswoning in St.-Antonius.

Meer nieuws hierover in de volgende GGD.
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HET CONCEPT

Kenmerkend voor een levenslange wo-
ning is zijn toegankelijkheid, zijn vei-
ligheid en zijn comfort.
Toegankelijkheid:
is een woning waarin iedereen kan leven
ongeacht de leeftijd, de lichamelijke ken-
merken, capaciteiten en beperkingen.
Veiligheid:
geen ongelukken meer als gevolg van
fout gedimensioneerde ruimtes en acces-
soires.
Comfort:
voor minder mobiele mensen worden
hogere eisen gesteld aan comfort.

DE CRITERIA

Aan de hand van een reeks criteria kan
men de woning toetsen. Het betreft een
uitsluitingscriterium, een aantal basiscri-
teria en een aantal aanvulllende criteria.
Deze criteria hebben enkel betrekking op
de kernwoning (de belangrijkste woon-
vertrekken, nl. woonruimte, slaapkamer,
de keuken en sanitaire ruimte, die op één
bouwlaag gelegen moeten zijn) én op de
gemeenschappelijke delen in flatgebou-
wen. Bijkomend kan een evaluatie van de
omgeving gebeuren aan de hand van drie
omgevingscriteria.

UITSLUITINGSCRITERIUM

Heeft betrekking op de minimale opper-
vlakte van de kernwoning. Kleine wonin-
gen kunnen onmogelijk als een levenslan-
ge woning beschouwd worden.
Eis:
De ruimte van de kernwoning moet zich
op dezelfde verdieping bevinden. De
netto-oppervlakte van de kernwoning
moet > 45 m2.
Opmerking:
Zelfs een woning van 45 m2 zal moeilijk
kunnen voldoen aan de 15 basiscriteria.
Met gevolg dat voor de kernwoning van
nieuwbouw 55 m2 als een strikt minimum

wordt aangeraden.
Voldoen zij wel aan de uitsluitingscrite-
ria, dan kunnen ook de 15 basiscriteria
bekeken worden.

BASISCRITERIA (WONING/APPARTEMENT)
- Om de zelfstandigheid voor elke

gebruiker te garanderen moeten de
drempels beperkt zijn in hoogte en
moeten, zo mogelijk, vermeden worden.

- Aangezien iedereen moet kunnen
passeren en de deur bedienen moeten de
doorgangsmaten van de deuren als de
opstelruimte, voor en achter de deuren
voldoende groot zijn.

- De leefruimte is het centrum en het hart
van de woning, zodat zij voor iedereen
bereikbaar en bruikbaar moet zijn. Men-
sen met beperkte mobiliteit brengen hier
het meeste van hun tijd door en het on-
derhouden van contact met de buiten-
wereld is voor hen cruciaal.

- Aangezien mensen ongeveer éénderde
van hun leven al slapend doorbrengen is
een aangename, aparte en voldoende
ruime slaapkamer zeer belangrijk.
Vooral “Ruim” is belangrijk , zodat ook
minder mobiele mensen ze optimaal
kunnen benutten.

- De keuken wordt meerdere keren per
dag gebruikt, bovendien is het zelfs-
tandig werken in de keuken voor minder
mobielen het bewijs van onafhanke-
lijkheid. Reden temeer om deze ruimte
toegankelijk, veilig en comfortabel te
ontwerpen.

- De badkamer moet door iedereen op een
veilige en comfortabele manier gebruikt
kunnen worden.

- Naar het toilet gaan is een intiem gebeu-
ren. Het is dus belangrijk dat iedereen
zelfstandig het toilet kan gebruiken.

- Een aangename buitenruimte als
ontmoetingsplaats en vanwaar men de
omgeving kan overschouwen is zeker
geen overbodige luxe voor minder

mobiele mensen.
- Aangezien rondslingerende voorwerpen

het struikelgevaar verhogen is vol-
doende bergingsruimte, zowel binnen
als buiten een absolute noodzaak.

- Het buitenschrijnwerk vormt de relatie
met de buitenwereld en moet dus, zowel
op niveau van toegankelijkheid en
bediening, als comfort, goed gedimen-
sioneerd worden.

- Schakelaars en stopcontacten moeten in
voldoende mate aanwezig zijn. Bereik-
baarheid en bediening is een belangrijke
factor.

- De woning moet voorzien zijn van elec-
triciteit, water, telefoon en kabel-TV.
Bovendien moet in de woning een goed
uitgebouwd systeem ven centrale ver-
warming aanwezig zijn. Een aantal
installaties verhogen de persoonlijke
veiligheid en het persoonlijk comfort.

- Een veilige, goed gedimensioneerde
trap is zeker voor minder mobiele
mensen geen overbodige luxe, maar een
absolute noodzaak. Een traplift kan in
sommige gevallen zeer nuttig zijn.

- De kernwoning mag dan wel veilig en
toegankelijk zijn, zolang de zone tussen
het openbaar domein en de voordeur
een grote barriere blijft voor minder
mobielen (opstapje, trapje), blijft ook de
woning ontoegankelijk.

- Om zich op een comfortabele manier te
verplaatsen moeten de aanwezige gan-
gen voldoende breed zijn. Een brede
gang  laat ook een snelle evacuatie toe.

AANVULLENDE CRITERIA

Een woning die voldoet aan het uitslui-
tngscriteruim en de basiscriteria kan
verder onderzocht worden op aanvullende
criteria. Deze criteria geven een meer-
waarde aan de woning op gebied van vei-
ligheid, comfort of toegankelijkheid. De
volgende zestal punten geven een indi-
catie van het relatieve belang.

DE SENIOR
SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 14, SEPTEMBER 2000, SECRETARIAAT TEL. 03/312.94.32
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- Een logeerkamer is praktisch als er be-
zoek blijft slapen. Terwijl anderzijds een
hobbykamer, met toename van de vrije-
tijd en vrijtijdsbestedingen, geen over-
bodige luxe is.

- Rechtstreeks contact tussen de slaap-
kamer en de leefruimte is voor
bedlegerige mensen belangrijk. Zo kun-
nen ze vanuit hun bed deelnemen aan de
dagdagelijkse activiteiten.
Hoe rechtstreekser de relatie tussen
slaapkamer en badkamer (WC), hoe
kleiner de kans op ongelukken.
Er is een rechtstreekse verbinding
tussen keuken en eetplaats zonder dat
gasten in de eetplaats zicht hebben op
de rommel in de keuken.
Een aparte inkomhal verhoogt het ge-
bruikscomfort van de woning.

- Ongelukken als gevolg van het niet
afzetten van electrische fornuizen of van
gasfornuizen voorkomen. Installatie van
kookplaten die automatisch uitschakelen
bij oververhitting, wanneer een pan
overkookt of wanneer er geen pan op de
kookplaat staat, is een absolute noodza-
ak. Bij een veilige kookplaat horen ook
veilige (= ergonomische) bedien-
ingsknoppen.

- Keukenkastjes en aanrecht moeten goed
hanteerbaar zijn. Dit voorkomt gevaar-
lijke klimpartijen en onnodig diep
bukken. Bovendien voorkomt een goed
ontworpen aanrecht het overbodig ver-
schuiven van hete pannen of potten.
Een thermostatische kraan voorkomt
verbranding.
Voorkeur gaat uit naar voldoende grote
kraanknoppen die eenvoudig en met
weinig kracht kunnen bediend worden.
Een lavabokraan met doucheslang is
zeer handig.

- Domotica netwerk draagt bij tot een
verhoogde veiligheid (brand, inbraak,
sociale veiligheid.....). Een domotica
netwerk laat toe langer zelfstandig te
wonen.
Een inbraakalarm geeft de bewoners een
veilig gevoel.
Een sociaal alarm geeft minder zelfred-
zame mensen en hun omgeving een
veilig gevoel en kan ingeval van nood
mensenlevens redden.
Een brandalarm geeft geeft de bewoners
een gevoel van veiligheid.
Elke ruimte kan op de gewenste temper-
atuur gebracht worden.
Een bewegingssensor aan de voordeur
zorgt ervoor dat de bewoners weten
wanneer er iemand op hun woonerf
komt. Bezoekers moeten niet in het
donker op zoek naar de voordeur.

- Een aangepast toilet kan naar wens in
de hoogte gehangen worden.
Een aanpasbaar keukenblok kan
alnaargelang de behoefte en de werkge-
woontes (zittend of staand werken aan
het aanrecht) aangepast worden.
Een ergonomische kraan kan door ieder-
een op een comfortabele manier
gebruikt worden.

