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voorwoord
Beste vrienden,
De eindejaarsfeesten staan voor de deur en we zitten volop in putteke winter. Gelukkig zijn we de laatste jaren gespaard gebleven van zwaar winterweer maar het is toch ieder jaar afwachten. Niet alleen de financiële gevolgen maar ook de materiële houden ons ieder jaar bezig. De hoge energieprijzen verdienen extra aandacht tijdens de winterperiode.
Wat ook zeker onze aandacht moet krijgen is de hulp die we kunnen bieden
aan bejaarde en hulpbehoevende mensen. Bij ijzel en sneeuw een handje
toesteken, het ruimen van het voetpad, boodschappen doen en af en toe
eens aankloppen om te vragen of ze iets nodig
hebben. Via dit sociaal weefsel kunnen deze mensen op een comfortabele manier in hun vertrouwde
omgeving blijven en zorgen we voor een goeie buurtwerking.
Wat de eindejaarsfeesten betreft, hier wil ik de aandacht vestigen op het verkeer. Het gemeentebestuur kan hier net als vorige jaren het gebruik van de feestbussen gratis aanbieden. Neem gerust met
ons contact op om uw gratis ticketten af te halen. Rij verstandig wanneer ge met de wagen de baan
opgaat. Rijden en alcohol gebruiken gaan niet samen. Laat het feesten niet bederven door een stommiteit die gemakkelijk te vermijden is en denk aan de reeds oude maar nog actuele slogan “ glaasje op,
laat je rijden”. Met dit in het achterhoofd wens ik uiteraard iedereen een fijn eindejaar en geef u allen
de allerbeste wensen mee voor het nieuwe jaar. Laat 2006 een jaar van vreugde, vriendschap en samenhorigheid worden en dat we mogen gespaard blijven van tegenslagen en ziektes.
Uw burgemeester
Luc Van Linden

Beste,
Voor u ligt Niel Echo in zijn nieuwe vormgeving. Ik was van oordeel dat ons
gemeentelijk informatieblad de stap in de 21ste eeuw moest zetten. Drie
nieuwigheden springen onmiddellijk in het oog. In de eerste plaats uiteraard
de kleurendruk, die ook voor de verwerking van fotomateriaal meer mogelijkheden biedt. Verder is het aantal pagina’s uitgebreid, zodat de informatie
meer ruimte krijgt en op een betere manier kan worden gelay-out. In de
mate van het mogelijke trachten we ook de informatie te bundelen per
onderwerp, zodat u voor een specifieke interesse onmiddellijk uw weg vindt.
Ten slotte onderzoeken we ook de mogelijkheden om u regelmatig via
enquêteformulieren de kans te bieden uw mening te geven over bepaalde aangelegenheden.
De opfrissing biedt ongetwijfeld een aangenamer lectuur. Ik hoop dan ook dat nog meer inwoners Niel
Echo geregeld ter hand zullen nemen. Ik wil hierbij de suggestie doen om Niel Echo ook binnen handbereik te bewaren tot de volgende uitgave en er af en toe in te grasduinen. Ons informatieblad is
immers een belangrijk informatiekanaal voor de gemeentelijke diensten. Al te vaak wordt nog vastgesteld dat informatie die duidelijk in Niel Echo was opgenomen, de bevolking onvoldoende heeft
bereikt. Dit leidt dan tot onnodige hinder, zoals het buitenplaatsen van afval op dagen dat er geen
ophaling is, veelvuldig telefonisch bevragingen van de diensten over informatie die nochtans in Niel
Echo was vermeld, enz.
Ik wens iedereen veel leesplezier!
Schepen voor Informatie en Communicatie
Jim Deridder

