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Gescheiden riolering Boskant

5 november
3 december
De OCWM-raad
vindt steeds plaats in
het servicecentrum in
de Roerdompstraat
en is ook publiek
toegankelijk. Je kan
deze bijwonen op
volgende data:
17 november

Vanaf het kruispunt GerheesBeukenlaan tot voorbij het voetbalveld wordt een gescheiden
riolering aangelegd. Ook de
aanliggende straten ter hoogte
van het voetbalveld zitten bij in
het project Dit project verplicht de inwoners om gescheiden aan te sluiten op het rioleringsnet: dus zuiver en vuil water apart.
De werken zijn ondertussen
gestart: de nutsmaatschappijen
hebben de nodige leidingen en
kabels verplaatst en de aannemer is sinds 1 oktober bezig
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met het leggen van de rioleringsbuizen waarna de vernieuwing
van het wegdek volgt.
Totaal geraamde bedrag is
350.000 euro waarvan de gemeente 140.000 euro moet
betalen.
Het aantal werkdagen geraamd
door het studiebureel is +/- 40
dagen: dit wil zeggen dat eind
november de werken moeten
beëindigd zijn,. Natuurlijk kan
ook hier de herfst parten spelen.
Jos Ooms
schepen Openbare Werken

Serviceflats op komst
Goed nieuws! Er zullen serviceflats in Kwaadmechelen (tussen
ocmw en rijksbasisschool) komen én in Oostham.
Voor Kwaadmechelen zijn er
reeds proefplannen getekend en
zullen wij hiermee naar de volgende bouwraad gaan. Daar zal
beslist worden hoeveel er zullen
gebouwd worden De OCMW
raad besliste om er 38 te bouwen maar volgens de bouwraad
zou in een vorig advies 30 het
maximum zijn.

tiecomité van de Kantonale deze
maand een definitieve beslissing.
Op dit moment zijn er in Ham
25 serviceflats beschikbaar in de
Roerdompstraat in Kwaadmechelen. Recent zijn er aanpassingswerken gedaan aan het
rioleringsnet van de flats. Een
aantal gezinnen had problemen
met de afwatering van de wc en
badkamer. Dit zou nu opgelost
moeten zijn.
Willy Bosmans
voorzitter OCMW

Voor Oostham zijn we in onderhandeling met de Kantonale
Bouwmaatschappij om 20 seniorenflats te bouwen achter de
sporthal. Hier neemt het direc-

Drukke bib
De zomeractie in de BIB was weer
een succes. Voor elke ontlening
van een boek of DVD kreeg je een
stempel op een spaarkaart. We
kregen maar liefst 837 volledig afgestempelde kaarten binnen (10 stempels) en daaruit is 1 winnaar uit de
jeugdige bezoekers en 1 winnaar uit
de oudere bezoekers getrokken.
Beiden kregen een waardebon van
50.
Op dit moment is men in de BIB
bezig met het omzetten van de
collectie informatieve boeken van
SISO- naar het ZIZO-systeem. In
klare taal wil dat zeggen dat we van
het numerieke systeem naar een
systeem met pictogrammen overschakelen wat het vinden van een
boek moet vergemakkelijken.
Walter Peelmans
schepen cultuur

Word ook lid van CD&V Ham!
Neem contact op met Marc Heselmans 0494/56.14.45
of via mail aan cdenvham@hotmail.com
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Willy Bosmans

Verbouwingen OCMW

omdat de bouwwerf achter het
ocmw gebouw ingericht wordt.

26 oktober starten de werken
voor de uitbreiding van OCMWdienstencentrum De Roerdomp
en de OCMW-administratie.
Aan de zijkant van het huidige
OCMW-gebouw komen drie
leslokalen bij, waarvan één computerlokaal'. Verder wordt werk
gemaakt van een betere huisvesting van de administratie. 'De
balie en de wachtruimte worden
klantvriendelijker gemaakt en aan
de achterzijde wordt een landschapsbureel gebouwd voor de
maatschappelijk assistenten. De
huidige kantoren worden omge-

Vanaf 1 november zullen hierdoor de senioren-lessen Engels,
Frans, Spaans en de computerlessen plaatsvinden in de lokalen van
de muziekschool achter het gemeentehuis en dit vanaf 1november.

vormd tot ontvangstruimtes
zodat elke cliënt met respect
voor de privacy kan geholpen
worden'.
Aan de voorzijde van het
OCMW-gebouw wordt op de
eerste verdieping een nieuwe
raadzaal gebouwd, die ook dienst
zal doen als kantoor voor de
OCMW-voorzitter. Om de toegankelijkheid te verbeteren, komt
er ook een lift. De totale kostprijs is 750.000 euro, volledig zelf
op te hoesten.
De bezoekers aan het ocmw
zullen weinig hinder ondervinden