- Voor mensen met een beperkte hand-
functie en slechtzienden zijn grote
drukschakelaars een noodzaak.
De inkom moet zichtbaar zijn. Op die
manier kunnen buren een oogje in het
zeil houden. Dieven kunnen zich minder
gemakkelijk verstoppen.
Erge verwondingen kunnen voorkomen
worden door gebruik van radiatoren met
afgeronde randen.
Voor bedlegerige mensen is het TV
kijken vanuit bed geen overbodige luxe.
In de slaapkamer kan een telefoon zeer
nuttig zijn, in het bijzonder voor bedle-
gerige mensen.
Het slot van de voordeur moet een-
voudig te bedienen zijn en in geval van
nood kan de deur (zelfs met een sleutel
er langs binnen op) door hulpverlener
geopend worden.
Deurklinken moeten zo ontworpen zijn
dat men er niet achter kan blijven haken
en zonder veel moeite te openen zijn.
Een eenvoudig te onderhouden gebouw
voorkomt ongelukken bij het schoon-
maken en voorkomt ook allergieen.

BASISCRITERIA

(GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN FLAT)
Deze basiscriteria zijn de dwingende cri-
teria voor de gemeenschappelijke delen
in flatgebouwen.
Om als levenslange woning bestempeld te
worden moet een appartement voldoen
aan al de eisen beschreven in de
“Basiscriteria- Woning/appartement”.
- Zelfstandigheid garanderen voor elke

gebruiker.
Iedereen moet de deuren eenvoudig
kunnen gebruiken.
Veilige beglazing voorkomt ongelukken.
Het tochtsas moet voldoende ruim zijn
en comfortabel voor iedereen.
Iedereen moet de inkomaccessoires kun-
nen gebruiken.
Voldoende verlichting vermindert de
kans op valpartijen en houdt dieven op
afstand.

- Een toegankelijke woning op niveau
vereist een toegankelijke lift.

- De gangen moeten voor iedereen
toegankelijk zijn. Ruim gedimen-
sioneerde gangen bevorderen in geval

van nood de evacuatie.
- Een veilig trap voorkomt ongelukken.
OMGANGSCRITERIA

De omgevingscriteria geven indicatief
een aantal aandachtspunten aan, die van
belang zijn bij de evaluatie van de
woonomgeving.
- Belangrijk in dit geval is de toeganke-

lijkheid van de omgeving zodat iedereen
zijn woning op veilige manier kan ver-
laten.
Veilige stoepen- veilige oversteekplaat-
sen- goede verlichting zijn van groot
belang.
De omgeving mag geen onveilig gevoel
in de hand werken. Voldoende verlicht-
ing, overzichtelijke woonomgeving en
voldoende andere woningen in de buurt
zullen de sociale veiligheid in hand
werken.
De nabijgelegen bushokjes moeten
geriefelijk, veilig regen en tochtvrij zijn.
Vanop de bank moet men de bus zien
aankomen. Uurregeling moet duidelijk
leesbaar zijn voor iedereen.

- De omgeving moet bereikbaar
zijn.Hiermee bedoelen wij een omgev-
ing waar iedereen contacten met andere
mensen kan leggen en in zijn levensbe-
hoeften kan voldoen.
Zijn er voldoende winkels op een
loopafstand van minder dan 500 m of
zijn ze te bereiken met het openbaar
vervoer (bushalte op loopafstand van
ongeveer 500 m) of kunnen dagelijks de
boodschappen aan huis geleverd wor-
den?
Zijn er bushaltes binnen loopafstand
(500 m) of zijn er andere
verplaatsingsmogelijkheden, zoals
buurtbusjes, taxi’s...
Binnen loopafstand zouden er minstens
twee ontmoetingsplaatsen moeten zijn.
Dit zijn kerk, een wijk- of buurtcen-
trum, café, een biblioteek, een cultureel
centrum, een park, een speelplein...

- Voor minder valide mensen is het belan-
grijk dat ze vanuit hun raam een
boeiend en gevarieerd uitzicht kunnen
waarnemen. Zeker voor minder mobile
mensen gaat de voorkeur uit naar een
uitzicht op een marktplein, een speeltuin
of iets dergelijks.

Een nuttig adres:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huis-
vesting, Monumenten & Landschappen
Afdeling woonbeleid
Emile Jacqmainlaan 156, Bus 7
1000 BRUSSEL
tel.: 02/553.82.94, fax: 02/553.82.55
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MEESTERS GEVRAAGD
Sinds drie jaar zijn in onze

gemeente compostmeesters

actief. We leren onze burger

zelf groenafval te verwerken.

Jaarlijks zijn we aanwezig op

verschillende locaties waaron-

der demoplaats, braderij, open-

deurdag, roefeldag, Kerstmarkt

enz. We zijn niet altijd met

composteren bezig maar ook

met een aantal nevenactivitei-

ten naargelang de hobby’s of

vaardigheden van de groep.

Onze groep compostmeesters

werd door de lesgever ooit

vergeleken met een gezellig

warm nest! En dat zijn we ook!

Niets moet en alles gebeurt

vrijwillig!

Je hoeft echt geen speciaal

diploma te hebben en je leeftijd

speelt ook geen rol.

Dit najaar organiseert de inter-

communale IGEAN een

nieuwe opleiding.

Voel je hier iets voor?

Schrijf je dan in bij de gemeen-

telijke dienst Leefmilieu,

Kasteeldreef 55.

Telefonisch kunt u ook inschrij-

ven, ons gratis groen nummer

is 0800/145.29.

We horen graag iets van u.

MEESTERS
OP DE BRADERIJ
Wie heeft ze niet gezien... de

compostmeester, maar vooral

de kippen!

Volgens sommige commenta-

ren een ras waar je op kan

paardrijden.

Orpington is de naam.

Vele voorbijgangers hebben

meegedaan met de gratis wed-

strijd waarbij je een koppel kip-

pen of een compostvat kon

winnen. Hiervoor moest je

enkel het gewicht van de drie

volslanke kippen en haan

schatten. Wat blijkt, in onze

gemeente woont een beroeps-

keurder die het exacte gewicht

van het viertal schatte!

De heer Yvo Corluy, Koren-

bloemlaan 50 in Zoersel no-

teerde een gewicht van veer-

tien kilo en 600 gram.

Een compostvat werd bij hem

thuis af”gekipt”.

OPENDEUR
BIJ DE MEESTERS
‘t Is reeds een hele tijd gele-

den en we kunnen het ons, in

deze miezerige dagen, nog

maar vaag herinneren maar de

zon scheen en de talrijke

bezoekers zagen dat het goed

was.

Op 10 juni was het in heel

Vlaanderen “open compost-

dag”. Ook de Zoerselse com-

postmeesters waren van de

partij op hun nieuwe demo-

plaats aan het kringlooppark

De Maey.

De demoplaats werd op die

dag officieel geopend met een

takkenschaar!

De bezoekers werden verrast

op een natje en een droogje.

Compostmeesters werden

spontaan aangesproken om

enige praktische uitleg te

geven bij de verschillende

methoden om groenafval te

verwerken.

Die dag werd ook het duizend-

ste compostvat verkocht aan

de heer en mevrouw Verhelst,

Goudveld 13 te Zoersel.

Vanaf september zijn we elke

zaterdagvoormiddag aanwezig

op onze demoplaats (behalve

in de winterperiode).

Kom gerust een kijkje nemen,

we verwachten u!

U kunt ook vrijbijvend een

compostmeester bij u thuis vra-

gen. Op de afvalkalender vindt

u onze gegevens.

MEESTERS ROEFELEN
Op 24 juni 2000 roefelden der-

tig kinderen enthoesiast bij de

compostmeesters.

Takken verhakselen, legbakken

timmeren, plantjes verspenen

en verplanten, welke dieren

vinden we in de wormenbak,

het verschil tussen natte en

droge composteerbare materi-

alen, voor u misschien Latijn

maar niet meer voor onze

rakkers! Ondanks het minder

goede weer hebben we ons

rotgeamuseerd!

Een vragenlijst moest ook nog

ingevuld worden. Uit de ant-

woorden op de tien vragen

bleek duidelijk dat de gasten al

spelend iets hadden opgesto-

ken. Slechts de schiftingsvraag

kon een winnaar aanduiden.

Een dikke zoen van de (com-

post)meester en een bank

vooruit voor Sarah Verheyen,

Zandstraat 9 in Zoersel.

Zij mag een verrassingspakket

verwachten.

Sarah zat, in juni (dus nu niet

meer!) in het derde leerjaar

van de St.-Elisabethschool.

Een dikke proficiat voor deze

compostmeester in spe!
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Vrijdag 21
juli, vier uur in de

ochtend. Half uitgeslapen
begroeten we de eerste mederei-

zigers naar Crucea. We blijven groeten tot
we een hele bus vol Zoerselnaars hebben
die erg rustig, op het gesnurk van één
enkeling na, vertrekt naar Schiphol. De
vliegreis naar Boekarest verliep prachtig.

