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Kasteeldreef 55 (03/380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03/312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Dit is de laatste Grootste Gemene Deler. Althans de laatste
die door deze redactieraad werd gemaakt. Nadat in januari
een nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd wordt, zal er ook

een nieuwe redactieraad moeten samengesteld worden voor de duur van de
volgende legislatuur. Zo hebben ook wij er met deze redactieploeg zes jaar
werking opzitten. Hopelijk hebt u, beste lezer, genoten van onze pennen-
vruchten.
Ook al hebt u het aan de vorm van dit informatieblad niet gemerkt, toch is
er in de afgelopen zes jaar tijd veel veranderd. Aanvankelijk werden de
artikels op de redactieraad afgeleverd als uitgeschreven tekst of op discet-
te. Ja, soms moest ik tussen de redactievergaderingen Zoersel rond fietsen
om teksten en discettes op te halen. Heden ten dage wordt er ge-e-maild
dat het een lieve lust is. Artikels vliegen aan duizelingwekkende snelheid
over de informatiesnelweg van de ene redacteur naar de andere, tot ze in
hun definitieve vorm gekneed zijn. Het heeft ons werk in elk geval veel
efficiënter en minder ambachtelijk gemaakt. En ja, ik vind wel een andere
goede reden om te gaan fietsen…
En toch, deze evolutie biedt ongekende perspectieven om de gemeentelij-
ke informatie sneller en doeltreffender aan de man te brengen. Communi-
catie van een gemeentebestuur met de bevolking moet immers een twee-
richtingsverkeer zijn. We kregen wel eens wat brieven van lezers op de
redactieraad, maar … alles kan beter. De nieuwe middelen die de infor-
matica ons biedt, moet dit in elk geval mogelijk maken.
Een tweemaandelijks blad heeft ook zijn beperkingen. Op de meeste re-
dactieraden werd er nauwgezet gewikt en gewogen welke artikels we wel
of niet zouden publiceren wegens plaatsgebrek.
Nochtans, in een gemeente met twintigduizend inwoners, valt er nogal wat
gemeentelijk nieuws te rapen. Nieuws dat ook niet altijd de redactieraad
bereikte. Zeker over het beleidsvoorbereidend werk was de informatie
soms karig. Jammer, want hier zou de mening van de lezer sommige be-
slissingen kunnen beïnvloeden.
Achttien jaargangen zijn we jong. Wat toen begon als een witte raaf, een
pilootproject van gemeentelijke informatie, is nog steeds een product dat
mag gezien worden. Een redactieraad die los staat van de uitvoerende poli-
tiek heeft daar steeds borg voor gestaan. Het is echter de uitdaging om van
de moderne media gebruik te maken, om de gemeentelijke informatie zo
volledig mogelijk en snel te verspreiden. Daarnaast is en blijft er zeker
plaats voor een degelijk blad, zoals de GGD er één is.
Ik wens u, voor de laatste keer als voorzitter van deze redactieraad, veel
leesplezier toe en hoop dat u in toekomst naar best vermogen wordt geïn-
formeerd over het wel en wee van Zoersel.

Jan Campforts

VO O R W O O R D

Eerste gemeentelijke vrachtwagen in nieuwe huisstijl!
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W E T E N S W A A R D

BESTUURSAKKOORD

Wie bestuurt gemeente
volgende zes jaar?

CVP, VU&ID, Agalev en SP heb-
ben een akkoord gesloten om de
volgende zes jaar de gemeente te
besturen. Op 2 januari wordt aan
de nieuwe gemeenteraad het vol-
gende schepencollege voorgesteld:

BURGEMEESTER

Katrien Schryvers (CVP)

onderwijs, communicatie en
senioren

SCHEPENEN

Wim van Haegendoren (VU&ID)

ruimtelijke ordening, bestuurlijke
organisatie en personeel

Bob Peeters (Agalev)

milieu, afvalbeleid, landbouw,
middenstand en internationale
samenwerking

Max Frans (CVP)

openbare werken

Guido Pacqée (SP)

sociale zaken

Bart Bouciqué (CVP)

cultuur en sport

Bart Sebreghts (CVP)

financiën en jeugd

OCMW-VOORZITTER

Louis Verheyen (CVP)

RECHTZETTINGEN

Opvolgers ZTD

In vorige GGD vergaten we de
opvolgers voor de lijst ZTD te ver-
melden. Het zijn Walter Peeters en
Willy Storms.

Juist telefoonnummer

Het juiste telefoonnummer om
defecten aan de openbare verlicht
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WALK EASY

Alarmtoestelletje voor
70-plussers!

Op advies van de seniorenraad
heeft het gemeentebestuur beslist
om Walk Easy alarmtoestelletjes aan
te kopen en tegen de prijs van 100
fr. aan te bieden aan 70 plussers.
Het gemeentebestuur is ervan over-
tuigd dat dit aanbod er zal toe bijdra-
gen dat mensen zich veiliger zullen
voelen in hun woonomgeving, in hun
straat...

Deze toestelletjes zijn klein, compact
en gemakkelijk te bedienen. Ideaal
om te gebruiken als sleutelhanger,
zo vergeet men ze nooit.

Het alarm bedraagt 130dB. Dit
betekent dat het luider dan jezelf
kan ‘roepen’ gedurende één minuut
lang.

Indien u 70 jaar bent kan u vanaf
januari 2001 zulk toestelletje aan-
schaffen. Deze zijn te verkrijgen bij
de gemeentelijke loketdiensten van
St. Antonius (Handelslei 108),
Zoersel (Oostmallebaan 15) en op
het gemeentehuis te Halle
(Kasteeldreef 55).

ing te melden is
0800/635.35.



G
E

M
E

E
N

T
E

B
E

S
T

U
U

R
D

Verontschuldigd:
Mario Verbeek, Guido
Pacquée, Willy Storms en
Jan Loyens
Afwezig : Leo Cautereels

Voor de eerste keer na de ge-
meenteraadsverkiezingen
kwam de raad weer samen.
In het publiek zaten verschil-
lende nieuw verkozen raads-
leden. Zij zullen vanaf janu-
ari deel uitmaken van het
nieuwe gemeentebestuur.

JAARVERSLAG 2000
Ter voorbereiding van de
opmaak van de begroting
voor 2001, werd het jaarver-
slag 2000 aan de raadsleden
ter kennis gegeven. In dit
werkstuk staan alle kenge-
tallen van de gemeente
Zoersel vermeld. De burge-
meester gaf enige duiding bij
de cijfers ook licht zij de
politiecijfers met betrekking
tot de vermogensdelicten
toe. Aan de raadsleden werd
een specificatie van deze
rubriek uitgedeeld (zie
onderaan in kader).
In het jaarverslag vinden we
verder dat er 20.136 inwon-
ers zijn in Zoersel, 1.367
melkkoeien en 1.103
varkens.

VACATURE
BIBLIOTHEEKASSISTENTE
Arlette Coolsaet neemt op 1
januari 2001 ontslag als bib-
liotheekassistente. Om haar
te vervangen wordt er een
vacature uitgeschreven.

MUZIEKSCHOOL
De muziek- en woordacade-
mie gaat haar tweede werkjaar
in met 107 leerlingen. Als
gevolg van het succes wordt
het lestijdenpakket uitgebreid
met vier en een half uur, ten
laste van de gemeente.

RADIO 2-WANDELING
Om het verkeer in goede
banen te leiden wordt tijdens
de duur van dit evenement
de Kastanjeweg omgevormd
tot een éénrichtingsstraat.
Agalev vond dat de gemeen-
te zich nogal veel moeite ge-
trooste (wegnemen van
betonnen afsluiting uit een
pas vernieuwd wegdek) voor

deze manifestatie. MILIEUBELEIDSPLAN
Het gemeentelijke milieube-
leidsplan 2000-2004 werd na
het openbaar onderzoek bij-
gestuurd en definitief goed-
gekeurd door de gemeente-
raad. VLD stemde tegen en
Vl.Bl. onthield zich.

CARPOOLPARKING
DEN HAAN
De gemeente wil een car-
poolparking voor personen-
wagens aanleggen aan de
oprit van de autosnelweg.
Vermits deze zone zich in
landbouwgebied bevindt,
moet het gewestplan gewij-
zigd worden. Een bijzonder
plan van aanleg (BPA) werd
voorlopig goedgekeurd. Nu
kan er een openbaar onder-
zoek volgen.

TENTOONSTELLINGS-
RUIMTE DE BIJL
De uitvoering van de schil-
derwerken aan dit gebouw
kan niet gebeuren door de
schildersploeg van de ge-
meente. Daarom wordt dit
werk uitbesteed. Op vraag
van Agalev zal er ook prijs
gevraagd worden om de
werken uit te voeren met
milieuvriendelijke verf. VLD
stemde tegen en ZTD ont-
hield zich omdat ze niet
achter het project staan.

PARKING
ST.-MARTINUSHOEVE
Aan de bvba St.-Martinus-
hoeve wordt een strook bos-
grond gelegen in de wegbed-
ding, in concessie gegeven
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VERMOGENSDELICTEN 1999 2000 (*)
fiets-, bromfiets- en motordiefstallen ..........259 ...............100
autodiestallen .................................................4 ...................0
gewone diefstal (bv. handtas, gsm,...) ........123 .................59
gauwdiefstal ...................................................7 ...................2
huis-, loondiefstal ...........................................2 ...................0
diefstal in warenhuis.....................................13 ...................5
diefstal met geweld of wapens:

- op de openbare weg ................................0 ...................0
- in woning of gebouw ................................3 ...................1

diefstal met braak, inklimming
of valse sleutels in woning......................225 .................96

beschadigingen/vernielingen........................93 .................26
andere ..........................................................11 ...................4

NOOT:
- in de volgende statistische gegevens (2000) zullen wij

een duidelijke opsplitsing maken in de “pogingen tot
inbraak” en de “effectieve inbraken”,

- bij de gewone diefstallen zijn deze cijfers inclusief de fei-
ten die gepleegd werden in een andere gemeente of zelfs

Een aantal bewoners uit de
Bloemenwijk maakt zich zor-
gen over de inbraken in de
wijk en wilden meer vernemen
over wat zij zelf, als bewoner
of als wijk, samen met de poli-
tie, kunnen ondernemen. Po-
litie, Rijkswacht en gemeen-
tebestuur hadden wel oren
naar deze vraag en nodigden
de wijk uit op een vergadering
eind november. De refter van
de gemeenteschool van St.-
Antonius zat afgeladen vol.
Voornaamste agendapunt: de
oprichting van een Buurt-
Informatie-Netwerk; kortweg
BIN.

WAT DOET DE POLITIE?
De vraag naar een burgerini-
tiatief is één, maar wat doet
de politie zelf? In een inleiding
werd hier uitvoerig op inge-
gaan. De politie heeft een
heel gamma van initiatieven
en acties in de strijd tegen in-
braken. Zo zijn er de Anti-
goonacties, waarbij op grote
schaal over het grondgebied
van verschillende gemeenten
voertuigen en personen wor-
den gecontroleerd. Op lokaal
vlak zijn er de Inbraak Preven-
tie Acties (IPA’s). De politie
controleert dan uitgebreid alle
voertuigen die een bepaalde
wijk in- of uitrijden. Voor deze
acties zet men zowel anon-
ieme wagens als politievoertu-
igen in.
Wat velen niet weten is dat
elke inwoner op de politie be-
roep kan doen voor woning-
toezicht. Als u bijvoorbeeld op
reis vertrekt of u gaat weg
voor een publiek aangekon-
digde afwezigheid (bv. huwe-
lijk, begrafenis, wijkfeest), dan
kan u aan de politie vragen
om uw woning extra in de
gaten te houden.
Bij de politie kan u ook terecht
voor gratis techno-preventief
advies. Na afspraak komt een
inbraakpreventieadviseur van
de politie langs en krijgt u alle
nodige tips om uw woning op-
timaal te beveiligen. Daar-
naast werkt het bestuur aan

2000 (*) = tot en met juni 2000



G
E

M
E

E
N

T
E

B
E

S
T

U
U

R
D

Verontschuldigd:
Willy Storms, Mieke Debaene,
Ward Steel en Leo Cautereels 

FINANCIËN

Wim van Haegendoren (schepen
van financiën) legde de laatste
begrotingswijziging van deze legis-
latuur voor. Een aantal werkings-
kosten en investeringen werden
aangepast. Sommige investeringen
moesten verhoogd worden omdat de
aanbestedingen hoger uitvielen dan
de aanvankelijke ramingen. Dit is
vooral te wijten aan de hoogcon-
junctuur en het hoog aantal open-
bare werken in het land op het
einde van iedere legislatuur. Er
waren onder andere verhogingen
van twee miljoen voor de renovatie
van de Schoolmeesterswoning, 20
miljoen voor de rioleringen,
500.000 fr. voor het schilderen en
700.000 fr. voor de inrichting van
de Bijl.
Verder waren er verhogingen voor
de muziekschool, voor het onder-
houd van wegen en bermen, voor de
glazenwasser en werd er een duur-
dere interventiewagen voor de poli-
tie gekocht dan oorspronkelijk ge-
raamd. Een aantal kredieten werden
verlaagd.
Uitgezonderd de begrotingslijnen in
verband met de Bijl (VLD was te-
gen) en de Schoolmeesterswoning
(tegen: Walter Van Hofstraeten, ont-
houding van Stan
Bartholomeeussen en Yves
Vervecken) werd deze be-
grotingwijziging eensgezind goed-
gekeurd.