Na de budgetmeters voor elektriciteit komen er budgetmeters
voor aardgas. Mensen die gedurende langere tijd hun gasrekening niet betalen zullen dan na
onderzoek door de commissie
een budgetkaart ontvangen welke
kan opgeladen worden op het
OCMW.
Willy Bosmans

Verplichte afkoppeling voor Genebos

Infrax stelt een
gratis
afkoppelingsdeskundige ter
beschikking

Vanaf de Bergstraat tot aan de
autostradebrug wordt gescheiden
riolering gelegd. Inclusief de aangrenzende straten zoals de Zwaluwstraat en de weg aan de dansschool. De Bergstraat krijgt ook
gescheiden fietspaden. Aan de
doorgang onder het toeristisch
fietspad komen links en rechts 2
aparte fietskokers.
Dit project verplicht de inwoners
om gescheiden aan te sluiten op
het rioleringsnet: dus zuiver en vuil
water apart. Hiervoor stelt Infrax
gratis een afkoppelingsdeskundige
ter beschikking. Hij zal adviezen

geven hoe en wat er moet afgekoppeld worden en hij zorgt ook
voor de nodige subsidieaanvragen.
Het finale ontwerp is klaar en de
totale kostprijs wordt voorlopig
op 7 miljoen euro geraamd.
Hiervan moet onze gemeente 1,5
miljoen ophoesten. Het is dus
voor onze gemeente een serieuze investering.
Na de infovergadering, die we
midden dit jaar gehad hebben,
zijn de plannen terug aangepast.
Hierbij wordt, daar waar moge-

lijk is, rekening gehouden met de
wensen van de inwoners.
De gewijzigde plannen zijn voor
nazicht naar VMM en zullen terug
ter inzage liggen na de goedkeuring. Kleine wijzigingen kunnen
nadien nog altijd aangebracht worden.
Zoals het er nu voor staat kunnen
we in het eerste kwartaal 2010 de
werken aanbesteden, zodat we
rond de verlofperiode 2010 de
werken kunnen starten.
Jos Ooms

Grootste rioleringsproject afgerond
Het project Hoenderbeek, de
aanleg gescheiden riolering in
Langven - Olmensesteenweg Pauwbroekstraat - Kerkhofstraat Kruisstraat, is ondertussen beëindigd. De laatste opmerkingen en
fouten moeten nog worden bijgewerkt.

Jos Ooms voor de aanvang
van de werken

De werken zijn afgewerkt binnen
het aanbestede bedrag en binnen
de voorziene tijd : 265 werkdagen.
In totaal hebben we ongeveer 7
km gescheiden riolering aangelegd
waarbij zuiver water en afvalwater
worden gescheiden. Er zijn 4 be-

zinkingsbekken gemaakt die er
moeten voor zorgen dat het
oppervlaktewater infiltreert en
er geen wateroverlast ontstaat.
De verkeersveiligheid, met de
aanleg van 2 gescheiden fietspaden langs de Olmensesteenweg,
is sterk verbeterd. Enkel de aansluiting van de Gerhoevenstraat
op de Olmensesteenweg moet
nog verbeterd worden. De bushaltes liggen langs de weg zodat
op-en afstappen van de bus veilig
kan gebeuren.

De omgeving rond het kerkhof is
volledig veranderd met een vernieuwde en verharde parking.
Bomen en ander plantsoen moet
daar nog worden aangeplant zodat
er een parkje ontstaat dat volledig
met het kerkhof aansluit.
Ook het nieuwe ronde punt in
Langven draagt bij tot de verkeersveiligheid: men moet nu snelheid
minderen vooraleer er de Kerkhofstraat wordt ingereden.
Hiermee hebben we het grootste
rioleringsproject ooit uitgevoerd
in Ham afgewerkt.
Jos Ooms
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Gouden Wisselduim voor Erik en Maria
Vorige laureaat Marieke Van de Putte zorgde voor een primeur: ze koos ervoor om
haar wisselduim niet door te geven aan een
Hams koppel te geven ipv aan één persoon.
Eric Kramiltz en Maria Liberloo uit de Dennestraat. Op 31 augustus trok Jong CD&V
Ham samen met de pers naar hun woonst
om hun levensverhaal te aanhoren.

dit bij de triage, of de
strontrapers zoals ze dit al lachend noemden. Na zijn pensioen kon Eric niet blijven stilzitten
en breidde er een 21 jarige loopbaan als wachter op de verschillende fabrieken uit de buurt aanvast.