colofon
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gemeentelijke informatie
RVA - Afschaffing van de Stempelcontrole
Vanaf 15 december 2005 moeten de volledig
werklozen zich niet meer aanmelden op de
stempelcontrole, niet op de vaste dagen (de 3de
en de 26ste of de 7de ) en niet op andere dagen.
De gemeenten moeten dus vanaf die datum de
controle niet meer organiseren.
Alle andere verplichtingen voor de werklozen
blijven bestaan. Dit betekent ondermeer dat zij
hun controlekaart bij zich moeten houden en
correct invullen, dat zij moeten ingeschreven

zijn als werkzoekende, beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt, en dat zij, behoudens vrijstelling,
in België moeten verblijven.
Ook deeltijdse werknemers moeten nog steeds
hun controleformulieren C3-deeltijds driemaandelijks laten valideren bij het gemeentebestuur
of de arbeidsbemiddelingsdienst, waar het controle formulier moet voorzien worden van een
stempel.

Politie - Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen hieronder beschreven kunnen afgehaald worden door de
eigenaars in het GEMEENTEMAGAZIJN, Volkenbondstraat 78 te Niel, tijdens de
openingsuren.
• Damesfiets Klassiek
Merk : Classic Kleur : Wit.

Gemeentelijke diensten
Opgelet! Opgelet! Opgelet!
Tussen kerst en nieuwjaar zijn de gemeentelijke diensten gesloten, doch om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, wordt volgende uurregeling van
kracht :
De bibliotheek en sporthal zijn tijdens de
periode open volgens de normale uren.
De diensten bevolking en burgerlijke stand
verzekeren een permanentie – als dienstbetoon

naar onze inwoners toe – op 27, 28, 29 en 30
december 2005 telkens van 9 uur tot 11
uur.
Voor de ophaling van het huisvuil geldt de normale regeling : zie rubriek Leefmilieu.
Alle andere diensten zijn gesloten in de periode van maandag 26 december 2005 tot en
met vrijdag 30 december 2005.
De gemeentelijke administratieve diensten,
bibliotheek, gemeentelijke reinigingsdienst,
magazijn en sporthal zijn gesloten op DONDERDAGNAMIDDAG 5 JANUARI 2006.

Minitentoonstelling
In de uitstalkast in de hal van het gemeentehuis
Januari – “Kerst- en Nieuwjaarskaarten” van Adrienne Cop.
Februari – “Flessen” van Mw Claes.

Trekking tombola
Verbonden aan de PROGRAMMAVERKOOP
JAARMARKTCROSS NIEL 11 november 2005
Uitslag winnende nummers : 1. 2711-Fiets
2. 1946-Fiets
3. 0170-Fiets
4. 3108-Reis
5. 2183-Reis
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gemeentelijke informatie
Burgerlijke stand - bevolking
Geboorten

Proficiat ouders van
De Bruyn Xander
De Meyer Yelle
Hellinx Wietse
Segers Jay

Smet Tasia
Somerling Maxim
Van Osselaer Keo
Verschoore Matisse

Nieuwe Inwoners

Hartelijk welkom aan
Biscop Saskia
Butorac Berndfried
Buyckx Jaimy
Buyckx Joyce
Buyckx Kimberly
Buyckx Lana
Buyens Dominique
Costermans Nele
De Bilde Paul
De Bruyne Marc
De Koning Kurt
de Nijs Jimy
De Schutter Bart
De Smet Guy
Debie Erik
Debie Kobe
Deconinck Valerie
Franken Mieke

Frans David
Hendrix Natasja
Hertogs Tom
Huysmans Frank
Janssens Jurgen
Janzen Danny
Janzen Ian
Kenens Sven
Maerckaert Tom
Marcoen Kenny
Missoorten Ive
Moïse David
Neyt Daniëlla
Notelé Joyce
Peeters Carina
Peeters Vicky
Persoons Kevin
Persoons Kylian

Overlijdens

Onze deelneming aan de familie van
Adriaenssens Anna
Franquet Irma
Lauwers Joanna
Moeremans Octavia
Taes Maria
Van der Veken Hendrik