OCMW
De begrotingswijziging van het
OCMW, het gevolg van de verho-
ging van het quotum kandidaat-
politieke vluchtelingen aan Zoersel
toegewezen, werd goedgekeurd.
Verder gaf OCMW-voorzitter Louis
Verheyen de raadsleden toelichting
bij de OCMW-begroting voor 2001.
De begroting sluit met een gemeen-
telijke toelage van 43 miljoen. Dank
zij de overschotten op de rekenin-
gen van vorige jaren is dit één
miljoen minder dan vorig jaar en
zelfs drie miljoen minder dan
voorzien in de meerjarenplanning.
Grote nieuwe projecten zijn niet
voorzien, wel stijgen de personeels-
k d i 1

halftijdse maatschappelijk assistent
voor de afhandeling van de asiel-
problematiek; 1 halftijdse adminis-
tratieve kracht, 1 halftijdse werk-
vrouw voor de poetsdienst en 1
haftijdse voor de gezins- en bejaar-
denhulp.
Tijdens de bespreking beklemtoon-
de de voorzitter het probleem van
de kandidaat-politieke vluchtelin-
gen. Op 30 oktober had Zoersel 128
dossiers bestaande uit 153 volwas-
senen en 68 kinderen. De asielzoe-
kers komen uit 34 verschillende
landen en wonen verspreid over
gans België wat de communicatie
en begeleiding bemoeilijkt. Hij
raamde de inbreng van de gemeente
hiervoor op ongeveer 7,2 miljoen
per jaar. Tevens is het moeilijk om
in Zoersel een geschikt huis te
huren om een eigen opvangproject
te starten.
De begroting werd goedgekeurd,
alleen het Vlaams Blok stemde
tegen.

OVERIGE PUNTEN

Voor de technische dienst worden
drie ‘lage vloer’ aanhangwagens ge-
kocht voor het veiliger en sneller
transport van nadarbarelen. De ra-
ming bedraagt 1.110.000 fr.
Ook wordt er een éénassige aan-
hangwagen met kipinstallatie
aangekocht, dit zou 250.000 fr.
kosten.
De buurtweg nr.21 (Ruitweg) aan
de E34 wordt gedeeltelijk
afgeschaft omdat hij zijn belang
verloren heeft.
De gronden rond de bejaardenflats
van de c.v. De Voorkempen in Sint-
Antonius worden kosteloos aan de
gemeente overgedragen. Dit werd
aanvaard zodat nu de gemeente
instaat voor het onderhoud ervan.
Op donderdag 21 december is het
de laatste (en feestelijke) gemeen-
teraad van deze legislatuur. Op
dinsdag 2 januari 2001 wordt de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
met de verkiezing van de schepe-
nen. Op maandag 22 januari is het
een speciale gemeenteraad met de
verkiezing van de OCMW-raadsle-
den.

GEHEIME ZITTING

Vanaf 1 september 2001 wordt aan Jef
Storms en Tony Dieltiens, respectieve-
lijk di l k h i d
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voor het beveiligen van uw woning.
De politie doet heel wat maar kan daarnaast ook
de medewerking van de bewoners goed
gebruiken. Als u iets verdacht opmerkt, aarzel
niet en meld het aan de politie. Om de sociale
controle in de wijk optimaal te organiseren kan
de buurt beslissen in overleg met de politie om
een buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten.

WAT IS EEN BUURTINFORMATIENETWERK (BIN)?
De oprichting van een buurtinformatienetwerk
werd geregeld in een omzendbrief van minister
Vande Lanotte van 10 april 1998. Een buurtinfor-
matienetwerk is een samenwerkingsverband tus-
sen burgers onder leiding van een coördinator,
gesteund door de politie, om doeltreffend weder-
zijdse informatie uit te wisselen over misdrijven of
verdachte gedragingen, zonder te patrouilleren of
bijzondere waakacties te organiseren. Bij een
probleem kan de politie beslissen het buurtinfor-
matienetwerk in te schakelen. Via een specifiek
telefoonsysteem wordt heel de wijk of een deel
van de wijk op zeer korte tijd ingelicht. Bewoners
kunnen vervolgens informatie doorspelen aan de
politie.
Een buurtinformatienetwerk wil het veiligheidsge-
voel verhogen en het plegen van misdrijven hel-
pen voorkomen. Daarnaast kan een buurtinfor-
matienetwerk nog een aantal sociale en preven-
tieve taken vervullen. In woonwijken waar het BIN
werd opgestart, groeit een groter solidariteits- en
samenhorigheidsgevoel. Buren voelen zich goed
met het extra “oog” van de medebuur, men
beschouwt dit als goed-buurtschap!

HOE NU VERDER ?
Essentieel is dat het initiatief uitgaat van de burg-
ers zelf. Maar als de inwoners zelf een initiatief
nemen (vaak ingevolge een recente on-
veiligheidservaring), vormen de BIN’s een aan-
vaardbare en aan te bevelen werkwijze om deze
energie positief te gebruiken en tot een correcte
samenwerking tussen politie en burger te komen.
Een meerderheid van de aanwezigen waren ge-
wonnen voor het idee. 28 bewoners gaven zich
op als kandidaat-straatcoördinator. Zij zullen door
de politie worden uitgenodigd voor een werkver-
gadering. Nadien kunnen zij een vraagronde or-
ganiseren bij alle bewoners van de wijk om infor-
matie te verspreiden en te vernemen wie wil
meewerken.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ:

* POLITIE-ZOERSEL

(wijkagenten St.-Antonius en Halle)

tel. 03/385.16.16.

* RIJKSWACHT MALLE

tel. 03/312.00.11.

* U vindt ook info op de website:

WELDRA
BUURTINFORMATIENETWERK
VOOR BLOEMENWIJK



CULTUURPRIJS 2000

De cultuurprijs wordt beurtelings
aan een persoon en aan een ver-
eniging uitgereikt. Op 3 december
ontving Lieve Amssoms deze prijs.
Eervolle vermeldingen waren er
voor Dinora De Waele, Lydie
Maes, Jef Joosten en Ingrid
Geudens.

Lieve Amssoms heeft zich door de
jaren heen onverdroten ingespan-
nen voor de luister van onze taal
via haar vertellingen en lezingen,
en dit voor groot en klein.
De cultuurprijs is niet haar eerste
bekroning. Zo werd Lieve in ’98 en
’99 laureaat van het vertelfestival
‘Oren zien’ in Mechelen en won ze
in ’98 ook de Ars Fonteyne-prijs
met het verhaal ‘Vreemde juffrouw
Bok’ van A.M.G. Schmidt.

kunstige initiatieven van het najaar
In het najaar vonden er twee kunstinitiatieven plaats in het Zonneputteke, die
telkens op een ruime publieke belangstelling konden rekenen.

JEUGDKUNSTHAPPENING

Van 8 tot 9 september palmden jongeren het Zonneputteke in
voor de derde jeugdkunsthappening. Drie dagen lang bood het
Zonneputteke een forum aan jong talent uit Zoersel en omstre-
ken om er hun culturele ding te doen. De initiatiefnemers, een
groep van enthousiaste jongeren, hadden een gevarieerd pro-
gramma in elkaar gestoken: beeldhouwkunst, schilderkunst,
theater, poëzie, mime, muziek, film, dans... Kortom, een staal-
kaart van allerlei culturele uitingen waar jongeren op dit mo-
ment mee bezig zijn. Daarnaast stonden er ook een aantal
workshops op het programma, waaraan de aanwezigen actief
konden deelnemen. Zaterdagavond vond voor de eerste keer
ook de Cash Art ‘n Dance-night plaats, waar jonge dj’s het
beste van zichzelf gaven.

De derde editie zal zeer zeker niet de laatste editie geweest
zijn. Ondertussen zijn de initiatiefnemer namelijk al volop bezig
met de voorbereidingen voor volgend jaar. Interesse of vragen?
Neem dan gerust contact op met Joke Vangheluwe, Risschotlei
60, tel. 03/383.37.23 (of GSM 0479/73.37.34).

SENIOREN & KUNST

Tijdens het weekend van 11 november stelde een heel andere
doelgroep haar kunsten tentoon in het Zonneputteke. Twee da-
gen lang kon het publiek er terecht om kennis te maken met het
artistiek werk van vijftien senioren uit onze gemeente. Deel-
nemende kunstenaars waren Milena Baarendse, Lydia Verlee,
Antoon de Mol, Augusta Van Eester, Cor Van der Waal, Marcel
Verheyen, Gilberte Van Troyen, Paul Waegemans, Jules Raus,
Monique Van de Casteele, Lydia Maes, Sus Muylle, Wies

WEEK
VAN DE
AMATEURKUNSTEN

Wat is dat?

In Vlaanderen zijn honderdduizenden actief in één

of andere kunstdiscipline. Zij hebben van hun

kunst geen beroep gemaakt. Toch hebben zij er

hun hart aan verloren, spenderen zij er al hun vrije

tijd aan en is geen moeite hen teveel. Zij zijn door

kunst gedreven.

De meesten van hen zijn liefhebbers. Velen

schilderen, musiceren, dansen, zingen, fotografer-

en... in een vereniging of groep. Anderen zijn dan

weer individueel aan het werk. Het is hartverwar-

mend om vast te stellen hoeveel amateurs in

Vlaanderen de kunst beoefenen.

Tijdens de ‘Week van de Amateurkunsten’ wordt

in heel Vlaanderen de schijnwerpers gericht op de

amateurkunsten. De amateurkunstenaars, indivi-

dueel of in groep, treden naar buiten met hun

artistieke creativiteit en dynamiek.

Hoe gebeurt het?

Het concept van de ‘Week van de Amateurkun-

sten’ is eenvoudig. Tijdens de week wordt elke

groep, vereniging of individu die in de amateurs-

feer bezig is, uitgenodigd om met een publieksini-

tiatief naar buiten te treden en dit te laten kaderen

in de ‘Week van de Amateurkunsten’. Elke initia-

tiefnemer staat dus in voor zijn eigen organisatie. 

In 2001

In 2001 gaat de ‘Week van de Amateurkunsten’

door van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei.

... en hopelijk ook in Zoersel

Groepen van amateuristische kunstbeoefening en

individuele kunstenaars die tijdens de ‘Week van

de Amateurkunsten’ een initiatief willen nemen,

zijn van harte welkom. Bij voldoende interesse zal

het initiatief zeer zeker mee worden gecoördineerd

en ondersteund (logistiek, promotioneel, tech-

nisch...) door de gemeentelijke cultuurdienst.

Ben je dus van plan om een bijdrage te leveren

aan deze week, laat het dan weten bij de gemeen-

telijke cultuurdienst, Bart Van Santvliet, Halle-

Dorp 37, tel. 03/ 380.13.93, en dit vóór maandag

15 j i 2001

CULTURELE WEEK SCHILDE

Van 9 tot 18 maart is het culturele
week in Schilde. Onze buurge-
meente nodigt ook Zoerselse kun-
stenaars uit om deel te nemen
aan hun biënnale voor ‘Niet con-
ventionele Kunstvormen’.

Hiermee bedoelen ze assembla-
ges, collages, videokunst, compu-
terkunst, graffiti, montages enz. en
dit zowel op vlak van beeldende
kunst, poëzie, literatuur of muziek
en dit zonder enige beperking.

Geïnteresseerden contacteren
best de dienst cultuur van Schilde
op telefoonnummer 03/380.16.28
of e-mail: cultuur@schilde.be.



EEN LANG LEVEN...

Recente studies tonen aan dat wie er een
gezonde en evenwichtige levenswijze op
nahoudt, langer leeft en een grotere zelf-
standigheid behoudt.

TOT GROOT PLEZIER...

Naarmate wij ouder worden hangt onze
gezondheid en ons welzijn hoofdzakelijk
af van onze voeding. Gezond eten en er
bovendien van genieten is een voorrecht
van senioren. Ouder worden impliceert
immers over meer vrije tijd te
beschikken.
Op dit ogenblik maken 60-plussers een
aanzienlijk deel uit van de bevolking.
Een man wordt gemiddeld 75 jaar, een
vrouw 81.Vooral de vorderingen op ge-
neeskundig vlak hebben daartoe bijge-
dragen, maar zeker ook de gunstigere
levensomstandigheden, zoals: een betere
voeding, een strengere gewichtscontrole.
Om zo lang mogelijk een goede conditie
en gezondheid te behouden, moeten wij
er in de eerste plaats op toezien dat onze
voeding de noodzakelijke voedingsbe-
standdelen aanbrengt. Zowel in kwaliteit
als in goed geproportioneerde kwantiteit.
Anderzijds speelt lichaamsbeweging een
belangrijke rol in het behoud van een
juist lichaamsgewicht.

Gezond eten en veel bewegen
betekent ook met plezier eten en
zelfstandig blijven, met andere
woorden: zich gelukkig voelen.

BETER ETEN...

U moet niet noodzakelijk alle gewoontes
afzweren. Het komt er eerder op dat u
uw voeding onder controle houdt en
afstemt op een nieuw levensritme.

DE VOEDING CONTROLEREN:
Ouderen hebben een verminderde eet-
lust, hun smaak en geur zijn minder
scherp en de tanden kauwen minder
goed. Bovendien nemen zowel de af-
scheiding van fermenten en enzymen,
die de vertering bevorderen, als de hoe-
veelheid maagzuur af. De verteringstijd
wordt bijgevolg langer en de opname
van voedingsstoffen op celniveau is
enigszins gewijzigd.

HET LEVENSRITME AANPASSEN:
Ouder worden betekent ook een progres-
sieve afname van de krachten. De leefti-
jd en de toenemende immobiliteit maken
dat de spiermassa vermindert en de vet-
massa toeneemt. Gewrichten verstijven
en onze ledematen reageren niet meer zo
vlot op prikkels. Boodschappen doen en
de bereiding van de maaltijd wordt al
snel een zware klus.

Het volstaat om vier basisvoorwaarden
in acht te nemen: tegemoet komen aan
de behoeften aan noodzakelijke voed-
ingsstoffen, een welbepaald evenwicht
houden tussen deze voedingsstoffen,
regelmatig lichaamsbeweging nemen,
het gewicht in het oog houden.

WELKE NODEN?