Als je naar een eetdag in het Kristoffelheem
komt zal je vaak Maria in de keuken vinden
en Eric heeft zijn vaste plek aan het koffieapparaat. Ze staan, ondanks hun leeftijd,
nog steeds klaar om de handen uit de mouwen te steken, vertelt Marieke ons. En ze
doen dit steeds als koppel, juist daarom
verdienen zij haar Wisselduim!

Maria startte haar carrière ook
als ze 14 was. Zij was één van de
werknemers van de Looise fabriek op het moment van de
grote ontploffing. Ze verloor er
vele vriendinnen. Na een tijdje thuis te
blijven als huismoeder ging ze nog aan de
slag als stikster in Heusden.

Een briljant koppel

Samen kregen Eric en Maria 5 kinderen die
voor 11 kleinkinderen zorgden en die
brachten ondertussen al 7 achterkleinkinderen voort. Hun huis was dan ook vaak
een heuze kindercrèche. Eén van
hun zonen moesten ze helaas afgeven door
een klimaccident.

Eric (84 jaar) en Maria (83 jaar) zijn dan ook
een voorbeeld voor de huidige koppels, ze
zullen in december van dit jaar hun briljante
(65 jaar) huwelijk mogen vieren!! Ze
trouwden in volle oorlogstijd in 1944. Ze
leerden elkaar kennen in café d Ardennen
waar Maria een handje ging helpen. Haar
moeder zag het eerst niet zitten dat ze
optrok met nen Kompel , zoals iemand die
van Polen afkomstig is toen genoemd werd.
Toen Eric 5 was verhuisde hij met zijn gezin
van Polen naar Beringen. 33 jaar lang werkte hij in de mijn. Hij volgde op zijn 14de zijn
Poolse vader op in de mijn waardoor hij
zorgde voor het inkomen voor zijn zus,
broer en moeder. De eerste jaren deed hij

In jouw agenda
De voorbije maanden werden meerdere
activiteiten ingericht door de Gemeentelijke
Adviesraad Welzijn, de G.A.W.
Zo was er op 15/09/2009 het jaarlijks weerkerend gezond ontbijt, gevolgd door de
senioren-fietstocht. Mede door het goede
weer was het een daverend succes. Er waren méér dan 120 deelnemers die heel tevreden waren over het ontbijt en de fietstocht.
Noteer alvast op uw almanak of in uw agenda: de Week v/d 3de leeftijd of de Week
v/d Senioren gaat dit jaar door van 16
november t/m 22 november. Het
wordt weer een goed gevulde week met
verschillende activiteiten die doorgaan op
verschillende locaties in Ham.

4 handen op te helpen
Dit jaar werd Eric reeds in de bloemetjes
gezet omdat hij reeds 25 jaar met de Brancadiers naar Lourdes ging om mensen aldaar te helpen op hun tocht. Toen het
koppel 45 jaar getrouwd was overhandigde
Mgr Schreurs hen een kaars met een
mooie boodschap. Volhouden hé, had hij
hen gezegd. 5 jaar later stonden ze er
weer om een kaars te ontvangen.

Het hoogtepunt is natuurlijk weer de
Show voor de 3de leeftijd die doorgaat in
de sporthal van Oostham op vrijdagnamiddag 20 november. Speciale gasten zijn
Chrissy, Nicole en Hugo en het showballet. Allen daarheen vvk 9 euro (koffietafel
inbegrepen)
Ondertussen is men op de dienst cultuur
al volop bezig met de voorbereidingen van
het kerst-weekend. Zoals vorig jaar
wordt het weer een 3-daags gebeuren:
vrijdagavond (vertel) wandeling, zaterdag
kerstmarkt met animatie en afsluitend
vuurwerk, en het weekend wordt zondagavond afgesloten met het kerstconcert in
de kerk van Oostham.
Ter vervanging van de grote, echte (kerst)
dennenboom (er waren in het verleden
wel eens opmerkingen wat de versiering
betreft) zal er op het kerkplein van Oost-