In Boekarest werden we opgewacht door
Yvan en zijn vrouwtje, die voor een uit-
stekende bus gezorgd hadden. Na een heer-
lijke nachtrust in Brasov vertrekken we
zaterdagochtend naar Crucea. Een zware
tocht, want wie ooit al heeft kennis
gemaakt met het rijgedrag van de Roemenen,
loslopende koeien en paarden, steile bergen, boeren
met paard en kar, en Dacia’ s met betere toeters dan
motors, weet wat ik hiermee bedoel.

Het weerzien in Crucea was een feest begeleid door
tranen van geluk en talrijke kussen van vertedering
over het weerzien van onze vrienden. In het Cultureel
centrum bracht Pol Smets de groeten over uit Zoersel,
feilloos vertaald door onze Walter. Bloemen, drankjes
en versnaperingen waren in overvloed aangevoerd
door de gemeente Crucea. Toen iedereen zijn gast-
gezin had gevonden en begroet, vertrokken we naar
onze voorlopige gastverblijven voor een intieme,
gezellige avond in familiekring.
Zondag voormiddag werden we vergast op een pret-
tige theatervoorstelling van de jeugd van Crucea. Deze
voorstelling bracht ons al vroeg in stemming voor een
familiale picknick met plaatselijke specialiteiten. Kris
Verellen, die ons een bezoekje bracht, leerde ons tij-
dens deze picknick dat “Noroc” niets te maken had
met het al dan niet dragen van een bepaald kled-
ingstuk, maar dat het Roemeens was door “Schol”. Dit
eerste Roemeense woordje hebben we nadien nog zeer
vaak gebruikt.

Tijdens deze picknick hebben we ook voor het eerst
kennis gemaakt met de typische hangbruggen die ons
voorgeschoteld werden om de picknickweide te kun-
nen bereiken. Angstig bevend, maar uiteindelijk allen
met een droge en propere broek, hebben we ook dit
obstakel overwonnen. Alhoewel Hilda, die dit kunst-
stuk dagelijks enkele malen moest overwiebelen, daar
soms zelfs met een pillicht andere gedachten over had.

Maandag werd een wielerwedstrijd georganiseerd met
de fietsen die geschonken zijn door het Crucea comité.
Een nieuw sportevenement werd hierdoor mogelijk.
De kampioen van dit spektakel was Miahitse Sandu,
zoon van ons gastgezin, die op een waardige manier
gevierd werd. Na de middag was er een voetbalwed-
strijd tussen twee bevriende gemeenten. Tijdens de
rust mochten de sportiefste onder ons penalty’s trap-

pen tegen de cracks uit Crucea. Dokter Coppens beet
de spits af en toonde duidelijk dat de bal tussen de
twee palen moest. Eric had samen met een bepaalde
bakker teveel naar Nederland gekeken, want ze misten
met veel zwier.

Dinsdag werd een cultureel feest met het bezoek aan
de kloosters van Voronet, Sucevita en Putna. Stuk voor
stuk parels van artistieke bouwstijlen, maar vooral van
ongeëvenaarde fresco’ s. Wat enkelen onder ons niet
wisten was het verbod om kloosters te betreden met
blote benen, of korte broek als dit duidelijker is. Paul
Coppens, Luc Dragers, Luc Schul en den Eric kregen
voor deze gelegenheid dan ook een prachtig rokje
aangemeten. Ze zagen er zeer (belachelijk) gedis-
tingeerd uit.

De uitstap werd afgesloten met een bezoek aan een
pottenbakkerij waar eenieder genoot van het vakman-
schap van deze arbeiders.

Woensdag was er de opening van de waterleiding door
heer burgemeester van Crucea. De schaar om het lint
door te knippen mankeerde zodat dit onderdeel van de
festiviteiten wat uitliep, maar eens dit obstakel over-
wonnen mocht Yvan de kraan opendraaien en spoot
het water rijkelijk. Ook de champagne, trappist en
andere dranken volgden dit ritme. De festiviteiten
namen toen pas een aanvang met een grootse barbe-
cue, aangeboden door de gemeente en feestelijk gespi-
jsd door 200 kg Belgische frieten met mayonaise.

Donderdag werden we verwacht in het orthodoxe
kerkje van Satu Mare. Dit kleine kerkje, midden in de
Karpaten, overdadig gegarneerd met iconen en
beelden van alle bekende heiligen, was de plaats waar
ik tot besef kwam hoe dicht wij allen bij elkaar staan,
hoe gelijk wij zijn, maar hoe onze plaats bepaald
wordt door het lot. We stonden samen in dat kleine
kerkje en baden voor elkaar en voor eenieder die ons
dierbaar is. Ik zag de schoonheid van Satu Mare en
Crucea en de mensen die er wonen.  Ook toen besefte
ik dat dit het begin was van het afscheid van onze
nieuwe vrienden. Dit besef werd nog feller toen we

daarna ver-
wacht werden voor de
afscheidsreceptie in het
Cultureel centrum. Die dag en die
avond hebben we nog vaak Noroc gezegd
tegen vele mensen die enkele dagen
vroeger nog wildvreemden waren. We
hebben ’s avonds ook nog enkele liederen
gezongen, maar dan wel met een krop in de
keel. De kussen bij het afscheid, de vol-
gende ochtend, hadden de smaak van zilte
tranen. Harde beloftes tot schrijven en een
zo spoedig mogelijk weerzien werden
gemaakt.

Onze reis werd besloten met een rondrit
door Boekarest. We bezochten het immense paleis van
Caucescu. Iedereen was verstomd van de pracht en de
praal die ook nu nog kan bereikt worden met mensen-
handen, maar het is weerzinwekkend te weten dat een
volledige bevolking de tol moet betalen voor de ijdel-
heid en grootheidsplannen van één enkel individu.
Doch is dit in het verleden vaak gebeurt en is iedereen
vol trots over de verwezenlijkingen van zijn land.
Denk maar aan het Louvre, de paleizen en Frankrijk,
het Kremlin en zoveel anderen.

Moe, maar gelukkig om de prachtige reis, zijn we
nadien vertrokken naar het vliegveld van Otopeni voor
de terugreis naar huis. Roemenië, we hebben een stuk-
je van u mogen zien. We komen zeker terug.

Nog enkele bedenkingen:
- Het Cruceateam heeft ons een pracht van een reis

voorgesteld waarvan ik hoop dat ze nog vaak zal
herhaald worden. Proficiat Yvan, Walter, Rita, Maria
en Pol.

- Voor veel Roemenen is het aanschaffen van noodza-
kelijke producten die veel te duur zijn in verhouding
met hun inkomen een probleem.

- De mensen van Crucea en Satu Mare zijn ongeloof-
lijk tof, lief, goedhartig en bezorgd om hun gasten.
Het is een eer om zo’n volk te mogen steunen in zijn
groei naar hetgeen waar zij recht op hebben.

- Satu Mare is een plaats waar het prachtig is om
wonen. Mooier dan Zwitserland en zalig door de
heersende rust.

- De levenswijze in Roemenië is dezelfde als bij ons
veertig, vijftig jaar geleden. Bepaalde nutsvoorwer-
pen die bij ons normaal zijn zoals douche, toilet,
warm water e.d. ontbreken. Maar de mensen leven
tezamen met veel meer vriendschap, veel minder
nijd zoals vroeger bij ons.

- De kliniek in Vatra Dorni is een ramp. Materiële
steun uit klinieken en rusthuizen zou veel hulp
betekenen voor deze kliniek.

- Laatste punt: de jonge vrouwen zijn zo mooi!!!

CC RR UU CC EE AA
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Griep? Geen grap!
U geniet nog rustig van de nazomer,
maar helaas… de winter is niet meer
zover, met zijn winterse kwaaltjes…
dat overleven we wel weer, zegt u?
Dat geldt nochtans niet voor iedereen!
Bent u ouder dan 65? Of lijdt u aan
suikerziekte, een hartziekte, een long-
ziekte, een nierziekte? Dan kan het
griepvirus u zware problemen bezor-
gen! Misschien kwam u er vorige
winter nog vanaf met een week flinke
koorts en wat hoesten en snotteren,
maar u loopt echt wel kans dat er
deze keer nog een staartje aan komt...
Jaarlijks sterven immers mensen zoals
u aan de gevolgen van griep, en vele
anderen liggen lang te bed of in het
ziekenhuis door een longontsteking,
hartproblemen, of andere onaange-
name verwikkelingen.
U kan deze ellende vermijden. Het is
bewezen dat het griepvaccin werkt:
het beschermt tegen griep en tegen de
verwikkelingen van griep. Als u zich
laat vaccineren loopt u heel wat min-
der kans om griep te krijgen, en als u
nog griep krijgt, zal u er veel minder
last van hebben.
Bestel dus tijdig uw vaccin bij de
apotheker. Vergeet niet eerst aan uw
huisarts een voorschrift te vragen.
Laat u echter niet te vroeg vaccineren:
als u de hele winter beschermd wil
zijn, is het beste tijdstip voor vacci-
natie eind oktober - begin november.
U kan het vaccin bewaren in de
ijskast (ongeveer 8°C).
Indien u twijfelt of een griepvaccin
voor u nuttig is, is uw huisarts zeker
bereid u degelijk advies te geven!