ENKELE ELEMENTAIRE PRINCIPES.
De voeding van een oudere persoon in
goede gezondheid verschilt eigenlijk

maar weinig van een jonge volwassene.
Er is slechts een verschil - en dit is een
belangrijk verschil - wat de energieto-
evoer betreft. De behoefte aan voed-
ingsstoffen is gelijk, alleen moet er meer
aandacht gaan naar Calcium en
Vitamine D (voorkomen van vroegtijdi-
ge osteoporose of botontkalking).
Volgens recente wetenschappelijke on-
derzoeken is gebleken dat de energiebe-
hoeften van personen tussen 60 en 70/75
jaar van dezelfde orde zijn als die van
een sedentaire persoon van 50 jaar. Dit
betekent:
- voor een man: 2.000 tot 2.500 Kcal

indien hij een sedentair leven leidt,
2.200 tot 2.400 Kcal indien hij nog
actief is,

- voor een vrouw: 1.800 tot 2.000 Kcal
indien ze een sedentair leven leidt,
2.000 tot 2.200 Kcal indien ze nog
actief is.

- Voor personen ouder dan 75 zijn de
gegevens minder precies: ongeveer
2.000 Kcal voor mannen en 1.800 voor
vrouwen.

VOEDINGSGROEPEN:
Drie grote voedingsgroepen staan samen
in voor de aanbreng van energie: proteï-
nen, koolhydraten (of suikers) en vet-
ten.
Ook alcohol mogen we niet vergeten,
een drank met een hoge energetische
waarde, die zoals iedereen weet zeer
matig moet verbruikt worden. Vitami-
nen en mineralen, voedingsstoffen zon-
der energetische waarde, zijn op elke
leeftijd onmisbaar.
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PROTEÏNEN: ESSENTIËLE VOEDINGSSTOF.
Senioren hebben nood aan proteïnen, omdat deze de
weefsels onderhouden en herstellen. Door het feit
dat ze de vermindering van de spiermassa tegen-
gaan, dragen ze bij tot het voorkomen van valparti-
jen, zij helpen ook mee in de strijd tegen infecties.
Mager vlees is een uitstekende bron van ijzer. Vis,
eieren, melk en afgeleide producten, maar ook gra-
nen, soja en peulvruchten zijn rijk aan proteïnen.

KOOLHYDRATEN: PLEZIER EN NOODZAAK.
Alle vormen van “suikers“ zijn een noodzaak. Voor
de meervoudige suikers moet de voorkeur geven
worden aan grijs brood, graanproducten en vol-
waardige voedingsmiddelen die meer vitaminen ,
minerale en vezels bevatten. Vooral voor senioren is
dit aangewezen, omdat 20 % onder hen lijden aan
constipatie. Af en toe een koekje eten, s‘ochtends
confituur op de boterham of een klontje suiker bij de
koffie, schaadt niet wanneer men dit in mate doet.

VETTEN: NIET VERWAARLOZEN.
Vetten vormen zowel een bestanddeel van ons
lichaam als een energievoorraad. Bovendien zijn ze
de enige bron van vitaminen A, E en K. Vetzuren
van plantaardige oorsprong (arachideolie, maar
vooral zonnebloem-, soja- en olijfolie) dragen bij tot
de preventie van hart- en vaatziekten.

OPGEPAST!
Vetten van dierlijke oorsprong vertonen de neig-
ing zich af te zetten op de wand van de bloedva-
ten. Een vetvrij dieet is weinig aanlokkelijk en
zou een tekort kunnen veroorzaken aan “goede
cholesterol”, of leiden tot een verminderde eet-
lust met eventuele ondervoeding als gevolg.
Kies voor een bereidingwijze waar geen vet te
pas komt: grillen of stomen.

VITAMINEN EN MINERALEN.
Alhoewel vitaminen geen calorieën leveren, zijn zij
zeer belangrijk voor de stofwisseling van de energie.
Vitaminen worden aangebracht via een voeding die
rijk is aan rauwe of gekookte groenten en fruit.
Volwaardige graanproducten bevatten veel vitamine
B, kabeljauw en tonijn, wortels en boter bevatten
veel vitamine A, rauwkost vitamine C en noten vita-
mine E.
Vitamine D draagt bij tot de opname van calcium,
wat van belang is voor de preventie van botverlies.
Vitamine D vinden we terug in vette vis, maar halen
we ook uit een gematigde blootstelling aan UV-
stralen.
Net zoals proteïnen vormen minerale zouten de
bouwstenen van het lichaam. Van deze zouten is
vooral calcium van belang, omdat veroudering ge-
paard gaat met natuurlijk verlies van calcium in de
botten. De hieruit voortvloeiende “osteoporose” -
het brozer worden van het beendergestel - is jaarlijks
verantwoordelijk voor duizenden breuken van dij-

Deze afbraak wordt afgeremd door het geregeld ver-
bruik van calciumhoudende producten, zoals melk
of afgeleide producten - met name harde kaas-
soorten - en noten, zoals hazelnoten en amandelen,
droge groenten... IJzer moeten we dan weer zoeken
in groene groenten.

DRANKEN

Vaak vergeten mensen te drinken. Bij senioren is het
gevoel van dorst vaak minder aanwezig, omdat er
wijzigingen in de nierfunctie optreden. Risico van
uitdroging is dan ook reëel aanwezig. Temeer daar
hun woonplaatsen vaak te sterk verwarmd worden
en daardoor de ruimtes zeer droog worden.
Een groot glas plat of lichtbruisend water bij het
opstaan en verder tijdens de dag een kop melk, zijn
hier aangewezen. Een dagelijks gebruik van 1 liter
water is geen overdreven verbruik. Elke avond een
glas wijn helpt om gezond en optimistisch te blijven.
Drink nooit meer dan drie tot vier (niet te sterke)
koffie per dag. Teveel cafeïne kan hartkloppingen en
slapeloosheid veroorzaken.

WELK EVENWICHT?

De voeding moet evenwichtig zijn, zowel wat calo-
rieën als wat de voedende eigenschappen betreft.
Moeilijk is dat niet, het komt erop neer alles te eten ,
zonder te overdrijven. Een gevarieerde voeding is
niet synoniem voor een goede gezondheid, ze draagt
ook bij tot een goed humeur en een hoge levenskwa-
liteit.
Diëtisten raden de volgende totale energietoevoer
aan: - proteïnen:

O,8 g per kilo lichaamsgewicht,
- koolhydraten:

maximum 250 tot 400g per dag,
- vetten:

50 tot 60g per dag voor 2.000 calorieën,
- calcium:

1.200mg per dag

Ter verduidelijking:
- 1/4 melk = 2 yoghurts = 30g Emmental = ± 300g

calcium
- 1/4 melk = 50g vlees = 50g vis + 8 tot 10 g proteï-

nen,
- 25g boter of margarine = 50g minarine = ± 20g

vetten.

DAGELIJKS VOEDINGSEVENWICHT.

Een goede spreiding van de maaltijden.
Wegens verteringsmoeilijkheden krijgen senioren de
raad om niet enkel hun voeding te diversifiëren,
maar ook en vooral om hun maaltijden beter te
spreiden. Neem bijvoorbeeld een goed gekozen
tussendoortje tussen de twee hoofdmaaltijden, zoals
een boterham met confituur, een banaan of een
sneetje cake. Of door de soep een uur voor de

bijt dat 25 % van de caloriebehoeften van de dag
zou moeten dekken en u zal zien.

U zal beter geluimd zijn!

OM JEUGDIG EN GEZOND TE BLIJVEN.
Het is nogal duidelijk dat u een loopwedstrijd met
uw kleinzoon zal verliezen. Maar u kan wel zorgen
dat u een goede spiertonus behoudt en dat uw ge-
wrichten soepel blijven door uw spieren te laten
werken. Bewegen heeft een heilzame werking op de
meeste systemen van het menselijk lichaam, met
name op de bloedsomloop en het celmetabolisme.
Beweging stimuleert bovendien de eetlust, bevordert
de spijsvertering en de afscheiding van afvalstoffen.
Lichaamsbeweging is een goed middel om stress te
bestrijden.
Doe daarom iedere ochtend gedurende 10 tot 15
minuten enkele buikspier- en soepelheidsoefeningen.
Volg hierbij uw eigen ritme. Ga in de namiddag
minstens een half uur wandelen of oefen een bepaal-
de bewegingsoefening; zwemmen is bijvoorbeeld
een volledige sport. Recht uw rug en trek uw buik in
op elk ogenblijk van de dag.

OM EEN GOEDE GEZONDHEID TE BEHOUDEN.
Let vooral op uw gewicht. Overtollig gewicht be-
vordert het ontstaan van hart- en vaatziekten, suiker-
ziekte en reuma en kan de levenskwaliteit ongunstig
beïnvloeden en zelfs de levensduur inkorten. Zwaar-
lijvigheid, zelfs in lichte vorm, geeft bovendien - al
is dit minder ernstig - een negatief zelfbeeld en kan
de neiging tot depressie bevorderen. Natuurlijk zijn
er gezonde “dikkerds” en humeurige “mageren”,
maar zoals steeds geldt ook hier:

Beter voorkomen dan genezen!

OM DE JEUGD TE BEHOUDEN,
GEZOND TE BLIJVEN

EN TOCH MET PLEZIER TE ETEN.

EEN VEILIGE PISTE:
- Gevarieerd en met mate eten. Eet veel rauwe en

gekookte groenten en fruit want deze bevatten veel
vitaminen, mineralen en vezels.

- Nuttig echter ook koolhydraten in alle vormen,
graanproducten, aardappelen, rijst, pasta, zonder
echter de proteïnen in mager vlees, vis en eieren te
vergeten, die voor kracht en energie zorgen.

- Denk vooral ook aan melk en zuivelproducten,
met het oog op de onmisbare opname van calcium.

Het nemen van tal van voedingssupplementen is dus
overbodig, tenzij uw behandelende geneesheer hier
anders over beslist.
Als u niet echt veel eetlust hebt, geef dan de voor-
keur aan vijf lichtere in plaats van drie overvloedige



U hebt het ongetwijfeld gemerkt: het afge-

lopen jaar kwam het Davidsfonds dikwijls

in het nieuws. Vroeg u zich misschien ook

af of hiervoor een speciale reden was?

En... het antwoord op die vraag gevon-

den? Inderdaad, 125 jaar geleden werd

het Davidsfonds opgericht in Leuven. Wat

zeer bescheiden begon onder impuls van

Kanunnik David werd een vereniging, ge-

dragen door de vele tienduizenden leden

gezinnen met een eigenzinnig maar cre-

atief en vernieuwend cultureel aanbod en

ijverend voor een open Vlaamse identiteit

en christelijke spiritualiteit. Zesduizend

bestuursleden (allen vrijwilligers) werken

in 590 afdelingen aan de Davidsfondsop-

dracht ‘cultuur naar mensen en mensen

naar cultuur brengen’ met nog steeds de

opdracht van de stichters ‘Godsdienst, taal

en vaderland’ als leidraad. Uiteraard

veranderde er in die 125 jaar heel veel. Zo

werd de opdracht van de stichters op-

nieuw geformuleerd zonder aan betekenis

in te boeten en werden structuren en wer-

king geactualiseerd. Ook in onze gemeen-

te is deze vereniging actief! Wist u bijvoor-

beeld dat de afdeling van Zoersel de oud-

ste van de drie deelgemeenten is en op-

gericht werd vlak na WO II onder impuls

van Pastoor Dockx. De afdeling St.-Anto-

nius werd opgericht in 1961, Halle in

1977. De drie afdelingen samen hebben

ongeveer driehonderd leden en daarmee

behoren ze tot de grotere verenigingen in

Zoersel.

De drie afdelingen namen en nemen heel

wat initiatieven. In een ver verleden werd

er toneel gespeeld onder andere Pallieter

van Felix Timmermans met een opvallen-

de Boer Wortel. Het Davidsfonds van

Halle was de bezieler van de plaatselijke

dorpsfeesten en organiseerde ver voor het

een ‘trend’ werd ‘Kookcursussen voor

Mannen’. De Davidsfondstentoonstellingen

rond 15 augustus waren een begrip in

Zoersel....

Ook werden tientallen sprekers uitgeno-

digd. Misschien herinnert u zich nog dat

kardinaal Danneels sprak in Halle voor hij

benoemd werd. Andere opvallende namen

zijn: de officiële vertegenwoordiger van de

Joodse gemeenschap Louis Davids in

Halle, Zuster Leontine in Zoersel,

Professor Hedwig Arts in St.- Antonius.

Bovendien werd er ook aandachtig geluis-

terd naar onder andere Willy Kuipers,

Peter de Roover, Prof. Vanhemelrijck en

Freddy de Pauw. Uiteraard maken we hier

maar een kleine keuze.

Er werden uitstappen georganiseerd. Vers

in het geheugen liggen nog Rijsel, Doel en

Brussel. Contacten met kunstenaars wor-

den gelegd door het organiseren tentoon-

stellingen (Halle) en atelierbezoeken bij

kunstenaars thuis onder andere bij Paul

van Esbroeck, May Claerhout, Daniëlle

Goffa en binnenkort bij Jan Dries.

Afdeling St.-Antonius organiseert  jaarlijks

een ‘tweedehandsboekenbeurs’ bij het

begin van het nieuwe werkjaar in oktober

en in Zoersel is een leesgroep actief!

Binnen de parochie en de gemeente ne-

men de afdelingen hun verantwoordelijk-

heden: in Halle wordt er hard gewerkt voor

het Mokambi project, in St.-Antonius is

men actief medewerker aan de tweejaar-

lijkse parochiedagen. Er is een aanwe-

zigheid op verenigingendagen en een

actieve maar kritische inbreng in de cultu-

rele raad. Uiteraard zijn de Davidsfondsaf-

delingen actief betrokken bij voorbereiding

en uitvoering van de gemeentelijke 11-juli-

vieringen. In het kader van de viering ‘150

jaar Loteling’ was er in samen-

werking met de bibliotheek de

avondvoordracht over

Conscience door Jan Lampo

en... waren er de vier woensdag-

namiddagen van professor

Wauters in ‘t Zonneputteke over

diezelfde Conscience!

het Zangfeest en de IJzerbedevaart.