Naast de Brancadiers helpt Eric de medemens nog steeds verder als vrijwilliger bij
de Minder Mobiele Centrale. Zijn tochten
beperkt hij weliswaar tot locaties in de
buurt.
Maria is reeds jaren bestuurslid van Ziekenzorg Oostham. Ze was er al bij op de hun
eerste eetdag! Daarnaast is ze vast bestuurslid van de GAW van Ham.
Een fervente hobby van haar is kaartspelen,
dit doet ze tweemaal per week in de Kantine van de Warande. Ze is er steeds op tijd
om alles klaar te zetten. Een ander moment van de week gaat ze spelen in het
Kristoffelheem. Dit combineert ze met de
hobbyclub van Ziekenzorg.
We zijn uiteraard ook zeer benieuwd wie
ze zullen aanduiden als opvolger. Wordt
vervolgd in november 2009.

ham een led-sterrenboom geplaatst worden zoals er vorig jaar, en ook dit jaar,
één stond op het plein vóór het gemeentehuis.
Het kerst-weekend gaat dit jaar door van
18 december tot 20 december.
Op zaterdag 12 december 2009 organiseert de dienst Vrije Tijd een daguitstap
naar een kerstmarkt in het charmante
Brugge. Geïnteresseerden mogen niet te
lang wachten met inschrijven want de
plaatsen in de bus zijn beperkt.
Walter
Peelmans

CD&V Ham een actieve beweging

Kerstshoppen
Vrouw & Maatschappij Ham gaat Kerstshoppen op zaterdag 12 december 2009.
Inscheping in Zutendaal om 07u00,
afvaart om 07u30. Omstreeks 08u00 starten
we met een stevig ontbijt met koffie.

Daguitstap
Na een onderbreking van een aantal
jaren gingen de CD@V leden van Ham
opnieuw op daguitstap op 4 september.
In totaal hadden zich 40 deelnemers
ingeschreven voor deze trip. Om
7.45u stipt stapten we op de bus en
ging het richting Fort van Eben-Emael.
Daar werden we om 9 u opgewacht
door twee gidsen. Nadat de groep
werd opgesplitst ging de ontdekkingsreis in het fort van start.
Als inleiding tot het bezoek kregen we
van de, vakkundige en zeer enthousiaste, gidsen een overzicht van de bouw
en geschiedenis van het fort. De bouw
en inrichting waren voor die tijd heel
comfortabel en modern en men dacht
dat de vijand nooit bij machte zou zijn
om het fort in te nemen. Het tegen-

deel was echter waar. De nog zichtbare sporen van vernietiging in het fort
gaven duidelijk aan dat het voor de
soldaten een hel moet geweest zijn
tijdens de korte belegering.
Er waren twee uren gepland voor het
bezoek, maar de gidsen waren zo enthousiast dat we pas na drie uur het
fort buiten stapten.
Om inwendig mens te versterken hadden we afspraak in Afspanning de
Swaen te s-Gravenvoeren waar we
een geslaagde menu voorgeschoteld
kregen.
Als toetje bezochten we dan in de
namiddag het chocolademuseum museum van Jaques-Callebaut te Eupen.
Waar iedereen, na een proevertje en
het geleide bezoek, zijn voorraad chocolade voor thuisfront kon aanvullen.
Tijdens een tussenstop op weg naar
huis in Alken in brasserie Sintjanshoeve hebben we deze dagtrip op een

Tijdens de heenvaart nemen we 3 sluizen,
zo komen we op de Zuid-Willemsvaart en
de Maas. In Maastricht aangemeerd, kan je 4
uur gaan shoppen of de stad bezoeken.
Omstreeks 16u30 afvaart.
Eerst varen we door de Stop van Lanaye,
een sluizencomplex waar we ongeveer 15m
stijgen (een van de hoogste sluizen van Belgë). Vervolgens varen we langs Kanne en
dan naar de aanmeerplaats.
Op de terugweg wordt u een dagschotel
geserveerd door onze chef.
Aankomst te Zutendaal om 19u30.
Men kan vanaf nu inschrijven voor deze
boottocht. Wij vragen een voorschot van
20 euro voor kinderen 10 euro
Van het moment dat u definitief bevestigt
(min. 4 weken op voorhand) dus ten laatste
12 november mag de resterende som van
25 euro betaald worden en krijgt u de tickets.
U kan het aantal nog wijzigen 7 werkdagen
op voorhand ( 2 december) indien er iemand bijkomt of afvalt. Indien men annuleert krijgt men de helft van het voorschot
terug dus 10 euro (kinderen 5 euro).
Het aantal wat dan op de passagierslijst
staat zal aangerekend worden ook al komen
er minder opdagen dan opgegeven.
Volwassenen
Kinderen

45
20

Meer inlichtingen?
Diane Coemans Geneberg 21
tel 011/ 34 18 48