Negen pijlers
van onze gezondheid

(VERVOLGVERHAAL VAN DE STER)
Naast
-onze cholesterol die 240 was maar
best zakt beneden 190,

-onze HDL- cholesterol ( de goeie
cholesterol) die 47 stond en inder-
daad boven de 40 moest staan (dat
was al een hele opluchting),

-onze Triglyceriden (de vloeibare
bloedvetten) die 350 stonden en
maar 115 mochten bedragen
(‘t schijnt eet ik te vet!),

-onze sigaretten: ik rookte meer dan
één pakje per dag maar ben gestopt
sedert 2 maanden hoe vindt je dat?

-onze nuchtere bloedsuiker: die was

94, dus beneden de 100 en dus in
orde,

-onze leeftijd: ja die heb ik niet in de
hand. ‘k Word wel steeds ouder maar
ik wil nog een tijdje hier blijven.

-onze BMI: ons gewicht in vergelij-
king met onze lengte (er moeten nog
een paar kilo’s af maar daar gaan we
volgend artikel iets over zeggen),

steunt onze gezondheid ook op de
volgende twee pijlers: de bloeddruk
boven en de bloeddruk onder.
Hoge bloeddruk is vooral gevaarlijk
omdat hij een sluipmoordenaar is. Je
kan er jaren mee rondlopen en er
niets van voelen tot zich onherstelbare
beschadigingen voordoen van onze
bloedvaten. Je kan er een hersen-
bloeding door krijgen met soms ver-
lammingen of een hartinfarct.
De enige manier om te weten te
komen of je ermee zit is hem telkens
te laten meten door je huisarts als je
voor gelijk welke gelegenheid eens
bij hem moet zijn.
De bovenste bloeddruk (de druk in de
bloedvaten als het hart zich samen-
trekt ) kan heel erg schommelen en
hoog zijn ook als je eens haastig of
nerveus bent. Alleen als die boven-
druk bij herhaling gemeten hoog
blijft, moet die behandeld worden. Hij
staat het liefst rond de 120 mm tot
140 mm druk.
De onderste bloeddruk komt zowat
overeen met de constante druk in
onze bloedvaten ook buiten de stoten
van ons hart om. Is die hoog dan
staan de bloedvaten onder constante
hoge druk, gaan ze verharden en ver-
kalken of kunnen ze plots begeven en
ontstaat een bloeding. Dus die moet
zeker behandeld worden en liefst
onder de 80 mm druk gebracht.

Uw arts zal u dan aanraden:
-zoutarm te gaan eten,
-medicatie stipt te nemen,
-het wat rustiger aan te doen,
-lichaamsbeweging te nemen door te
wandelen of te sporten,

-goed op controle te blijven komen,
-om best uw verder leven deze medi-
catie te blijven innemen.
De bloeddrukpillen kunnen zo uitge-
zocht worden dat ze u geen bijwer-
kingen bezorgen, toch uw bloeddruk
goed houden en aldus voor u de
beste verzekering zijn voor een
toekomst van lang en gezond leven.

Kamerplanten, ze zijn goedkoop, zien er goed uit en zorgen voor ge-

zonde lucht in woon-, werk- en slaapkamers.

Planten zorgen voor meer verse zuurstof in de leefruimte en eten

microben, stofresten, zwammen en chemische deeltjes op.

Tijdens de zomermaanden staan ramen en deuren dikwijls open, zo-

dat er altijd verse lucht van buiten naar binnen stroomt. Gedurende

de koude, kille en natte wintermaanden kan dit niet.

In de leefruimte van de kosmonauten zorgen planten voor de lucht-

en waterzuivering. Dezelfde regel zal steeds meer moeten toegepast

worden in onze eigen leefruimte op aarde.

Vergeet niet dat we tijdens de koude periode van het jaar ruim

negentig procent van de tijd binnen blijven.

Per honderd vierkante meter leefruimte is een éénmalige investering

van tweeduizend frank nodig om de juiste planten aan te schaffen en

ze op een correcte plaats neer te zetten. Eens dat is gebeurd kunnen

de biologische smogstofzuigers in alle stilte aan het werk en dat is

hard nodig.

Enkele voorbeelden: doodgewone klimop “eet” negentig procent van

het huis onzichtbare kankerverwekkende benzeen op. Benzeen mani-

festeert zich in de leefruimte doordat het gebruikt wordt in allerhande

schoonmaakdetergenten. Ook tabaksrook is een klassieke leverancier

van benzeenstofdeeltjes.

Een andere variant, de duivelsklimop, heeft als lievelingsgerecht

koolmonoxide. Verwarmingseenheden en het wegverkeer zorgen voor

deze luchtvervuiling. Koolmonoxide veroorzaakt stevige hoofdpijn,

nerveuze klachten, agressie, concentratieverlies en een aantasting van

hersen- en hartweefsels.

De gekende azalea elimineert ammoniakdeeltjes die terug te vinden

zijn in een aantal ontvetters (was- en afwasproducten).

Het kankerverwekkende trichloorethyleen zit verstopt in oplosmidde-

len. De sanseveria haalt dit ongezonde element uit onze leefwereld.

Pentachloorphenol (PCP) is een chemische stof die in vernis, verven

en andere stoffen voor houtbehandeling terug te vinden is. Men kan

er hoofdpijn van krijgen en de stof is op termijn kankerverwekkend.

Wie geen PCP-deeltjes in zijn woning wil, gebruikt natuurverven of

haalt bij een grote bloemen- en plantenzaak den “philodendron

domesticus”.

De “aloe barbadensis” tenslotte heeft een absolute voorkeur om ieder

spoor van formaldehyde te neutraliseren. Men vindt deze stof in iso-

lerende materialen, zetelvullingen en bepaalde soorten verven. For-

maldehyde is verantwoordelijk voor bepaalde vormen van migraine,

braken, diarree, astma en longkanker.

Alle genoemde planten zijn in alle goede tuincentra terug te vinden.

uw apotheker

HHHHUUUUIIIISSSSKKKKAAAAMMMMEEEERRRRPPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEENNNN
SSSS TTTT UUUU UUUU RRRR GGGG RRRR OOOO EEEE PPPP
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AAAA LLLL SSSS

PPPPRRRREEEEVVVVEEEENNNNTTTTIIIIEEEE
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WAT IS  HET PROBLEEM?

Als we het woord platteland uitspreken
denken sommigen (ietwat oudere lezers)
misschien spontaan aan de meezinger
van Jacques Brel “Le plat pays qui est le
mien”. ‘Platteland’ heeft dan iets nostal-
gisch, romantisch, iets van vroeger, iets
wat we bezaten maar niet hebben kunnen
behouden. We denken dan aan kasseiwe-
gen, aan boerenkarren, aan zwaluwen op
doorhangende telefoondraden, en dat
soort dingen. Meestal heeft dat ‘platte-
land’ dan wat de ondertoon van ‘vroeger
was het beter’, waarbij we misschien ver-
geten hoe er ‘vroeger’ toch echt moest
worden gezwoegd en we ons moeten af-
vragen of de werk- en leefomstandighe-
den van toen wel zo gezond, hygiënisch,
enz. waren.
Het platteland van vandaag kan mis-
schien begrepen worden als het open
gebied, het ‘buitengebied’ van het
Structuurplan Vlaanderen. Platteland staat
dan vandaag voor landelijk gebied, en
tegenover het stedelijk gebied.