Fietstochten en daguitstappen zijn ont-

spannend maar hebben toch altijd een tik-

keltje meer door een bezoek, de inbreng

van een gids of gewoon door een niet

voor de hand liggende invalshoek.

Opmerkelijk is ook dat plaatselijke Davids-

fondsleden - een echtpaar notabene - jaar

op jaar zeer goed scoren in de finale van

het Groot Nederlands Dictee, die doorgaat

in het Vlaams Parlement in Brussel. Ein-

digen op de tiende plaats bij een heel

moeilijke opgave en met echte specialis-

ten als concurrenten is echt niet niks!

Wist u bovendien dat er ook voor de toe-

komst heel wat concrete plannen zijn? Zo

spreekt in januari Jo Goorden over straat-

hoekwerk en houden in februari de profes-

soren Manu Keirse (over verdrietverwerk-

ing), Ludo Abicht (Joodse Wijsheid en Hu-

mor) een voordracht en zet Tine

Ruysschaert in maart een prachtig

Markusevangelie neer.

U merkt dat Davidsfonds veel meer is dan

boeken; naast de belangrijke Vlaamse uit-

geverij van kinder- en jeugdboeken, literair

en populair wetenschappelijk werk voor

volwassenen, prachtige geschenkboeken

en CD’s is er ook de vereniging die na

125 jaar nog steeds springlevend is.

Wie activiteiten - allemaal voor iedereen

toegankelijk - wil meemaken, meer wil

weten over lidmaatschap kan terecht bij

de plaatselijke afdelingen.

P L A A T S E L I J K E A F D E L I N G E N

Halle:

Lionel Vandenberghe, tel: 03/383.47.59,

St.-Antonius:

Katia Pannecoucke, tel: 03/383.51.56,

Zoersel:

Trix Lacante, tel 03/288.77.14,

vl@pandora.be



Het bloed circuleert door de grote aders (slagaders), de kleinere aders, de zeer

kleine aders (haarvaten die de organen zelf bevloeien) en komt dan via de zoge-

naamde venen terug naar het hart. Op die manier worden alle lichaamscellen

voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Deze circulatie van bloed is slechts

mogelijk dankzij de pompwerking van het hart dat eigenlijk een spier is die zich

afwisselend toeknijpt en weer ontsluit zodat het bloed ritmisch vooruitgestuwd

wordt dank zij de ‘druk’ die alzo in de aders opgebouwd wordt. Het hart klopt op

die manier gemiddeld zeventig slagen per minuut. De bloeddruk die gemeten

wordt is dus eigenlijk tweeërlei: nu eens hoger en daarna weer lager, overeenko-

mende met respectievelijk het ‘dichtknijpen’ van de hartspier en het ‘zich weer

openen’ ervan. In het medisch jargon noemt men deze twee ‘drukken’ respec-

tievelijk ‘systole’ (= bovendruk) en diastole (= onderste druk). Van die twee is de

‘onderste druk’ het belangrijkste omdat die eigenlijk de druk in rusttoestand

weergeeft en als die te hoog is, is er een vlieg aan de lamp… Bij fysieke of men-

tale stress stroomt er méér adrenaline door het bloed wat meebrengt dat de

bloeddruk stijgt… Vroeger bij de primitieve mens was het noodzakelijk de

bloedcirculatie (met daarin alle nodige stoffen) aan te wakkeren bij het zoeken

naar voedsel of het jagen ofwel vluchten voor wilde dieren… Bij de moderne

mens is dit allemaal niet meer nodig maar de moderne, mentale stress is veel

groter dan bij de primitieve mens zodat de bloeddruk eigenlijk onnodig vaak

naar omhoog gaat met gevaarlijke gevolgen, vooral bij oudere mensen.

Vandaar dat de moderne geneeskunde allerlei medicijnen op de markt brengt die

de bloeddruk doen dalen. Vaak zijn het stoffen die de natuurlijke bloeddrukver-

hogers die wij in ons lichaam hebben, tegenwerken. Bijvoorbeeld de zogenaam-

de bètablokkers die de natuurlijke adrenaline tegengaan…

Ook de zogenaamde plaspillen worden regelmatig voorgeschreven: als wij veel

water (in de vorm van urine) uitplassen, zal de hoeveelheid bloed ook vermin-

deren zodat de druk in de bloedsomloop zal afnemen. De beste plaspil blijft

paradoxaal echter het drinken van veel water (1,5 tot 2 liter per dag). Onze nie-

ren zullen dan harder gaan werken waardoor ook veel water uit het bloed mee

zal uitgeplast worden. Men laat ook best alle keukenzout achterwege. Zout trekt

water aan, ook opgelost zout in het bloed, zodat de bloeddruk stijgt !

Verder moet men de jeugdige ‘soepelheid’ van de aders trachten te behouden,

dus aderverkalking vermijden. Deze komt door afzettingen van ‘slechte’ choles-

terol op de bloedvaatwanden en niet (zoals het woord zegt) door teveel kalk!

Men kan ofwel zogenaamde anticholesterolpillen innemen ofwel voorkomend

werken door ‘anticholesterolvetten’ in de voeding te nuttigen zoals plantaardige-

en visoliën. Dus veel vis eten om de verborgen (= onzichtbare) cholesterol en

verzadigde vetten uit vlees en kaas mijden. Ook het dagelijks eten van groenten,

fruit en sommige eetbare geneeskruiden als knoflook en crataegus (meidoorn)

beschermt tegen aderverkalking en hoge bloeddruk.

Tenslotte is het formeel aan te raden om terug dagelijks fysieke beweging te ne-

men zoals onze verre voorouders dit deden om ook op die manier de gevolgen

van verhoogde bloeddruk te voorkomen. Uiteraard is roken en het drinken van

teveel alcohol ook slecht voor de bloeddruk.

Tijd om nu eens alles in de praktijk te gaan brengen!

En dit gaan we begin volgend jaar doen door middel van een

RALLY die u wordt aangeboden door de werkgroep gezond-

heidsvoorlichting LOGO van de provincie.

Als je je onze artikelenreeks herinnert, dan weet je dat de

grootste risicofactoren voor onze gezondheid , namelijk cho-

lesterol, bloedvetten, gewicht, suiker en zelfs de bloeddruk

voor een groot deel bepaald worden door ons eetgedrag. En

ons eetgedrag begint bij de aankopen in de winkel. Weten wij

wel wat we kopen bij de slager, bij de bakker? Biefstuk,

varkenslapje, spek, grof brood, wit brood, suikerbrood,...

Wat is gezond? Wat is minder gezond?

Lezen wij een etiket? Wat is een gezonde dagportie groenten?

Is gezond voedsel altijd ook duur? Is kraantjeswater even-

goed als flessenwater?

Kopen wij met de VOEDINGSDRIEHOEK IN ONS

ACHTERHOOFD, dus veel drank, granen en aardappelen,

veel fruit en groenten, dan pas vlees en vis en melkproducten

en als allerlaatste het toetje zoet of doen wij het omgekeerd?

Een andere belangrijke factor in ons dagelijks leven is het

bewegen. Hoeveel calorieën verbruiken we elke dag, op de

bus, in de auto of per fiets? Weten wij dat we kalk in de

beenderen opbouwen op jonge leeftijd door veel te lopen en

te springen (dansen is ook goed!)?

Om iedereen eens de kans te geven al deze dingen aan den

lijve te ondervinden, gaan we een rally organiseren langs ver-

schillende voedingswinkels, de sporthal en de bibliotheek. En

overal mag je enkele vragen beantwoorden, praktische

proeven afleggen en de inwendige mens versterken zoals het

zou moeten elke dag. Het zal boeiend en plezant zijn, niet

vermoeiend en toch gezond. Het zal leerrijk zijn en lekker en

je kan er nog iets bij winnen ook al!

De bedoeling is op deze manier groot en klein iets te laten

beleven, dat aan hun huid blijft kleven, dat ze nooit meer ver-

geten, de rest van heel hun leven.

Neem uw agenda en noteer 21 april 2001 in Zoersel, 28 april

2001 in Malle. Je hoort er nog van langs de school, de

jeugdbeweging en langs deze weg.
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U wilt uw huis en tuin grondig herinrichten, maar het

resultaat moet zeker anders zijn dan bij de buren.

Uw garderobe bevalt u niet meer en u bent ook op

zoek naar een absoluut ongewoon kapsel.

Hoe klinkt het verschil tussen K3 en Mozart?

U wordt stilletjesaan stevig gefrustreerd omdat u eigen-

lijk nog lang niet alles kent van Windows 2000,

Powerpoint en Excell.

U wilt dat natuurlijk nooit toegeven aan uw collega’s.

U bent als verwoed kwisser helaas vergeten of het nu

de Hamburgers of de Frankfurters waren die de snelle

hap hebben uitgevonden.

U kunt als logisch denkend mens nog moeilijk verder

leven zonder te weten hoe het nu ook al weer zat met

de categorieën van Hegel.

Hoe begint u nu eindelijk aan het opstellen van uw

stamboom?

Wie is in hemelsnaam die Freddy Fish waarover uw

kleindochtertje het steeds heeft?

plaatselijke openbare bibliotheek

STEL U VOOR,
OP EEN DAG WORDT U PLOTS GECONFRONTEERD MET ÉÉN VAN DE VOLGENDE PROBLEMEN:

OM AL DEZE VRAGEN IN EEN MIDDAG ZO GOED MOGELIJK OP TE LOSSEN

IS ER SLECHTS ÉÉN ADRES: DE OPENBARE BIBLIOTHEEK!

WEDDEN DAT WE U EEN HEEL EIND OP DE GOEDE WEG KUNNEN HELPEN?WEDDEN DAT WE U EEN HEEL EIND OP DE GOEDE WEG KUNNEN HELPEN?



ZO’N BIBLIOTHEEK, IS DAT NU WEL ECHT IETS VOOR U?
Natuurlijk. De openbare bibliotheek staat open voor
iedereen: kinderen, oma’s en opa’s, drukbezette
managers, tieners met en zonder groeipijnen, thuis
en elders werkende moeders en vaders, pende-
laars, zonnekloppers…
Wij maken geen onderscheid.

WAAR IS DIE BIBLIOTHEEK EN WANNEER BENT U ER WELKOM?
In elke deelgemeente is een vestiging

HOOFDBIBLIOTHEEK, Zonneputteke 1B
tel. 03/312.94.04, fax 03/312.94.27
e-mail: Zoersel.POB@bib.vlaanderen.be

open: maandag...............13 tot 20 uur
dinsdag ...................13 tot 16 uur
woensdag..............13 tot 20 uur
donderdag ...........13 tot 20 uur
vrijdag ......................13 tot 16 uur
zaterdag....................9 tot 12 uur

FILIAAL SINT-ANTONIUS, Handelslei 47
tel. 03/384.12.32

open: maandag...............13 tot 17 uur
woensdag..............13 tot 17 uur
donderdag ...........18 tot 20 uur
zaterdag....................9 tot 12 uur

UITLEENPOST HALLE, Halle-Dorp 67
tel. 03/384.02.52

open: maandag...............18 tot 20 uur
woensdag..............14 tot 16 uur
......................................18 tot 20 uur
zaterdag.................10 tot 12 uur

WAT IS ER ALLEMAAL TE VINDEN?
Boeken, voorlopig nog steeds

in gedrukte vorm, maar
ook tijdschriften en kran-

ten, cd’s, cd-rom’s, bro-
chures van allerlei overhei-

dsinstellingen, gemeentelijke in-
formatie, internet.

In de hoofdbibliotheek vindt u
het ganse aanbod. In het fili-
aal en de uitleenpost zijn
geen kranten, cd’s en cd-
rom’s.

U kunt daar wel de catalogus van de hele verzame-
ling inkijken en als u dat wenst een boek of cd uit
een van de andere twee bibliotheken aanvragen.

Het zijn ook niet zomaar boeken, tijdschriften en
cd’s.
Wij proberen de collectie zo evenwichtig mogelijk
samen te stellen. U vindt er heel wat literatuur en
muziek om u te ontspannen. Maar als u wilt bijscho-
len of als u informatie zoekt over de meest uiteen-
lopende onderwerpen kunt u zeker ook iets vinden
in de bibliotheek.

U kunt wegdromen bij het zicht van ongerepte
stranden in een van de vele reisgidsen terwijl u geni-
et van Griekse of Senegalese muziek. Steely Dan en
Bartok neemt u zo mee in uw virtuele reiskoffer.

Beschouwt u het leven van de romantische kant
dan zit er in de bibliotheek vast nog wel een papie-
ren hartenbreker op u te wachten.

Houdt u meer van een spannende thriller of een ste-
vige detective, zoek dan niet te ver. We hebben er
ongetwijfeld nog een voor u in huis.

Plato, Streuvels, Walschap en De Coninck leven bij
ons verder in het gezelschap van Brusselmans,
Grunberg en talloze anderen.

En bent u een stripfanaat dan vindt u bij ons een
beperkte collectie strips.

Voor wie wat last heeft met de kleine letters, zijn er
ook grote-letter-boeken.

En wie leest er nu nooit eens een Frans, Engels of
Duits boek (al was het maar
omdat het moet). Ook daar-
van is er een beperkt aan-
bod.

Vindt u desondanks niks
wat u interesseert, dan
kunt u nog altijd komen
surfen op het internet.
U mag ook zelf aan-
koopsuggesties doen.

En als u tussen het bos de
bomen niet meer ziet,
spreek dan gerust een
bibliotheekmedewerker
aan. Die kan u 9 kansen
op 10 wel verder helpen.



HOE WORDT U LID?
U komt gewoon naar de bibliotheek met uw
identiteitskaart. Wij maken voor u een lidkaart die u
in de drie Zoerselse bibliotheken kunt gebruiken.

WAT KOST HET?
Van niets tot heel weinig.
U hoeft geen jaarlijks lidgeld te betalen. Het ontle-
nen van boeken en tijdschriften is gratis.
Voor het ontlenen van cd-s en cd-rom’s vragen we
een bijdrage.
Als u uw boeken of cd-s te laat terugbrengt of als u
iets verliest of beschadigt, dan betaalt u daar wel
een vergoeding voor.

WIJ HEBBEN EEN AANTAL “CONFORTDIENSTEN”?
Stel dat u uw boeken onmogelijk kan lezen binnen
de uitleentermijn van vier weken. Dan vraagt u om
de uitleentermijn te verlengen met nog eens vier
weken. U mag er ook voor telefoneren.
De uitleentermijn verlengen kan niet als een andere
gebruiker hetzelfde boek al heeft gereserveerd.

Reserveren kan u dus ook, geen tafel voor twee,
maar wel dat boek of die cd waarnaar u al zolang
op zoek bent.
Mits een kleine bijdrage zetten we het boek voor u
opzij wanneer het door een andere lezer wordt
teruggebracht, en verwittigen we u hiervan.

Als het boek dat u zoekt ner-
gens te vinden is in één van de

drie Zoerselse bibliotheken,
doen we onze uiterste
best om uit te zoeken of
het in een andere biblio-
theek te vinden is. Indien
die bibliotheek het aan
ons wil uitlenen, dan
brengen we u op de
hoogte.
Deze leendienst tussen
bibliotheken van verschil-

lende gemeenten en
instellingen heet interbi-
bliothecair leenverkeer.
Het is niet gratis.

Onze drie bibliotheken zitten
in één netwerk. Hierdoor kunt

u in elk van de drie biblio-
theken zien welke wer-

ken waar aan-
wezig zijn.

Wij hebben het liefst dat u uw bibliotheekmaterialen
terugbrengt naar de plaats waar u ze uitgeleend
hebt. Soms kan het echter gebeuren dat u daar niet
in slaagt.
U woont bijvoorbeeld in Halle en u hebt vier cd’s uit-
geleend in de hoofdbibliotheek. U wilt ze wel terug-
brengen naar het Zonneputteke, maar spijtig
genoeg heeft de batterij van uw auto het begeven
en staat uw fiets met een lekke band in de garage.
Dan kan u met een gerust geweten uw cd’s inlev-
eren in de uitleenpost in Halle.

Wij drukken regelmatig aanwinstenlijsten af. Deze
lijsten liggen ter inzage. Zo kunt u zien welke nieuwe
boeken en cd’s er de laatste maanden zijn
bijgekomen.

GEBEURT ER NOG IETS ANDERS IN DE BIBLIOTHEEK?
Welja

Elk jaar neemt de bibliotheek deel aan de
Jeugdboekenweek (in maart) en de
Bibliotheekweek (in oktober). Naargelang het
thema organiseren we een voorstelling, voordracht-
en, een wedstrijd, een pakjesactie…

Ongeveer drie keer per jaar is er een lezing. Meestal
wordt dit samen met een vereniging georganiseerd.
Zo kwamen bijvoorbeeld Ludo Abicht, Hugo De
Ridder en Robin Hannelore al hun zeg doen.

We zijn heel bescheiden gestart met deelname aan
de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.
Kinderen beoordelen dan zelf een
aantal jeugdboeken.
We zijn van plan om dit verder uit te
bouwen.

Omdat de bibliotheek niet
zomaar een boeken-
verzameling is, organis-
eren we bibliotheekintro-
ducties. Heel wat klassen
komen zo de bibliotheek
grondig verkennen.
Ook groepen en verenigingen
kunnen een afspraak maken
om de bibliotheek of een
bepaald aspect ervan (bij-
voorbeeld informatie op-
zoeken, de beginselen van

internet) beter te leren
kennen.



DE BIBLIOTHEEK IS ER NIET ALLEEN VOOR GROTE MENSEN, MAAR OOK VOOR KLEINE MENSEN!
Wij hebben namelijk hele grote boe-
ken voor hele kleine mensen.

Prentenboeken bijvoorbeeld, die je
stevig met twee handen moet vast-
houden en waarbij je moet opletten
dat er geen draak in je neus bijt.

Er zijn ook hele kleine boeken voor
hele kleine mensen.
Boeken over babytjes en
knuffeldieren, kleuren en bang zijn in
het donker, boeken over lieve
bosreuzen en gemene heksen.

Een voor wie al een beetje hoger ge-
groeid is, zijn er boeken over piraten
en pestkoppen, over machines en
andere volkeren, over het eerste
liefdesverdriet en lastige ouders.

Kom maar eens kijken!

Psssst...
Weet je wat je ook nog kan doen
(maar vertel het niet voort!)?

Je kan ook gewoon een hele woens-
dagnamiddag en een hele zaterdag-
voormiddag Asterixen, Kiekeboes en
Jimmy Van Dorens komen lezen.

E N K E L E H U I S R E G E L S

* De lidkaart en de ontleningen zijn

persoonlijk.

* Als u lid wordt, betekent dat ook

dat u akkoord gaat met het

bibliotheekreglement.

* U kunt op één lidkaart het volgende

ontlenen: vijf boeken, vijf tijdschrif-

ten, vier cd’s, twee cd-rom’s.

* De uitleentermijn is voor:

- boeken en tijdschriften: vier

weken, kan op vraag eventueel

verlengd worden met maximum

vier weken,

- cd’s: maximum vier weken,

- cd-rom’s: maximum twee weken.

* Boeken en tijdschriften leent u

gratis uit.

Voor een cd betaalt u 20 fr. (per

schijfje).

Voor een cd-rom betaalt u 50 fr.(per

schijfje).

* Bij laattijdig inleveren betaalt u

voor

- boeken en tijdschriften: 2 fr. per

dag te laat,

- cd’s: 20 fr. per week te laat,

- cd-rom’s : 50 fr. per week te laat.

* Reserveren kost 20 fr. per stuk.

* Interbibliothecair leenverkeer: 90 fr.

per stuk. Indien de andere biblio-

theek kosten aanrekent, betaalt u die

eveneens.

* Kopiëren en computerprints kosten

2 fr. per blad.

* Als uw lidkaart wegens verlies of

ernstige beschadiging moet vervan-

gen worden betaalt u 200 fr. (kin-

deren tot 14 jaar 100 fr.).

* Als u een bibliotheekobject verliest

of onherstelbaar beschadigd, dan

betaalt u de aankoopprijs hiervan

(het moet immers vervangen wor-

den) en 100 fr. bindkosten.

* Af en toe zijn we gesloten.

Raadpleeg hiervoor het volledige

dienstreglement.

De tarieven die hier worden opgesomd

zijn op dit ogenblik (januari 2001)
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BINNENKORT EERSTE AFVALFACTUUR

Zoals u al lang weet, is sinds 1 januari 2000 het
afvalbeleid gedeeltelijk veranderd. Het kring-
looppark werd geprivatiseerd en de ophaling van
groot huisvuil aan huis werd ook aangepast.
Eerst en vooral werd de vaste huisvuilbelasting
van 1.950,- fr. tot 1.500,- fr. verminderd. In ruil
gaat u voor sommige fracties moeten betalen in
functie van wat u aanbiedt.
Binnenkort zal uw eerste persoonlijke afvalfac-
tuur in de bus vallen. Steeds meer en meer ge-
meenten werken met gedifferentieerde tarieven
om hun afval in te zamelen. Dit wil zeggen dat
de burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun
afvalgedrag en dus daarvoor ook zelf de reke-
ning bepalen. Voorlopig wordt dit hier enkel
toegepast op het kringlooppark en voor de
ophaling van groot huisvuil aan huis. In de
toekomst wensen wij dit ook toe te passen voor
de ophaling van restafval en GFT+.
Als u goed oplet bij uw aankopen en alles goed
sorteert, kan u alvast een pak besparen.

KRINGLOOPPARK

Op het kringlooppark moet u betalen voor een
aantal fracties. U betaalt voor afval dat:
* te vermijden is (drankkartons, plastic flessen),
* op een andere manier kan verwerkt worden

(groenafval, snoeiafval kan gecomposteerd
worden),

* duur is om te verwerken (wit- en bruingoed,
hout, banden).

Per kubieke meter die u aanbiedt van dit afval
wordt er 50 fr. aangerekend. Opgelet, ook al
hebt u maar een halve m3 bij, dan wordt er toch
50 fr. aangerekend. Telkens u het voorbije jaar
het kringlooppark bezocht, werd er geregistreerd
hoeveel te betalen afval u aanbood. Het totale
aantal kubieke meter staat op de factuur.
Als u een container voor snoeiafval of steenpuin
hebt laten komen, zal dit ook vermeld staan,
evenals de levering van hakselhout.
Het is ook belangrijk dat u uw kringloopkaart
goed bijhoudt. Bij verlies van deze kaart kan u
een nieuwe bekomen mits betaling van 500 fr.
Dit komt ook mee op de factuur. KMO’s die een
kaart aangevraagd hebben, zullen jaarlijks een
bedrag van 1000 fr. moeten betalen. Als u als
KMO niet meer van deze kaart wenst gebruik te
maken, dan moet u dit melden aan de milieudienst.

OPHALING GROOT HUISVUIL

Als u dit jaar groot huisvuil aanbood, dan zal dit
ook op uw factuur staan. Voor deze ophaling
betaalt u 5 fr./kg. Op de vrachtwagen is hiervoor
een weegcel geïnstalleerd. Deze cel weegt de
inhoud van de bak vóór de ophaling per adres en
nadat uw groot huisvuil in de bak zit. Het ver-
schil is het aantal kg dat u aanbiedt. Hiervan
wordt een weegbon afgedrukt. De ophaler steekt
een kopie in uw brievenbus. Zo kunt u onmid-
dellijk berekenen hoeveel u zal moeten betalen.
U kan dus best al deze bonnetjes bijhouden om
achteraf uw factuur te controleren.

VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over
deze huisvuilfacturen, dan kan u hiermee terecht
op ons groene nummer: 0800/14.529 of
via e-mail: Kris.Ryckaert@publilink.be

GROOT HUISVUIL IN TWEE DAGEN

Wegens het groot aantal aanvragen zal vanaf
januari het groot huisvuil in twee dagen.
De eerste woensdag van de maand wordt dit
opgehaald in St.-Antonius en Zoersel, de dag
erna (donderdag) in Halle.
Om te vermijden dat het groot huisvuil te
vochtig - en dus ook zwaarder - wordt, kan u
er best een stuk plastic overleggen.
Het systeem op afroep blijft hetzelfde. U belt
naar de groene lijn, ten laatste de 24ste van

de maand, en
u meldt
exact wat u

gaat aan-
bieden. Dit is

belangrijk, zo ver-
mijdt u dat er ander

afval wordt bijgezet.

ZET UW HUISVUIL VÓÓR 7.30 U BUITEN!
Wij benadrukken nog eens dat het huisvuil
(groot huisvuil, grijze zakken, papier) vóór
half acht ‘s morgens moet buitenstaan. GFT+
moet zelfs vóór 7 uur buiten staan. De kans
is groot dat al het huisvuil dat u te laat bui-
tenzet niet wordt meegenomen. Het is niet zo
omdat de ophaler de ene keer ‘s middags om
15 uur langskomt, dat hij bij de volgende op-
haling dit ook zal doen. Naargelang de om-
standigheden kan hij de volgende keer mis-
schien reeds om 7.30 uur passeren.
Bellen naar de groene lijn als u uw huisvuil
te laat buiten zet, heeft dus geen zin. Enkel
in gerechtvaardigde omstandigheden kunnen
we de ophaler laten terugkomen.

MILIEU-VEERTIENDAAGSE VOOR KINDEREN.
Van 30 april tot en met 12 mei 2001 neemt
Zoersel voor de tweede maal deel aan het
Milieu-Ontmoetingsprogramma (MOP), een
groots milieu-educatief project in verschillende
gemeenten. In deze periode krijgen kinderen uit
de lagere scholen de kans om verschillende
aspecten van het milieu eens van dichtbij te be-
kijken. Per klas kunnen ze een kijkje gaan ne-
men in hun directe leefomgeving.
In 1999 nam de gemeente Zoersel voor de eerste
maal deel aan deze actie. Dit werd toen een
groot succes. Er werden toen een tiental kandi-
daten gevonden die hun mileu-deuren wilden
openzetten voor de kinderen. Hier kunnen er
zeker nog een aantal bij.

De gemeente zoekt daarom geïnteresseerden die
in Zoersel beroepshalve of uit interesse met
milieu bezig zijn. Dit kunnen particulieren, be-
drijven, milieuverenigingen,… zijn. Allerhande
thema’s kunnen aan bod komen: werking wa-
terzuiveringsinstallatie, gebruik van duurzame
materialen en energie, ecologisch bouwen, inte-
ressante planten en bomen, natuurwandeling,
thuiscomposteren,…
Kortom, alles wat met het milieu te maken
heeft, komt in aanmerking.

MOP is een initiatief van de Koning Boudewijn-
stichting en de Administratie Milieu-, Land- en
Waterbeheer (AMINAL) en de Vlaamse provin-
cies in samenwerking met OVAM.

Wie geïnteresseerd is om een of meerdere klas-
sen te ontvangen en rond te leiden, kan contact
opnemen met de gemeentelijke milieudienst:
Kris Ryckaert, Kasteeldreef 55, tel: 03/380.13.46,
e-mail: Kris.Ryckaert@publilink.be
Ook scholen kunnen hier terecht voor bijkomen-
de informatie.