Zoersel kent wel geen echt platteland
meer zoals in bepaalde streken van
Frankrijk, Spanje, Schotland, ... waar
enorm grote en zeer dun bevolkte gebie-
den bijna leeggelopen zijn, en waar de
Europese Unie grootscheepse projecten
heeft voor plattelandsontwikkeling.
In Zoersel gaat het over het bewaren van
een stuk landelijkheid dat de afgelopen
decennia teloor is gegaan.
Daar zijn vele oorzaken voor. Om te be-
ginnen de moderne levenswijze zelf: wie
van onze stadskinderen weet wat de uier

van een koe is, tenzij ze het geleerd heb-
ben op school en op een plaat hebben
gezien. Melk komt niet van de koe, maar
van de supermarkt ... En zo bestaan er
talloze voorbeelden, waarvan het bekend
zijn van de meikever er bijvoorbeeld ook
zo één is.
De landbouw was tot voor enkele decen-
nia de economische drager van het platte-
land, en is ook vandaag nog zeer belang-
rijk. Maar de landbouw heeft het aanzien
van het platteland ook gewijzigd. Naast de
landbouw is er een diversiteit aan
economieën op het platteland ontstaan,
voornamelijk in de toeristisch recreatieve
sfeer, maar ook kunstateliers, vergader-
centra, en andere hebben het open
gebied opgezocht.
De aantrekkelijkheid van het open gebied
heeft gezorgd voor de zogenaamde para-
dox van Zoersel; doordat het zo aantrek-
kelijk (rustig, wonen in het groen, enz) is,
trekt dit nieuwe bewoners aan, waardoor
het juist minder aantrekkelijk wordt.
Het probleem stelt zich in Zoersel dus his-
torisch en typisch omdat in onze gemeen-
te het brede verstedelijkte gebied rond
Antwerpen overgaat, overvloeit in de
open Kempen.

Het zijn dus dezelfde begrippen uit de
vorige reeksen die ook hier weer terug-
keren: verlies aan habitats (woon- en
leefomgeving van bepaalde planten en/of
dieren), verstoring van evenwichten, ver-
snippering, verarming, verschraling, enz.
We mogen wel niet de fout maken het
platteland tot een leegte te laten verwor-
den, zoals sommigen het misschien zou-

den willen. Leven en wonen moet er mo-
gelijk blijven, met respect voor de draag-
kracht van omgevende ruimte, zoals dat
dan heet.

WAT KUNT U DOEN?

Landelijke leefbaarheid, kunnen wij er wat
aan doen? Een taak voor de gemeen-
schap, zeker, maar ... duurzame ontwik-
keling - het is hier ook al een paar keer
gezegd - is een verhaal van vele kleine
stapjes, ook die enkele kleine stapjes van
u. Duurzame ontwikkeling is de overtui-
ging dat we alleen samen het tij kunnen
keren.
Enkele kleine voorbeeldjes. De toeristi-
sche fietspaden lokken jaarlijks vele fiet-
sers die van de Zoerselse landelijkheid
willen komen genieten. Maar even veel
keren moeten de diensten uitrukken
omdat paaltjes voor de bewegwijzering
zijn uitgerukt. Jammer.
Zwerfvuil. Nog zoiets. Een kleintje ja,
maar vele kleintjes maken een grote
hoop. Het heeft dus minder te maken met
directe acties maar met een houding, het
opnemen van een persoonlijke verant-
woordelijkheid. In die houding past ook
respect en eerbied voor de natuur.
Tuinen: ieder maakt zijn keus, maar wat
een pracht kunnen de rododendrons
bijvoorbeeld in het voorjaar ontwikkelen.
Streekeigen planten worden vaak aan
interessante prijzen aangeboden in tuin-
centra.
In eigen gemeente bestaat een actieve
Heemkundige kring die met zorg de herin-

DUURZAME ONTWIKKELING



Augustus is de oogstmaand, oktober de wijnmaand, juli (was) de regen-

maand. Elke maand is maand van iets.

September is de schoolmaand.

Begin september wordt alles nieuw voor het jonge volkje. Nieuwe boeken,

nieuwe juf, nieuwe klas, nieuwe stof, nieuwe Latijnse woordjes, nieuwe

formules, alles nieuw dus. Nieuwjaar verbleekt er genadeloos naast.

Bij de moeders, die in het geëmancipeerde westen doorgaans de porte-

monnee beheren als een goed huisvader, kriebelt het al vanaf half augus-

tus. Het ontgaat mij waarom je voor een nieuw schooljaar een nieuw

paar schoenen vandoen hebt, waarom dat paar van daags tevoren dan

ineens niet goed meer is. Collectieve hysterie is nooit aan mij besteed ge-

weest. Ervaren echtgenotes herkennen het wel; ‘met die jas kan ik het

nog wel even aan’. Slim bekeken, die solden in juli. In september kopen

de mensen toch! Want alles moet nieuw.

Bij het zien van de vaders en moeders aan de schoolpoort, sommige

zeker zo gespannen als zoon- of dochterlief die vrolijk en onbezorgd de

speelplaats ophuppelt, denk ik dan: waarom kunnen wij, grote mensen

dat dan niet eens. Alles vergeten, alles nieuw, van nul herbeginnen, alles

vergeten wat we ooit geleerd hebben en van voor af aan, met het abc her-

beginnen, EN uitgerust in een nagelnieuwe outfit.

Opnieuw leren schrijven, mooi leren schrijven, eindelijk eens een serieu-

ze uitleg over een computer krijgen, de verkeersregels te goei leren, straf

krijgen wanneer we stout zijn geweest (hoelang is dat voor sommige ge-

leden), een boek moeten lezen en bespreken, een film moeten bespreken,

daarover moeten nadenken, …

Het zou fantastisch zijn.

In sommige bedrijven proberen ze het. Iedereen met bottinnen aan, kaki

broeken, rugzakken, overlevingspakketten, zonder TV, mét GSM en mét

een goede zonnecrème, de wildernis insturen. De menselijke relaties op-

nieuw uitvinden, de groepsspirit vanuit de brousse op het kantoor impor-

teren, vijftien hoog.

Geef mij dan toch maar zo’n nieuwe schoolbank. Het lege blad, de

schone lei, om jaloers op te zijn, mogen leren! Om van die oogverblin-

dende juf nog maar te zwijgen.

Als we die jeugd maar terug konden krijgen, die blonde in plaats van die

witte haren.

Dat paar nieuwe schoenen wil ik er dan graag bijnemen.

En straks, na 8 oktober, is het dus ook voor de lokale politiek opnieuw

een beetje september, een nieuwe start…

BB
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nering levend houdt aan het landleven in Zoersel
zoals het uit het verleden tot ons komt. Steun is
steeds welkom!
Voor het duurzaam ontwikkelen van het platteland
zijn dus partners nodig: landbouw- en natuurvere-
nigingen komen daarbij op de eerste plaats.

BELEIDSIMPULS

- zachte vormen van recreatie worden aange-
moedigd,

- restauratie van het historisch patrimonium,
- project hoevebenamingen,
- de komende Dag van de landbouw (eind septem-

ber),
- het gezamenlijk beleid van natuurbescherming,

de ruimtelijke ordening die de open ruimte
spaart, het milieubeleid dat de kwaliteit van dat
landschap optilt...,

- landschapsbescherming,
- het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan

(GNOP),
- binnenkort komt er een subsidie voor de aanleg

voor een klein ‘waterzuiveringsstationnetje’ in
afgelegen gebieden,

- inrichting van een streekmuseum,
- het in eer herstellen van de drie spuien in het

Zoerselbos,
- een nieuw politiereglement op lawaaihinder en

zwerfvuil is op komst,
- Consciencejaar: 150 jaar Loteling, de levenswijze

en het toenmalige Zoersel wordt in de herinner-
ing gebracht,

- de omleidingsweg is een typisch dilemma:
noodzakelijk voor de leefbaarheid van de
Zoerselse dorpskern, maar een schroomvolle
inplanting is nodig omdat deze ringweg precies
ook het open gebied ten oosten van Zoersel
doorkruist.



K I N D E R AK I N D E R A T E L I E RT E L I E R
Het kinder- en jongerenatelier mag stilaan het etiket
van “vaste vertrouwde waarde” opgespeld krijgen.
In februari 1993 startte de gemeente Zoersel het
gemeentelijk kinderatelier op. Aanvankelijk konden
er kinderen van 5 tot 13 jaar terecht, maar sinds een
aantal jaar werd de werking ook uitgebreid naar jon-
geren tot 18 jaar. Kinderen en jongeren kunnen er
terecht om naar hartelust te tekenen, te schilderen,
te knutselen, te boetseren,... 

Het kinderatelier wil via een aanbod aan diverse
expressievormen kinderen en jongeren de kans
bieden hun eigen expressieve mogelijkheden te
leren ontdekken, en dit in een niet-schoolse sfeer.
Doel van het atelier is zeker niet om “kunstenaars” te
vormen (als dat al mogelijk zou zijn), doch om ieder

die daaraan behoefte voelt,
op een vakkundige en stijlvol-
le manier te begeleiden in zijn
of haar creatieve ontplooiing.
Voor deze begeleiding wer-
den gediplomeerde lesgevers
aangetrokken.