750 FR. MINDER HUISVUILBELASTING ALS U GEEN GFT-CONTAINER HEBT !

Goed nieuws als u geen GFT-container hebt. Wie zelf z’n keuken- en tuinafval composteert en geen be-
roep doet op de groene container zorgt voor een flinke besparing op de afvalfactuur van de gemeente.
Deze inspanning wordt extra beloond met een halvering van de gemeentebelasting: 750 fr in plaats van
1.500 fr.

Maar er is meer, en dit was al een tijdje in voege! Als u uw groene bak terug binnenbrengt krijgt u niet
alleen een belastingvermindering maar, als u dit wenst, ook een compostvat van de gemeente gratis in
bruikleen. Het compostvat blijft wel eigendom van de gemeente, u mag het bij verhuis niet meenemen.
De aankoopprijs van een compostvat is 400 fr. Als u dus uw groene bak inruilt voor een compostvat
doet u dubbele winst: 750 fr. op de huisvuilbelasting + 400 fr. gratis compostvat = 1.150 fr. Hiermee
willen wij de composteerder een hart onder de riem steken.

HO E W E E T D E G E M E E N T E D AT U G E E N GFT-C O N TA I N E R H E B T?
Als u uw groene bak reeds hebt omgeruild voor een compostvat is er geen probleem. De milieudienst
heeft uw naam en adres genoteerd.
Wie nooit een GFT-container heeft gehad of wie hem heeft binnengeleverd zonder omruiling voor
een compostvat, moet dit vóór 10 januari 2001 melden aan de gemeente. Zo kunnen wij indien
nodig de belastingrol aanpassen en zorgen dat u in 2001, 750 fr in de plaats van 1.500 fr betaalt.

U H E B T E E N GFT-C O N TA I N E R M A A R G E B R U I K T H E M N I E T ?
Lever hem in vóór 10 januari 2001 en u betaalt in 2001 slechts 750 fr. huisvuilbelasting.

“Kan ik al mijn keuken- en tuinafval zelf verwerken ?!”
Ja, als u een tuin hebt en eventueel enkele kippen, lukt dit best. Vraag raad bij de compostmeesters, zij
zijn er voor. De adressen vindt u in de informatiebrochure van Zoersel, blz. 35 of achteraan in de afval-
wegwijzer.

Voor meer info, niet alleen over composteren, maar ook over de belastingvermindering, het binnenbren-
gen en/of omruilen van uw groene bak, enz. bel naar ons gratis groen nummer: 0800/14.529 of e-mail:
Kris Ryckaert@publilink be



Het gebeurde op één van de laatste re-
dactieraden van uw aller lijfblad.
Er was niet zo veel volk, in feite alleen
nog de oude getrouwen van jaren, de
harde kern zeg maar, in het Engels de
‘die hards’.
Maar ook het debacle met de sleutel van
het drankkot van een jaar geleden 1 zal
er wel nog ergens voor iets tussenzitten.
Zoiets wil je als lid van de redactieraad
tenslotte maar één keer meemaken.

Enfin, de sfeer was zo maar wat slapjes.
De eerste kom koffie werd met een men-
geling van berusting - zo van ‘het is vol-
bracht’ - routineus binnengewerkt.
Zoals op al die andere zaterdagmorgens
gedurende de zes jaar, kraaide de haan
drie keer. Niemand sloeg er nog acht op.
Het was op de koop toe een zonnige
morgen, wat de goesting om de laatste
vol te schrijven er niet groter op maakte.
Integendeel; vele leden van de redactie-
raad plegen dan de helft van de ochtend
in gedachten aan een zonnig strand te
vertoeven, de ene kant van de tafel op
Kreta, de andere kant van de tafel aan
een Costa brava-strand (maar een stil).

Vooraleer de immer rustige Jan kon vra-
gen wat er in godsnaam in moest komen,
sprak de schepen totaal onverwacht en
iedereen kompleet verassend de tover-
spreuk uit: “Mannen (hij bedoelt er net
als de hoofdredacteur ook de vrouwen
mee) ik heb DE SLEUTEL VAN HET
DRANKKOT bij”.
Zijn woorden waren nog niet koud of er
verschenen enkele frisse juffrouwen en
jongeheren ten tonele met een dienblad
met roemers, fluitglazen en de nodige
attributen.

Zoals in het huishoudelijk reglement is
voorgeschreven ging de fles jenever
eerst van hand tot hand, nam de eerste
op de hoek van de tafel een stevige slok
uit de teut, gaf de fles aan zijn linkerbuur,
die de teut eerst met zijn of haar mouw
schoonveegde, op zijn of haar beurt een
slok nam, om de fles vervolgens weer
links door te geven, en zo heel de tafel
rond (artikel 23, punt 3).
Nadat de broederschap aldus eerst enige
teugen uit de teut had genuttigd, kon de
vergadering in een enigszins aangepaste
sfeer dan toch van start gaan.
Er was ook een fles zeer zeer oude port
bij, van het zeer zeer droge soort, maar
uit respect voor de leeftijd dierf niemand
de kurk aan te raken.

De kracht van de toverspreuk werkte die
morgen zeer selectief. Op de hernieuwde
vraag van de hoofdredacteur wat we uit-
eindelijk in het laatste nummer van de
GGD zouden zetten werden eerst de
schouders opgehaald, en vervolgens
luidop gelachen. Hier stelde zich, en voor

Volgens Armand had er zich een pro-
bleem voorgedaan bij de gemeente-
raadsverkiezingen, en had een bepaalde
inwoner de naam van een kandidaat op
het scherm niet kunnen lezen. De inwon-
er was rondgegaan voor een petitie en
had vijfenveertig handtekeningen verza-
meld om de stemmen van het stembu-
reau 47 met de hand te hertellen. Dit was
pas interessant, en besloten werd hier-
van een omstandige reportage te maken.
De vraag van de nieuw opgerichte ver-
eniging ‘Mannen in de midlife crisis’ om
in de GGD te kunnen komen, werd als
zeer relevant voor de totale bevolking
aanzien, en zou verschijnen op bladzijde
twee van dit laatste nummer.
Het idee om een vals verslag van de
gemeenteraad te laten verschijnen, werd
pas verworpen nadat de schepen een
fles VSOP van zes sterren als zoenoffer
had aangeboden. De redactieraad werd
op het randje anarchistisch.
Er werd ook met eenparigheid van stem-
men beslist drie onwaarheden in de GGD
te laten verschijnen, en een voetreis naar
Rome onder de winnaars van de goede
oplossing te verloten.
Terwijl iedereen een slok nam van de
Williamine Morand, werden twee getru-
keerde foto’s van Nadia gekeurd waarop
te zien was hoe twee leden van de politie
hun plas achterlieten in de nabijheid van
een gemeentelijk bord Zoersel. Dat kon
alleszins dienen voor de frontpagina.
Sommigen informeerden langs hun neus
weg of Nadia nog meer van dat had.
Goed geprobeerd, maar tevergeefs.

De schepen had terloops opgemerkt dat
hij de sleutel van het drankkot nog
steeds bij zich had, toen de haan weer
drie keer kraaide, er op de deur werd
geklopt. Het was duidelijk extreem
gevaarlijk die morgen de toverspreuk uit
te spreken.
Sommigen dachten een man met een
grijze baard annex scheefgezakte mijter
te zien binnenkomen, geëscorteerd door
enige moeilijk maar toch te herkennen
dorpsgenoten in een voor de gelegen-
heid andere huidskleur, maar het was de
burgemeester.

“Ah mannekes, noemde gulle da werke?
Daarvoor betale wij ulle nie!” Ze was erg
streng. Bart probeerde voorzichtig dat het
de laatste redactieraad was, en dat de
sfeer daarom wat luchtiger was. ”Wat?,
luchtig, ne verschrikkelijke walm hangt er
hier ja. Is da ne GGD ineensteken? Wa
zijde gullie hier aan het drinken?”.
De schepen wenste in zijn binnenste dat
hij nooit van ze leven iets had gezien dat
in de verste verte op een drankkot leek,
maar het baatte niet. Precies op dat
moment kreeg de burgemeester de fles
zeer zeer ouden jenever in het oog
waarin hooguit een borrel - kleine maat -

Ze werd eerst wit en dan rood.
De hoofdredacteur, beseffend dat er
absoluut moest worden ingegrepen om
dreigend onheil af te wenden, heette de
burgemeester eerst haastig en ook zeer
hartelijk welkom, en probeerde het dan
met de toverspreuk. “Ja Katrien, de sleu-
tel van het drankkot is op mysterieuze
wijze teruggevonden.”

Vervolgens gaf hij een volledig verslag
van de inhoud van het laatste nummer
van de GGD, tot en met alle punten van
het verslag van de gemeenteraad, dat
daarover totale unanimiteit heerste, over
het vlotte verloop van de verkiezingsgang
en de totale afwezigheid van klachten,
dat er zeer interessante foto’s van de
seniorententoonstelling beschikbaar
waren, enz enz
Totaal uitgevonden natuurlijk, we hadden
het er nergens over gehad, maar de
toverspreuk werkte, en niemand die de
hoofdredacteur durfde tegen te spreken.

De burgemeester, die tot dan had recht-
gestaan, nam een stoel, wierp een blik
op de flessen, scheen te beseffen dat het
onheil toch was geschied, maar met die
toverspreuk die morgen wist je maar
nooit.
Leo waagde voorzichtig zijn kans: “En?,
wenst mevrouw de burgemeester iets te
drinken op het laatste nummer van de
GGD en het afscheid van deze redactie-
raad?”
“Hoe laat is het? Kwart voor elf, is dit nu
de aller- allerlaatste vergadering van
deze redactieraad?”

Tot algemene verbazing nam ze een bol-
vormig en tulpvormig glas ter hand, en
verzocht om daarin een bier te schenken
van goudgeel kleur met een grote kraag
stevig sneeuwwit schuim, en dat terwijl
niemand haar ooit iets anders had zien
drinken dan rozebottelthee, altijd maar
rozebottelthee.

Ze nam bedachtzaam een eerste slok en
zei toen: “Mannen (ze bedoelt er net als
de hoofdredacteur en de schepen ook de
vrouwen mee) ik vind dat gulle da goed
hebt gedaan en dat gulle da verdient.”
De meesten gingen iets ontspannender
op hun stoel zitten.
“Ja, en moet da nu niet iets speciaals
worden? Is er niets bijzonders gebeurd in
de verkiezingsgang? Hebt ge niet een
paar inslaande foto’s?” Raymonde ver-
slikte zich bijna. “Zo’n verslag van de
gemeenteraad is natuurlijk maar redelijk
droge kost” zei ze nadenkend.
“Hebt ge zo niks origineels?”

BB
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(uit het verdrag inzake de rechten van het kind)

Maar op welke manier hebben jongeren inspraak in het
gemeentelijk beleid?

Volwassenen nemen elke dag beslissingen die gevolgen hebben
voor kinderen en jongeren. Soms houden ze rekening met de wensen
en noden van de jeugd, maar even vaak gebeurt dat niet. 

Een gemeentebestuur is verplicht om zijn jongeren te laten meepraten over het
jeugdbeleid. Om de drie jaar maakt het gemeentebestuur een jeugdwerkbeleidsplan op.

W A A R O M?
Deze planning is onder meer nodig om toelagen te ontvangen van de Vlaamse
Gemeenschap. Met deze middelen kunnen ze een jeugdwerkbeleid voeren.
2001 is een nieuw planningsjaar, dan wordt het plan opgemaakt voor 2002-2004.
Volgens het decreet (Vlaamse wet) moet het plan opgemaakt worden in communicatie
met de doelgroep. Het gemeentebestuur moet ook de individuele kinderen en jongeren,
bevoorrechte getuigen en het jeugdwerk aan het woord laten bij de opmaak van het
plan.

Ben jij zo n individuele jongere, bevoorrechte getuige of jeugdwerker? Laat dan van je
horen!
W e zijn op zoek naar jouw mening. Wil je meedenken over het jeugdbeleid in onze
gemeente, heb jij al lang iets willen aankaarten maar je wist niet waar je dat kon doen,
maak je dan kenbaar op de jeugddienst, Halle-Dorp 37, tel. 03/ 380 13 92.

Vanaf september 2000 is er
een nieuw jaar gestart voor de Zoerselse
jeugdverenigingen.
Wil je graag lid worden van een van de
jeugdverenigingen? Of wil je als ouder
weten met wie je je kind meestuurt op
zaterdag of zondag? Hieronder volgt
een lijst van de contactpersonen voor
elke jeugdvereniging van Zoersel.

KATHOLIEKE LANDELIJKE JEUGD

KLJ Halle
Mark De Gruyter, Lotelinglaan 41,
tel. 03/384.10.25

KLJ Zoersel
Elke Smits, M. De Beenhouwerstraat 33,
tel. 03/312.45.47
Hans Hermans, Veldstraat 133, tel.
03/312.26.92

CHIROJEUGD

Chiro Zoersel - Waks
Sarah Van Giel, Grootakker 9, tel. 03/311.58.23
Ans Guldentops, Pastoor Van Loenhoutlaan 59, Malle,
tel. 03/311.69.50

Chiromeisjes St.-Antonius
Cindy Ah Munn, Krokuslaan 7, tel. 03/293.91.21
Kristien Nelen, Oudstrijderslaan 67, 03/385.21.14

Chirojongens St.-Antonius
Steven Kesselaers, Hoge Dreef 60, tel. 03/384.01.21
Kris Hammels, Violetlaan 60, tel. 03/383.10.70

SCOUTS EN GIDSEN VVKSM
Scouts en Gidsen Halle

Wiebrand Anthonissen, Camdenboslaan I 31, 2960 Brecht,
tel. 0477/29.73.59
Roeland Goedemé, Waterstraat 171, 2970 Schilde,
tel. 03/383.59.99

Akabe-Scouts Kris Kras
Hilde Geudens, Rodenbachlaan 3, tel. 03/290.62.60
Mieke Jansen, Oostmalsesteenweg 95, 2310 Rijkevorsel,
tel. 03/314.70.73

Scouts Zoersel
Dirk Aerts, Langebaan 81, tel. 03.311.70.25
Klaas Willekens, Gagelhoflaan 64, tel. 03/383.49.30

ANDERE

Jeugdhuis De Non
Katrijn Theys, Winkelhoeve 10, tel. 03/383.19.46

Jeugdhuis Zoezel
Petra Bartholomeeusen, Oostmallebaan 46, tel. 03/311.64.59
Rafael Verbeeck, Hazepad 3, 03/312.40.02

Jeugdvolksdansgroep ‘t Krammikeltje
Suzy Cautereels - Kooyman, Acaciadreef 2, 2243 Zandhoven,
tel. 03/484.43.03

Jeugdkoor Nayambi
Agnes Sebrechts, Achterstraat 84, tel. 03/383.14.25

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
Dries en Wannes Van Giel, St.-Antoniusbaan 87,
tel. 03/384.15.94

+13 Halle
Yves De Maeseneer, Driesheide 99, tel. 03/383.29.11

Jeugdraad Zoersel

ZONDER PROBLEMEN NAAR 2001!
Op 31 december 2000 is het zover! De nieuwjaarsnacht
staat voor de deur. Jong en oud willen deze nacht zo veilig

mogelijk doorkomen. Daarom legt De Lijn de oude-
jaarsnachtbussen in. De oudejaarsnachtbus die
door onze streek komt is de lijn 41 Antwerpen-

Turnhout. Met een feestbusticket kun je van deze
diensten gratis gebruik maken tussen 18 uur op 31 december
2000 tot 24 uur op 1 januari 2001.

Daarnaast worden net als vorig jaar, op vraag van een aantal
gemeenten, een aantal echte feestbussen ingelegd. Deze gaan

niet richting Antwerpen, maar maken regionale verbindingen. Zo
vertrekt er een feestbus in Halle aan jeugdhuis De Non gaat via St.-Antonius
naar de oudejaarsnachtfuif van KLJ Zoersel (tent aan KLJ lokaal). Daarna
gaat de feestbus via Westmalle en Oostmalle naar Rijkevorsel tot in St.-Jo-
zef Rijkevorsel. Ter hoogte van Rijkevorsel kerk, kan je andere feestbussen
nemen richting Brasschaat en Hoogstraten. Met een feestbusticket kun je op
31 december 2000 vanaf 22 uur tot 6 uur gebruik maken van de feestbus.

De juiste uurregeling kan je vanaf 18 december 2000 vragen als je je ticket
afhaalt op de jeugddienst of op de loketdiensten van Zoersel en St.-
Antonius. Meer info, contacteer de jeugddienst, tel. 03/380 13 92.

Feestbusticket = gratis rijden voor jong en oud op oudejaarsnacht met:
- de feestbussen die regionale verbindingen maken,
- oudejaarsnachtbussen naar Antwerpen en Turnhout,
- trams en bussen in stadsgebied Antwerpen.

VERGEET JE TICKET NIET OP TE HALEN!

JONGERE
HEBBEN RECHT OP EEN MENING

&
MOGEN DIE OOK BEKENDMAKEN

W ie is W ie
in hetjeugdw erk?
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CATEGORIE 1: GEVELS EN TEGELTUINTJES

1. Smets-De Beukeleer, Lotelinglaan 55

Fantastisch verzorgde en goed uitgegroeide planten.

Er is een maximale benutting van de ruimte. Kortom een plezier om te zien!!

2. Louis Smits, Westmallebaan 90

3. Ronny Lauwers, Meester De Beenhouwerstraat 14

4. Willy Wouters, Gagelhoflaan 61

5. Alfons Eelen, Korenbloemlaan 61

CATEGORIE 3: GROTE VOORTUINEN > 50 M2

1. Katty Verveckken & Rudi Van Uffelen , Van Der Graesenlaan 20

Een jonge tuin die toch reeds mooi is uitgegroeid.

Netjes onderhouden en volledig benut. De tuin brengt vooral een grote

variatie van siergrassen.

2. Johan Nicolaï, De Knod 10

3. Van Sprengel-Vercammen, Westmallebaan 67

4. Franckaert, Wandelweg 42

5. LouisSmits, Westmallebaan 90

CATEGORIE 4: ECOLOGISCHE VOORTUINEN

1. Ampe Ben-De Cock Linda, Heideweg 45

Deze tuin zet aan tot ontdekken. Een ecologische tuin is een moeilijke

materie. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen natuur en menselijke

inbreng. Deze tuin benadert het best een ecologische tuin die nog verder kan

evolueren.

2. Marthe Dolez-Saxer, Nachtegalendreef 5

3. Hermans Eric, Kempendreef 5

4. Brusseleers, H. Consciencelaan 30

5. Riet Van den Bergh, Van Der Graesenlaan 22

CATEGORIE 2: KLEINE VOORTUINEN < 50 M2

1. Jos Van Ostaeyen, Het Klooster 19

Een zeer verzorgde tuin met heel veel bloemen.

De planten zijn trouwens zo gekozen dat het hele jaar door bloemen te zien

zijn. De tuin is goed zichtbaar vanaf de openbare weg en mooi uitgegroeid.

2. Josephina Scheirs, Achterstraat 121

3. Willy Wouters, Gagelhoflaan 61

4. Dirk De Vos, Gagelaars 28

5. Rudy Verboven, Bethaniënlei 116



Kerstmarkt 2000
3 POMPEN VOOR KIKWIT

Op 9 en 10 december ging voor de vierde keer al de Zoersel-

se Kerstmarkt door op het domein van P.C. Bethanië.

De aanzet tot deze kerstmarkt werd gegeven in december

1996, toen een afvaardiging uit Zoersel te gast was in onze

zustergemeente Laubach.

De vriendschappelijke sfeer waarin dergelijk gebeuren een

hele gemeenschap bijeenbracht, sprak de aanwezigen van het

Zoerselse college zo aan, dat het idee werd geopperd om ook

in Zoersel een “Kerstmarkt” te organiseren.

Het idee van solidariteit stond daarbij centraal.

Enkele maanden later was “Over de Grenzen heen” geboren.

Al enkele malen waren de weergoden ons niet gunstig

gezind: in 1998 moest ’s zondags omwille van het stormweer

een deel van het programma worden afgeblazen, in 1999

regende het het hele weekend pijpenstelen en in 2000 waren

de goden ons (eindelijk) (weer niet) gunstig gezind.

Al deze weerstoestanden konden het enthousiasme van de

organisatoren niet beïnvloeden.

Dit jaar organiseerden zij de Kerstmarkt ten voordele van het

centrale project van Mokambi “3 POMPEN VOOR KIKWIT”.

Hierbij danken wij al de verenigingen en organisaties die be-

reid waren om de handen in elkaar te slaan.

Samen met u realiseerden zij de opbrengst van ???.???,- fr.

die integraal gebruikt zal worden voor pompen in Kikwit.

De eindejaarsfeesten naderen met rasse

schreden. Iedereen is ongetwijfeld van plan

de overgang naar het nieuwe jaar met veel

luister te vieren.

In deze feestelijke periode stellen wij jammer

genoeg ook een stijging vast van het brandrisico

in onze woningen. Het is niet onze bedoeling om

het feest te vergallen maar wij willen u wel aan-

sporen tot voorzichtigheid zodat u elk brandrisico in

uw woning voorkomt.

U kunt er zelf voor zorgen dat uw feest niet slecht

afloopt! Zodra de eindejaarsfeesten in zicht komen,

vindt u in kranten en tijdschriften talrijke tips in ver-

band met brandpreventie. Spijtig genoeg breken er nog

altijd branden uit, dikwijls veroorzaakt door de

kerstboom. Daarom willen wij u toch nog

enkele belangrijke tips geven.

* TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS *
- Koop een kerstboom die niet te groot is voor de kamer waarin u hem plaatst.

- Kies een boom met een wortel die redelijke afmetingen heeft.

Vraag aan de verkoper of de boom werd behandeld. Koop geen boom die

behandeld werd met een ontvlambaar product dat er voor zorgt dat de naalden

minder snel uitvallen.

Kiest u voor een kunstmatige boom, koop er dan een die brandvertragend is.

- Plant uw kerstboom in een pot met voldoende grond en water.

- Zorg ervoor dat uw boom goed vast staat, dat hij niet kan omvallen. Maak hem

desnoods aan het plafond vast.

- Plaats uw kerstboom niet in de nabijheid van een vluchtweg.

- Plaats uw boom op een veilige afstand van de gordijnen of andere gemakkelijk

brandbare materialen.

- Zorg er voor dat uw boom ver genoeg staat van elke warmtebron (radiatoren,

open haard, kaarsen,...).

- Verlicht uw kerstboom nooit met echte kaarsen.

- Koop kerstverlichting die voorzien is van het CE-keurmerk.

- Controleer uw kerstverlichting vooraleer u ze in uw kerstboom hangt.

Controleer eerst de bedrading op beschadiging en laat de lichtjes een half uur-

tje branden.

- Zorg ervoor dat de lampjes de slingers niet raken. De lampjes worden heet en

kunnen de slingers doen smelten.

- Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het in goede staat is.

- Gebruikt geen dominostekker maar een multistekker die voorzien in van het

CE-keurmerk.

- Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen.

- Doe uw kerstverlichting uit als u gaat slapen of wanneer u het huis verlaat.

U ziet, een heleboel tips die u een veilige Kerst kunnen bezorgen.

Wij hopen dat u aan Kerstmis sfeervolle herinneringen overhoudt in een

"Kerstvertellingen op Einhoven"
van Remi Lens en Wim Van Gelder

DINSDAG 26 DECEMBER

14 tot 16 uur bewegwijzerde wandeling van ± 5 km op Einhoven,
vertrek aan de kerststal

14 tot 22 uur pannenkoeken smullen aan de kerststal
20 uur kerstvertellingen met sfeermuziek (± half uur)

WOENSDAG 27 DECEMBER

18u.30 fakkeltocht naar het kerstspel op Einhoven,
fakkels kunt u ter plaatse kopen

20 uur kerstvertellingen met sfeermuziek (± half uur)

DONDERDAG 28 DECEMBER

20 uur kerstvertellingen met sfeermuziek (± half uur)

info : tel. 03/312.94.10, fax 03/312.59.44.

een organisatie van de Gidsenbond, de Landelijke Gilde
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Tijdens de zomermaanden heeft de ge-

meente in verschillende straten asverschui-

vingen geplaatst. In de Kardinaal Cardijn-

laan werden de bestaande houten bakken

vervangen. De Emiel Vermeulenstraat, de

Baron de Caterslaan en de Lange baan kre-

gen nieuwe verkeersremmers. Het gemeen-

tebestuur heeft gezocht naar een eenvoudi-

ge, doeltreffende en duurzame oplossing.

De keuze viel op betonnen elementen die

kunnen worden opgevuld met aarde en

planten zodat het geheel fraai oogt.

Het voordeel van deze betonnen elementen

is dat zij indien nodig makkelijk kunnen

worden verplaatst. Sommige bewoners

hebben problemen gesignaleerd met de

huidige opstelling. Er werd beslist alles nog

even zo te laten en na enkele maanden een

grondige evaluatieronde te organiseren.

Inmiddels is het zover. In de omgeving van

de verkeersremmers werd een enquêtefor-

muliertje verspreid. De gemeente verza-

melt de opmerkingen van politie, technis-

che dienst én bewoners en zal bekijken of

deze snelheidsremmers hun doel bereiken.

Indien nodig kunnen er aanpassingen

b

Zuidelijke hoofdriool
Halle

VERKEERSVEILIGHEID EN WATERZUIVERING HAND IN HAND

“De laatste loodjes wegen het zwaarst”,

hoor ik iemand in Halle zeggen. Inderdaad,

het onderbreken van Halle-Dorp tussen Vo-

gelzang en Brakenberg en het zoeken naar

een omleidingsweg was geen sinecure.

Maar het resultaat mag er zijn. Het kruis-

punt Vogelzang/Halle-Dorp/Brakenberg

werd op één groot plateau aangelegd. De

rijweg verspringt iets zijwaarts, zo krijgen

we een asverschuiving. Dit alles moet het

verkeer dat vanuit Zandhoven de dorpskom

binnenrijdt beter afremmen. Het plateau

ligt niet in betonstraatstenen, zoals gebrui-

kelijk, maar in asfalt. Deze wegverharding

zorgt voor minder geluidshinder. De aan-

sluiting van Brakenberg tot Lotelinglaan is

het allerlaatste deel. Bij het verschijnen van

dit nummer zou de aannemer hier zo goed

als klaar moeten zijn. Deze hoofdriool

voert het afvalwater van een flink aantal

woningen van Halle naar het waterzuiver-

ingsstation. De lozing in de Dorpsloop/Tap-

pelbeek ter hoogte van de Blokskens, die

nogal eens voor geurhinder zorgde, behoort

nu definitief tot het verleden!

Collector
Krekelenberg

EINDELIJK OPLOSSING VOOR LOZING IN KREKELENLOOP

Begin volgend jaar gaan de werkzaamhe-

den aan de “Collector Krekelenberg” van

start. Deze hoofdriool zal de lozing van

wijk de Kievit in de Krekelenloop ophef-

fen. De collector loopt vanaf de Westmalle-

baan 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 Beenhou-

werstraat, zullen meteen ook mee van riole-

ring voorzien worden. De werkzaamheden

starten op het laagste punt aan De Reiger.

Voor de Krekelenberg werd reeds een af-

zonderlijk 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 werden op 21 no-

vember uitgenodigd voor een informatie-

vergadering. De werkzaamheden zullen

160 effectieve werkdagen in beslag ne-

men. Dit komt neer op ongeveer twaalf

maanden. Er wordt gekozen voor een ge-

scheiden afvoer van regenwater en afval-

water. Het afvalwater gaat naar de rioler-

ing, het regenwater naar de regenwater-

riool, de heraangelegde gracht of “infil-

tratiestrook”.