In het atelier werken we met
drie leeftijdsgroepen: 5 tot en
met 7 jarigen (laatste

kleuterklas + eerste en tweede leerjaar), 8 tot en met
12 jarigen (derde tot en met zesde leerjaar) en 12 tot
en met 18 jarigen (middelbare studies).
Voor de leeftijdsgroepen van 5 tot en met 7 jarigen
en 8 tot en met 12 jarigen is er een werking op
zaterdagvoormiddag en zaterdagnamiddag. Voor
de oudste leeftijdscategorie is er enkel een werking
op zaterdagvoormiddag. De voormiddagwerking
loopt van 9u.30 tot 12 uur, de namiddagwerking van

13u.30 tot 16 uur. De lessen
vinden plaats in de gemeen-
telijke prefabs aan de
Bethaniënlei 108, Sint-Antonius
(voetbalvelden KFC Antonia).

Het inschrijvingsgeld voor een
volledig werkjaar bedraagt
voor het eerste kind van een
gezin 3.000,- fr., voor het
tweede kind van een gezin

2.000,- fr. en voor elk volgend kind van een gezin
1.500,- fr. Het inschrijvingsgeld moet aan het begin
van het werkjaar volledig en contant betaald wor-
den.

Op zaterdag 9 september start het gemeentelijk
kinder- en jongerenatelier van Zoersel het achtste
werkjaar. Wie voor het nieuwe werkjaar wil inschri-
jven, zal er vlug bij moeten zijn. Doordat de kinderen
en jongeren van vorig jaar een voorrangsrecht
hebben gekregen om zich terug in te schrijven, zijn er
momenteel nog enkel plaatsen vrij voor volgende
werkgroepen:
* 5 tot en met 7 jarigen op zaterdagvoormiddag
* 5 tot en met 7 jarigen op zaterdagnamiddag
* 12 tot en met 18 jarigen op zaterdagvoormiddag.
Inschrijven kunt u telefonisch op de gemeentelijke
cultuurdienst, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93.

M U Z I E K -  &M U Z I E K -  &
W O O R D F I L I A A LW O O R D F I L I A A L
Weldra is het zover... Op 1 september starten
de lessen van het tweede schooljaar van de
gemeentelijke muziek- en woordacademie,
filiaal Zoersel. De lessen vinden plaats op de
campus Ter Beuken, Sint-Antonius (oude
kleuterschool gemeentelijke basisschool Sint-
Antonius).

Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen er
terecht voor een eerste jaar algemene
muzikale vorming, waarbij notenleer centraal
staat. Een noodzakelijk voorbereiding om
vanaf het tweede jaar een muziekinstrument
te kunnen bespelen. De kinderen die vorig
jaar het eerste jaar notenleer hebben ge-
volgd, zullen vanaf dit jaar in de muziekschool

terecht kunnen om er
onder andere piano,
gitaar, saxafoon, viool,
klarinet en dwarsfluit te
leren bespelen.

De lessen van het eerste
jaar algemene muzikale
vorming (notenleer) vin-
den elke woensdagna-
middag tussen 14 en 15

uur en zaterdagvoormiddag tussen 9 en
10u.30 plaats. De instrumentenleer vindt op
verschillende dagen plaats.

Toekomstige woordkunstenaars kunnen voor
hun verbale expressie terecht in de woord-
afdeling. Via gedichtjes, toneel en prettige
aangepaste oefeningen werken de kinderen
op een speelse manier aan uitspraak en

stemplaatsing. De lessen
van het eerste jaar gaan
wekelijks door op woens-
dagnamiddag tussen 13
en 14 uur.

Inschrijven voor de
muziek- en woordafde-
ling kunt u van maan-
dag 28 augustus tot vrij-
dag 1 september, dage-

lijks van 18 tot 20 uur in het filiaal, Ter Beuken
1, Sint-Antonius. Zaterdag 2 september kunt u
er terecht tussen 10 en 12 uur. Nadien alleen
nog tijdens de openingsuren van het filiaal.
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JONGEWELDIG
DOOR ROEL PEETERS

Het begon eigenlijk allemaal een anderhalf jaar geleden, mijn ouders kon-
digden na lang zoeken aan dat ze een huis hadden gevonden in Halle-
Zoersel. We woonden al 14 jaar in ‘t Stad en ik had nooit anders geweten.
Ik associeerde Halle meteen met plezier, vrijheid en vrienden. De realiteit
was echter anders. Toen ik hier daadwerkelijk woonde, kwam er een klein
probleem aan de oppervlakte: ik kende hier niemand. Ik trok het me niet
echt aan en ik dacht dat het nog wel zou komen. Ergens dacht ik dat mijn
leeftijdsgenoten naar me toe zouden komen en (ik overdrijf nu wel een
beetje) dat ze me gewoon mee zouden vragen. Belachelijk natuurlijk, maar
onbewust dacht ik dat het toch zo zou gaan. Ik zag ook nooit iemand van
mijn leeftijd op straat, maar gaf de winter daar de schuld van. Ik wist zeker
dat ik uiteindelijk wel vrienden zou maken en me reuze zou amuseren.
Helaas, dat is nooit gekomen, ik verveelde me bijna elke vrij moment te
pletter en verwenste Halle-Zoersel zo vaak ik maar enigszins kon.

Toen ik nog een klein kind was, had ik totaal geen problemen met
nieuwe contacten te leggen. Integendeel, ik sprak iedereen van mijn
leeftijd aan en had overal wel een paar vriendinnetjes. Maar op een
gegeven moment ben ik al mijn zelfvertrouwen kwijtgespeeld. Nee, dat is
niet het juiste woord, het is me plots en ruw afgenomen. Ik vertrouwde
mijn beste vriendinnen blijkbaar iets te veel want toen we voor de eerste
keer samen op kamp gingen, dumpten ze me voor de eerste de beste
jongen die ze tegenkwamen. Het is niet simpel om daar overheen te
komen, weet je. Het is me ongeveer wel gelukt maar mijn zelfvertrouwen
heeft wel even tijd nodig om weer aan te groeien. Dat maakt het er niet
makkelijker op om te integreren. Ik heb nog steeds problemen om
nieuwe mensen aan te spreken. En als ik dan door omstandigheden me
wel bevind tussen onbekenden, klap ik dicht. Ik durf niets meer te
zeggen en wil het liefst zo snel mogelijk weg. De vrijdagavonden

(parkavonden) vond en vind ik een goed initiatief maar mensen zoals ik
hebben er niets aan. Als je er alleen naartoe moet gaan, voel je je
bekeken, dat was bij mij toch het geval. Ik dacht dat iedereen me uit-
lachte. Belachelijk natuurlijk. Om eerlijk te zijn heb ik nog niet veel ple-
zier beleeft hier in Zoersel en op sommige momenten, als niets meezit,
verwens ik het nog steeds. En als ik dan toch iets doe neem ik altijd een
vriendin mee uit Antwerpen. Er is bijvoorbeeld een tijd geweest dat wij
gingen bowlen op elke vrije moment. Ons idee was dat we dan toch iets
deden en daar konden we misschien wel mensen ontmoeten. Alleen, 
het werd enorm saai en ook heel duur. Daarom zijn we er ook mee
gestopt. Omdat ik niets meer om handen had, besloot ik te gaan fit-
nessen en zo nieuwe mensen te ontmoeten. De realiteit was echter
anders. Toen ik daar ging informeren, vertelden ze me dat er steeds 
heel veel volk op die fitness afkwam. Het bleek zelfs zo goed te draaien
dat ze één grote groep moesten opsplitsen in twee kleinere groepjes. Ik
liet me overhalen en schreef me in. Ik was enorm zenuwachtig die
eerste keer en durfde bijna niet te gaan. Onterecht eigenlijk want toen ik
daar aankwam, waren we met z’n drieën. Het was een grote
teleurstelling. Ze maakten me wijs dat er de eerste keer bijna nooit volk
kwam maar dat dit de volgende keren wel zou veranderen. Wel, om

eerlijk te zijn er kwamen maar een handjevol mensen op af.
Ik stond dus terug naar af. Ik heb mijn kaart opgedaan
en ik ben niet meer teruggegaan. Ik vond de situatie
niet erg leuk, dat is wel te begrijpen hé! Dan is daar

nog de school. Tja, wat moet ik daar over vertellen?
Laten we gewoon zeggen dat dat voor een groot deel de

oorzaak is waarom ik mezelf niet durf outen naar andere
jongeren. Stel het zo: ik was niet zo populair op school.
Pas op, ik heb echt wel mijn best gedaan om hier te inte-
greren hoor. Zo ben ik een keertje meegegaan naar de

scouts met mijn buurmeisje. Ik denk dat ik er teveel van ver-
wachtte. In ieder geval, het trok op niet veel. Waarschijnlijk speelden de
factoren zoals regen en koude een grote rol in die mislukking. Toch vind
ik het spijtig dat ik die kans verknoeid heb, want het was een mooie
gelegenheid. En om eerlijk te zijn, moet ik de schuld van die ont-
goocheling volledig bij mij zoeken. Je snapt intussen wel dat ik daar niet
zo’n goede indruk heb nagelaten zeker? Spijtig, maar ja, ik kan er nu
niets meer aan veranderen hé. Ik ben niet meer teruggegaan naar de
scouts. Er was dus nog helemaal niets veranderd. Tot ik in maart of april
ben begonnen met volleybal. Dit vind ik in tegenstelling tot mijn vorige
pogingen wel plezant. Ik vind van mezelf dat ik ook wel snel leer (stoef
stoef) hoewel mijn bovenhandse opslag bijna even miserabel is als het
gevoel dat een Belg heeft als hij drie weken moet overleven op
Oostenrijkse keuken. (En geloof mij, dat is miserabel)  Pas op, ik ga nu
niet vertellen dat ik er nu inpas door die volleybal. Het helpt, dat wel. Ik
durf die kleedkamers wel niet binnenvallen met veel lawaai en iedereen
aanspreken. Dat niet, ik ben zelfs nog vrij stil. Maar dat wil ik veranderen
en daar ben ik mee bezig. Ik probeer om niet te stil over te komen. Nu is
het al een tijd geleden dat ik nog naar de training geweest ben (zou dat
komen omdat het seizoen nu niet bezig is?)  Ik ben wel benieuwd hoe
het zal zijn de eerste keer dat ik terug ga trainen. Ik ben ook begonnen
met te helpen bij de kleuteropvang in Zoersel. Ik vind het enorm leuk om
te doen, ik kom goed overeen met de andere monitoren en ik speel heel
graag met die kleuters. Ik amuseer me daar heel goed. Ik begin me al
wat gelukkiger te voelen in Zoersel Eén van de monitoren heeft zelfs
voorgesteld dat ik mee zou fietsen met haar en haar vriendinnen naar
school. Zij gaan wel niet naar dezelfde school als ik maar ze rijden wel
dezelfde richting uit. Het doet me plezier dat ze dat gevraagd heeft. Dat
doet deugd. Dan krijg ik het gevoel dat ik toch gewaardeerd word. Ik 
ben nog lang niet geïntegreerd maar ik heb toch al de indruk dat ik op
de goede weg ben.

uuuuiiii tttt     hhhheeeetttt         llll eeeevvvveeeennnn vvvvaaaannnn
Omdat we in een tijd zitten waar niet veel nieuws te rapen valt, moeten we het
doen met het beetje nieuws dat we hebben. Om eerlijk te zijn, het is niet veel.
Onlangs kreeg ik een reactie binnen van een meisje van 15 jaar. Zij had het vorige
artikel gelezen en wou hier graag op reageren. Omdat ze liever anoniem bleef,
hebben we de naam uit het artikel weggelaten.
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‘Ni hao’, zo werden we

begroet door de inwoners van

Monnikenheide. Enkele

Chinezen zijn er op bezoek en

een woordje Chinees is blijk-

baar vlug geleerd 

Monnikenheide werkt voort-

durend aan nieuwe initiatieven

om de bewoners en ‘gasten’ zo

goed mogelijk te integreren in

onze leefwereld. ‘Wonen in

het dorp’, waarbij de gehandi-

capten begeleid maar zelfs-

tandig wonen in het dorp is

daar een voorbeeld van. Of

ook het begeleiden in de zoek-

tocht naar een geschikte ar-

beidsplaats ergens in de buurt.

Drie mensen konden zo aan de slag bij het

gemeentebestuur : in de bibliotheek, bij de

groenploeg en in de gemeenteschool van

Zoersel.

De zoektocht naar nieuwe initiatieven stopt

echter niet bij de grenzen van Zoersel of van

ons land. Sinds 1994 is er nauwe samenwer-

king met China. Eén en ander kwam tot stand

na een eerder toevallige ontmoeting met me-

vrouw Sun, directrice van een kleuterschool in

Sheng Yang, een stad met meer dan drie mil-

joen inwoners. Naast een vierhonderdtal kleu-

ters, zijn er in deze school ook tachtig kinde-

ren (+/- 12 jaar) die een mentale handicap

hebben of doof zijn. Voor hen is er een speci-

aal programma voorzien.

Aangezien Monnikenheide een jarenlange

ervaring heeft opgebouwd in begeleiding van

mensen met een mentale handicap werd al

vlug gedacht aan één of andere vorm van sa-

menwerking. Een project werd ingediend en

goedgekeurd door het Fonds voor Ontwikke-

lingssamenwerking van de Vlaamse regering.

Op deze manier kwamen er gelden ter be-

schikking om het project te financieren. Na-

derhand werd een aparte vzw: ‘Monnikenheide

ontwikkelingssamenwerking’ opgericht. In de

voorbije jaren trokken verschillende mede-

werkers - opvoeders, therapeuten, - van de

Zoerselse instelling naar Sheng Yang. Ze tonen

er op welke manier er bij ons gewerkt wordt

om de kinderen met een mentale handicap

sociaal vaardig en zelfredzaam te maken. Na-

gegaan wordt welke methodes van hier ook

ginder kunnen toegepast worden. De ‘Sher-

born methode’ bijvoorbeeld die bij ons alge-

meen wordt toegepast, kent nu ook in de

Nursery School in China veel bijval. Het is

een soort bewegingstherapie waardoor je je

beter bewust wordt van je eigen lichaam,

waardoor het contact met anderen en de

omgeving makkelijker wordt. ‘Snoezelen’ ken-

nen onze Chinese vrienden nu ook. Door in-

tens lichamelijk contact, lichtprikkels enz. in

een snoezelruimte worden de zintuigen gesti-

muleerd.

Naast het project met de Nursery School werkt

Monnikenheide Ontwikkelingssamenwerking

ook samen met een tiental revalidatiecentra

waar mensen met een handicap terecht kun-

nen. De inspanningen gaan in de eerste plaats

naar vorming van de plaatselijke medewerkers.

Tijdens de maand maart waren enkele

Chinezen op bezoek bij Monnikenheide. Me-

vrouw Sun, de directrice van de kleuterschool

kwam samen met mijnheer Shang Sang, een

academicus -psycholoog, kijken hoe hier dia-

gnoses worden gesteld bij de kinderen. Hoe

hier het ontwikkelingspatroon van baby’s en

peuters wordt opgevolgd, hoe

autisme of hoe moeilijk vast

te stellen stoornissen zoals

hyperkinesie worden herkend

en op welke manier men met

de kinderen aan het werk

gaat. Daarvoor bezochten ze

gewone scholen, scholen voor

buitengewoon onderwijs,

PMS centra en instellingen.

Dergelijke voorzieningen zijn

in China nog maar zeer

beperkt uitgebouwd. Door de

economische wijzigingen zijn

er nu meer mogelijkheden om

nieuwe initiatieven op te

zetten om de sociale situatie

van achtergestelde groepen te ver-

beteren. Jammer genoeg ontbreken meestal de

middelen. Internationale contacten en

uitwisselingen geven vaak meer slaagkansen

aan deze nieuwe projecten. 

Deze gestructureerde samenwerking met de

Chinezen getuigt van een grote deskundigheid

van het personeel en de bijzondere openheid

van de bewoners van Monnikenheide. Ook

andere instellingen in Vlaanderen tonen inte-

resse voor internationale samenwerking. Om

de krachten te bundelen werd enkele jaren

geleden dan ook het ‘Platform Handicap en

Ontwikkelingssamenwerking’ opgericht.

TERUG UIT CHINA

Gib Plessers, directrice van Monnikenheide,

Rit Van Dun, lerares in het bijzonder lager

onderwijs en Greet de Rop, kinesiste, zijn pas

terug van een werkbezoek aan de Nursery

School in China. Nauwelijks terug in Zoersel

vertellen ze over hun ervaringen.

NI HAO,
Wij staan weer op Belgisch grondgebied na

een drieweeks verblijf in China. Het is even

wennen. We hebben niet het gevoel als een

‘reiziger’ terug te komen, eerder als zus, broer

of moeder die ‘familie bezochten...’. Indruk-

ken liggen nog ‘vers’ in het geheugen, en de

OP MONNIKENHEIDE SPREKEN ZE
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FINANCIËN

Begrotingswijziging, goed-

keuring rekeningen en reken-

ingen van het OCMW: deze

vaste punten op de gemeen-

teraad van juni ontlokten bij

verschillende leden van de

oppositie vragen en com-

mentaar. Geoordeeld werd

dat de financiële reserve was

opgebruikt, de schuldenlast

te hoog was opgelopen.