Het gemeentebestuur onderzoekt momen-

teel het prijsverschil tussen een heraan-

gelegde gracht en een infiltratiesysteem.

Als het om percelen gaat met een kleine

breedte beteknt dit veel opritten (van

maximum zes meter) met telkens twee

kopmuren. De niet overwelfde delen van

de gracht worden dan kleiner. Bovendien

kan de kost voor al deze overwelvingen

en kopmuren soms hoger uitvallen dan te

werken met een infiltratiesysteem in de

bermen. Deze  denkoefening wordt nu

gemaakt.

Vóór de werkzaamheden effectief van

start gaan, krijgen alle bewoners langs de

route nog een bewonersbrief met uitge-

b id i f ti

S T A N D  V A N  Z A K E N

Verkeersremmers gewikt
en weldra gewogen



Rioleringswerken
Kerkhoflei en omgeving

Vooraan in de Kerkhoflei (tussen Han-

delslei en Heybleukenstraat) is de aan-

sluiting gemaakt op de hoofdriool. Ook

een deel van de Heybleukenstraat tot

voorbij de gemeenschapsschool is klaar.

De werkzaamheden in de andere straten

van dit project, met name de Frans

Hensbergenstraat, de Alfons Butsstraat,

de Nieuwstraat en de Heimeulenweg

(zijstraat Nieuwstraat) schieten goed op.

Voor dit gemeentelijk project zijn in

totaal ongeveer 120 werkdagen voorzien.

Aansluitend gaat volgend jaar het Aqua-

finproject van start. Dan wordt riolering

aangelegd in Jukschot, Kerkhoflei (van

Heybleukenstraat tot net voorbij Oase)

en Heimeulenweg (deel zijstraat Kerk-

hoflei). De werkzaamheden zullen star-

ten op het laagste punt, in de Kerkhoflei

ter hoogte van het politiecommissariaat.

De effectieve aanvang is voorzien voor

einde april volgend jaar. In de loop van

januari wil de aannemer reeds voor-

bereidende werken laten uitvoeren. Met

name het uitzetten van de rooilijnen

zodat de nutsmaatschappijen hun leidin-

gen op voorhand kunnen verplaatsen.

De bewoners krijgen in ieder geval

vooraf nog gedetailleerde informatie in

hun brievenbus.

NIEUWE BROCHURES EN FOLDERS

Van de Vlaamse Vervoermaatschappij, de Lijn

-“Dienstregelingsboekjes”

De dienstregelingsboekjes van de lijn Antwerpen -

Turnhout (lijn 41) zijn weer voorradig. U kunt de

boekjes binnenkort op het gemeentehuis of de loketdi-

ensten kopen aan de prijs van 50,- fr.

Inlichtingen, tel. 03/218.14.74.

Van de Vlaamse Gemeenschap

- “Ideeën voor energiezuinig wonen”

Deze beknopte brochure bevat praktische tips om

energie te besparen in uw woning. Thema’s als ver-

warming, isolatie, verlichting, elektrische apparaten,

sluipverbruik, e.d. worden bondig en praktisch

toegelicht.

Inlichtingen, tel. 0800/30.201.

- “De Vlaamse overheid op het internet”

Bent u op zoek naar informatie van de Vlaamse over-

heid of heeft u een vraag voor een afdeling van de

Vlaamse Gemeenschap? Beschikt u over internet, dan

vindt u wellicht de geschikte informatie op één van de

vele Websites van de Vlaamse Gemeenschap. Via deze

folder krijgt u een goed overzicht van de diverse

Websites- en e-mailadressen van de Vlaamse

Gemeenschap en haar diverse afdelingen. U kunt deze

folder ook bestellen via de elektronische bestelmodule

op het internet: http://www.vlaanderen.be/infozuil.

Inlichtingen, tel. 02/553.55.77.

Van de Unie van Zelfstandige Ondernemers

- “Zelf een zaak beginnen met UNIZO Startersservice”

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap lanceert

UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers, de

Starterscoach. Deze bestaat uit een cd-rom en een

bijhorend handboek. Het is een onmisbaar hulpmiddel

voor al wie denkt aan het starten van een eigen zaak en

deze vanaf het begin professioneel wil aanpakken.

Mensen die eerst eens willen nadenken over de

mogelijkheden die een eigen zaak biedt, kunnen alvast

terecht bij UNIZO Startersservice. Meer nuttige infor-

matie en adressen vindt u in de beknopte folder.

Inlichtingen, tel. 02/238.05.95.

Van de Provinciale en Intercommunale

Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen

(Pidpa)

-“Stel … u bent deze watermeter”

De folder van Pidpa begint met bovenstaande

zinssnede en gaat als volgt verder: “… zou u dan zitten

wachten, en hopen op een milde winter?” Met deze

vraag wil Pidpa de mensen erop attent maken dat de

waterleiding tijdens de winter best wat bescherming

kan gebruiken. Ieder jaar weer zijn bevroren leidingen

de oorzaak van vele noodoproepen bij Pidpa. Om dit

zoveel mogelijk te vermijden werd deze folder met tips

en hints voor uw waterleiding uitgegeven.

Inlichtingen, tel. 0800/90.300

De meeste van deze brochures of folders kunt u op het

gemeentehuis of de loketdiensten verkrijgen of liggen er



verschillende ingrepen voor

trager en

veiliger verkeer.

GEMEENTE SPRINGT BIJ

VOOR VERKEERSREMMERS

Binnen de “onderhoudswerkzaamheden”

was geen ruimte voorzien voor verkeers-

remmers. De Vlaamse gemeenschap (Af-

deling Wegen) ging akkoord om, in sa-

menwerking met de gemeente, twee

“poorten” of asverschuivingen te voor-

zien. Het onderhoud van het fietspad was

ook niet opgenomen in hun planning. Op

aandringen van de gemeente kreeg het

fietspad waar nodig een opknapbeurt.

DIVERSE MAATREGELEN

WACHTEN NOG OP UITVOERING.

Hoewel het grootste deel van de werk-

zaamheden achter de rug is, wacht nog

een heel pakket veiligheidsmaatregelen

op uitvoering! Zo keurde de gemeente-

raad van maart en augustus 2000 ver-

schillende politiereglementen goed: voor

snelheidsbeperking tot 70 km per uur,

een inhaalverbod voor heel de Westmal-

V E R S C H I L L E N D E  M A A T R E G E L E N  W A C H T E N  

De Westmallebaan kreeg onlangs een

gloednieuw wegdek. Al jaren lag deze 

gewestweg er slecht bij. Bewoners

klaagden over trillingen door het zware 

verkeer op de losliggende betonverhard-

ing.

Dit probleem is nu alvast van de baan.

Maar ook aan de verkeersveiligheid werd 

gedacht, hoewel dit nu nog niet volledig 

zichtbaar is. Tijdens de voorbereidingen 

werd bij de Vlaamse gemeenschap 

(Afdeling Wegen), de beheerder van deze

weg, hard gepleit voor meer veiligheid.

Intens overleg heeft ervoor gezorgd dat

deze opknapbeurt gepaard zal gaan met



lebaan én de uitbreiding van de

agglomeratiezone (zone 50 km per

uur).

Deze politiereglementen moeten

echter eerst door de hogere over-

heid worden goedgekeurd

vooraleer zij kunnen worden uit-

gevoerd en de borden effectief

geplaatst!

De 70 km per uur en het inhaalver-

bod zijn inmiddels geodgekeurd.

De borden werden eind november

geplaatst.

PROVINCIALE COMMISSIE

HEEFT SLEUTEL IN HANDEN.

De gemeente schreef op 17 mei een

brief aan de Provinciale Commissie

voor Verkeersveiligheid. Zij moet

advies geven over veiligheidsmaa-

tregelen op gewestwegen. De

gemeente vraagt in deze brief een

aantal bijkomende ingrepen voor de

Westmallebaan.

Het dossier van Zoersel werd op 14

november door de Provinciale

Commissie verkeersveiligheid

besproken.

Er zal punctuele verlichting worden

geplaatst aan het kruispunt

Westmallebaan/ Krekelenberg. Het

andere kruispunt Westmallebaan/

Meerheide/Kievit komt niet in aan-

merking voor punctuele verlichting

wegens te weinig overstekers, aldus

de provinciale verkeerscommissie.

Wel kan de straatverlichting wor-

den aangepast, door bijvoorbeeld

sterkere lampen. Het Vlaamse ge-

west zal gevraagd worden om weg-

markering voor overstekende fiet-

sers aan te brengen. Op dezelfde

wijze kan ook ter hoogte van de

Doelen een oversteekplaats worden

ingericht.

GEWESTWEGEN

ZIJN GEEN GEMEENTEWEGEN...

De Westmallebaan is een gewest-

weg, zoals bijvoorbeeld ook de

Oostmallebaan, Dorp en Zand-

straat. In tegenstelling tot gemeen-

tewegen kan elke beslissing of

voorstel van de gemeente maar uit-

gevoerd worden na goedkeuring

door het Vlaamse Gewest. Zij zor-

gen ook voor de financiering, het

onderhoud en het beheer van deze

wegen.

Tien jaar geleden vertrok een eerste hulptransport vanuit
Zoersel naar het toen nog onbekende Crucea in Roemenië.
Tijdens deze tien jaar is er een enorme solidariteit ge-
groeid met onze zustergemeente. In dit jubileumjaar waren
er opnieuw twee transporten, waarbij enkele honderden
families in Zoersel en omgeving hun ‘adoptiegezin(nen)’ in
Crucea een materieel steuntje konden geven. In mei kre-
gen 121 gezinnen in Crucea een fiets, in juli werd elk
gezin in Crucea verwend met de jaarlijkse ‘adoptiedozen’
van hun gezin uit Zoersel.
Maar er was dit jaar nog meer: elk gezin werd voorzien
van een medisch basispakket ‘eerste hulp’, aan elke leer-
ling werd het benodigde schoolgerief (schriften, schrijfge-
rief enz.) bezorgd omdat dit voor vele ouders een te zware
financiële belasting bleek. Aan de ouders van de 43 leer-
lingen van het secundair onderwijs die elders moeten stu-
deren, werd een tegemoetkoming van 100 DM gegeven,
aan de 15 universitairen 250 DM. Aan het cultureel cen-
trum werd een toelage bezorgd van 50.000 fr. voor de
aankoop van tafels, stoelen en een muziekinstallatie. We
voorzien ook een bedrag van 20.000 fr., nodig opdat de
twee laatste gezinnen aan het elektriciteitsnet worden aan-
gesloten.
Eindelijk ook stroomt het water van het met onze hulp aan-
gelegde waterleidingsnet nu naar een tachtigtal huizen in
Crucea. Het materiaal voor het waterleidingsnet in Satu
Mare werd in mei van dit jaar aan Crucea bezorgd.
Ook dit jaar kreeg elke jonge moeder voor haar baby een
basispakket voor de eerste zes maanden.
En nog is dit niet alles voor het voorbije jaar: in juli namen
62 Zoerselnaars deel aan een onvergetelijke derde jume-
lagereis met logement bij een ‘adoptiegezin’.

De Roemenen noch wij hadden durven vermoeden dat de
hulp van buitenaf zo lang zou nodig zijn. Maar de realiteit
is dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt: de inflatie
is bijzonder hoog, lonen en uitkeringen blijven heel laag
terwijl er elke maand nieuwe prijsstijgingen worden aange-
kondigd, investeringen blijven achterwege.
Daarom blijft de hulp die het gemeentebestuur en de ge-
zinnen van Zoersel verlenen, zo nuttig en waardevol.

Wil ook u een steentje bijdragen door zoals de honderden
andere gezinnen uit Zoersel een gezin in Crucea te ‘adop-
teren’, contacteer dan Ria Hesbeens (03/311.64.59).
Ook een financiële ondersteuning van het ‘studiefonds’ of
de projecten is welgekomen door een bijdrage te storten
op nr. 068-2061659-48 van ‘v.z.w. Zoersel-Crucea’ of op nr.
409-7527761-23 van Caritas Hulpbetoon, vermelding
EURO 21, voor stortingen vanaf 1000 fr. met fiscaal attest.

Het secretariaat aan de Handelslei 47 (schoolmeesterwon-
ing) zal na de restauratiewerken einde maart opnieuw op

N O G  O P  U I T V O E R I N G

Het gemeentebestuur vraagt lichten
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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-

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD :
dinsdag 2 januari,installatievergadering, Koetshuis, 20 uur

maandag 22 januari, installatie OCMW-raad, 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 :
Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93

SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31

REDACTIERAAD GGD :
Voor meer dienst communicatie & voorlichting, 03/380.13.01

JEUGDRAAD
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

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

D E C E M B E R
za 23: Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

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

ma 25: Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Malle (03/311.71.81)

di 26: Dr. Sebrechts, St.-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

za 30 Dr. Eggers, Oude Meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

zo 31: Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (03/384.18.01)

J A N U A R I  2 0 0 1  
ma 1: Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

za 6: Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Malle (03/311.71.81)

zo 7: Dr. Eggers, Oude Meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

za 13: Dr. Van der Auwera, St.-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

zo 14: Dr. Herbots, St.-Jozeflei 8, Malle (03/312.01.24)

za 20: Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (03/384.18.01)

zo 21: Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 27: Dr. Van den Wangen, Orchideeënlaan 23 (03/385.38.60)

zo 28: Dr. Michiels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

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

Karel en Florentina

VAN ROMPUY - VAN GESTEL

Franciscus en Maria

GOVAERTS - CEULEMANS

OPGELET!
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
maandag 25 december (Kerstmis), dinsdag 26
december (2de Kerstdag) en maandag 1 januari
2001 (nieuwjaarsdag)

G E Z O C H T
uitbater/uitbaatster

voor de cafetaria van het
cultureel  centrum Zonneputteke

inl icht ingen bi j  de gemeentel i jke dienst  Cul tuur,
Bart  Van Santvl ie t