De schepen van financiën

antwoordde dat uit de offi-

ciële cijfers blijkt dat de

schuldenlast voor het tweede

opeenvolgende jaar is ge-

daald, dat waakzaamheid no-

dig is, en dat de financiën

verder als een goed huisva-

der zullen worden beheerd.

De drie punten werden uit-

eindelijk gestemd met meer-

derheden van 19 stemmen

voor (van de 21 aanwezige

raadsleden).

KINDEROPVANG

Deeltijdse functie coördina-

tie buitenschoolse kinderop-

vang.

Veel vragen over dit punt,

voornamelijk over de kinder-

opvang zelf.

De burgemeester verduide-

lijkte één en ander met cij-

fers. 55 kinderen maakten in

één paasweek van de dien-

sten gebruik, dat is veel

meer dan verwacht. De won-

ing ligt op loopafstand van

de drie scholen. De evaluatie

zal uitmaken hoe in de toe-

komst over de drie deelge-

meenten de capaciteit kan

opgevoerd worden.

De Volksunie onthield zich

op dit punt. Zij hadden be-

zwaren tegen de manier

waarop de opvang wordt

georganiseerd; de investering

voor de buitenschoolse op-

vang ligt te hoog.

PROVINCIAAL

STRUCTUURPLAN

De gemeenteraad diende een

advies te verstrekken over

het ontwerp van provinciaal

structuurplan. Het college

had een modeladvies voor-

bereid, steunende op eerdere

adviezen in dit verband.

De schepen van Ruimtelijke

Ordening verduidelijkte dat

het college grote bezwaren

heeft tegen het optillen van

de N14 (Zandhoven-Hoog-

straten) tot een categorie 2-

weg.

Voor Agalev en de VU moe-

ten de winkelcentra aan de

Rodendijk een uitdovend

karakter krijgen. Op die

manier kan een groene gor-

del ontstaan tussen het Zoer-

selbos en Blommerschot.

De burgemeester verduide-

lijkte nog dat heel veel men-

sen die op het industriepark

van Malle werken een wo-

ning zoeken in onze ge-

meente. Volgens haar is het

dan ook zeer onlogisch dat

aan Zoersel geen bijkomend

woningquotum wordt toege-

kend. 

Agalev stemde tegen, de VU

onthield zich.

OVERIGE PUNTEN

De overige punten, waaron-

der onder meer de aanleg

van een fietspad langs de

Gestelsebaan en de verbete-

ring van de verlichting naar

de nieuwe kleuterschool te

Sint-Antonius, werden bijna

alle unaniem goedgekeurd.
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vraag bij aankomst: “Hoe is het geweest?” kan je niet zomaar

beantwoorden. Er is zoveel te vertellen. Wat wij wel weten is:

de opdracht is gelukt. Wij zijn erin geslaagd, om samen met

de verantwoordelijke en de begeleiders, uitwisseling te doen

van ervaringen, realisaties te bespreken, te luisteren naar hun

ideeën en dromen voor de toekomst. Wij zijn dankbaar hier-

voor. De samenwerking die reeds zes jaar geleden gestart is

met de school in Shenyang heeft resultaat. Mevrouw Sun

Shujun heeft haar droom waar gemaakt: een school oprichten

voor kleuters, maar eveneens met klasjes waar mentaal

gehandicapte kinderen begeleid worden en tijdens de week

logeren. Voor deze afdeling is de samenwerking ontstaan. Al

vlug werd duidelijk dat hiervoor één idee de rode draad vormt

in dit ontwikkelingsproject, namelijk: “Liefde is verantwoor-

delijkheid”. De ervaring van deze universele waarde is een

boeiende ontdekking geworden in onze opdracht. Zijn er ver-

schillen? Uiteraard.

Grote verschillen in ‘middelen’ om iets te realiseren, plaats en

ruimte zijn beperkt, afstanden onmetelijk groot, verplaatsin-

gen met de fiets in chaotisch drukke verkeersomstandigheden

waarin de Chinees toch een eigen ‘orde’ handhaaft.

Geen bossen zoals in Zoersel , hier en daar toch wat groen...

een klein parkje ... waar vooral de ouderen elkaar ontmoeten

en lichaamsoefeningen doen, zwieren aan de takken van de

bomen als kinderen.

Ze zijn heel creatief met heel eenvoudige middelen: met wat

lege blikjes en dun plastiek verpakkingsmateriaal toveren zij

‘fleurige bloemvaasjes’ die ze ons fier overhandigen.

Heel de dag hoor je kinderen zingen begeleid door een

leerkracht aan de piano.( in ieder klasje staat er één!).

Op een beperkte ruimte (speelplaats) doen ze ritmische

oefeningen op muziek met grote vreugde en aandacht. Orde

en discipline zijn voelbaar, maar met zeer veel respect voor

elk kind. Vrij spel is voor na de schooluren onder begeleiding

van een ouder of grootouder. De speelplaats wordt dan een

speeltuin en ontmoetingsplaats.

Ze zijn gastvrij, benieuwd naar de ‘buitenlandse gasten’,

leergierig, blij als je enkele woorden Chinees spreekt, vinding-

rijk, gemoedelijk. Het ‘familiegevoel’ is zeer sterk en ver-

warmt ons want je maakt er zo vanzelfsprekend deel van uit.

Zo werken zij ook, betrokken op elkaar, met waardering voor

de inbreng van ieder, bereid om in te springen, blij om de

resultaten die behaald worden, ondersteund door handgeklap

bij goede prestaties. Geen grote lonen, maar wie vooruit wil

komen werkt hard, zeer hard tien uur per dag.

Alle medewerkers die reeds in België waren (+/-5) zijn ver-

antwoordelijk voor de groep mentaal gehandicapte kinderen

en de klas gehoorgestoorden.

Naar Chinese normen en omstandigheden is hun werk

prachtig. Grote aandacht voor elk kind, differentiatie en indi-

viduele ondersteuning, zodat ze zoveel mogelijk kansen krij-

gen.

‘China’ heeft een ‘gezicht’ gekregen... Afstanden tellen niet

meer - het is goed te delen van onze overvloed - en te ervaren

hoe zij op hun beurt kunnen doorgeven.

“Wat is gebeurd gaat nooit voorbij...”

(uit: Het tedere kind)
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50 JAAR SAMEN

Paulus en Yvonne
STORMS - VAN ROY

Ludovicus en Lisette
DRIES - GYSBRECHTS

Franciscus en Irma
MARIEN - HUYGEN

Jozef en Stephania
DIERCKX - DIERCKX

65 JAAR SAMEN

Lucianus en Maria
DILIEN - SOMERS

101-JARIGE
Hortentia CALUS

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 28 september, Koetshuis, 20 uur

donderdag 26 oktober, 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 :
dinsdag 24 oktober, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.93

SPORTRAAD :
dinsdag 26 september

Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
dinsdag 12 september, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93

SENIORENRAAD:
alg. verg., vrijdag 29 september, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 5 september, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 16 september, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 30 september, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD

zaterdag 9 september, Koethuis, 13 uur
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

H U I S A R T S E N
S E P T E M B E R
za 2: Dr. Faes, Kerkstraat 66 (03/311.63.66)

zo 3: Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)

za 9: Dr. Eggers, Oude meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

zo 10: Dr. Geys, Turnhoutsebaan 73, Malle (03/309.02.84)

za 16: Dr. Herbots, St.-Jozeflei 8, Malle (03/312.01.24)

zo 17: Dr. Vanleene, Kerkstraat 66 (03/311.63.66)

za 23: Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

zo 24: Dr. Sebrechts, St.-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

za 30: Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (03/385.10.85)

O K T O B E R
zo 1: Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (03/311.71.81)

za 7: Dr. Michiels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

zo 8: Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

za 14: Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (03/383.28.21)

zo 15: Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (03/383.28.21)

za 21: Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (03/.384.18.01)

zo 22: Dr. Van der Wangen, Orchideeënlaan 23 (03/385.38.60)

za 28: Dr. Van De Wouwer, Rischotlei 37 (0495/54.33.33)

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

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
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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

GEMEENTE VERKOOPT FIETSEN !
Het gemeentebestuur verkoopt op donderdag 28 september

een aantal fietsen en een speeltoestel met klimtoren. Dit

speeltoestel kunt u bezichtigen aan de oude kleuterschool

van de gemeetelijke basisschool van St.-Antonius.

De verkoop gaat door in de garage van het politiebureel aan

de Kerkhoflei 14 in de deelgemeente St.-Antonius.