Huwelijken

Gelukwensen aan
Frans Dirk - Van Steenput Christine
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Van Dooren Hubert
Van Praet Victorina
Wauters Elza
Willion Luciaan
Wuyts Emilius

Roelants David
Rotthier Sylvia
Sas Tina
Simón y Araixa José
Simón y Araixa Maria
Stroobant Kurt
Tolomei Dirk
Van Boxem Christopher
Van Boxem Patrik
Van den Broeck Dante
Van den Broeck Milan
Van Huffel Maria
Van Tittelboom Tinne
Van Tongerloo Katrien
Van Vlierbergen Stefanie
Vandenbulcke Steve
Wtterwulghe Björn
Wuyts Benny

gemeentelijke informatie
Gemeentelijke seniorenraad - uitnodiging
Op vrijdag 10 maart 2006
gaat de jaarlijkse Seniorennamiddag door in zaal Roxy.
Dit jaar kozen we voor een exotisch getint feest en kunnen
onze Nielse senioren genieten
van de muziek en de danskunsten van de
Balinese Gamelangroep “Padepokan Seni
Dwi Mekar” onder leiding van I Nyoman Durpa.
Alle Nielse senioren zijn welkom vanaf 13.30
uur.
Om van al dit moois te kunnen genieten wordt
er wel een kleine bijdrage gevraagd van € 5,00

per persoon.
Inkomkaarten kunnen alleen bekomen worden
bij Ann Van Hoeck – Secretaris Seniorenraad op
het gemeentehuis.
De inschrijvingen starten op maandag 6
februari 2006 tot en met maandag 6 maart
2006.
Let op: gezien het aantal plaatsen beperkt is
tot maximum 300 personen en de inkom betalend is, is inschrijven verplicht! Indien de
inkomkaarten vroegtijdig uitverkocht zijn, zullen de inschrijvingen vroeger worden stopgezet!

Jeugdraad - Oproep aan de bevolking - hoorzitting
Het eerste werkingsjaar van ons nieuw beleidsplan 2005 – 2007 is weer voorbij. Graag nodigen
we iedereen die op een of andere manier
betrokken is of interesse heeft voor het jeugdbeleid uit op onze openbare hoorzitting.
Wanneer? Donderdag 2 februari 2006
Waar?
Jeugdhuis Jokot, Dorpsstraat 31/b
Hoe laat? 20.00 uur

Schepen Tom De Vries zal een toelichting geven
over het voorbije werkjaar en onze plannen
voor het nieuwe werkingsjaar 2006.
Verder zal de jeugdraad U hartelijk ontvangen
en een geslaagde avond bezorgen. Tot dan.

Bloedinzamelingen
Het Belgische Rode Kruis-afd. Niel/Schelle richt BLOEDINZAMELINGEN in, die
plaatshebben in de refter van de Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1, telkens van 18 uur tot 20.30 uur op de dinsdagen 7 februari, 16 mei, 22 augustus en
28 november 2006.

Ruimen van sneeuw
De aandacht van de bevolking wordt erop gevestigd, dat het gemeentelijk reglement
aan de inwoners de verplichting oplegt bij sneeuwval het voetpad voor hun
eigendom over de gehele breedte op te ruimen.
De sneeuw dient, daar waar mogelijk, opgehoopt te worden op de rand van het
voetpad en niet op de rijweg waar hij voertuigen en fietsers hindert.

Dienst rijbewijzen
Afschaffing van fiscale zegels verschuldigd bij
aanvraag van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs, een leervergunning en een internationaal
rijbewijs.
Vanaf 01 januari 2006 zijn er geen fiscale
zegels meer nodig bij de aanvraag van een rijbewijs, voorlopig rijbewijs, leervergunning en
een internationaal rijbewijs.
Burgers zullen dan aan het gemeenteloket kun-

nen betalen in contanten of elektronisch.
Enkel gedurende de maand januari 2006 zal de
burger nog met plakzegels kunnen betalen
(overgangsperiode van 1 maand).
Nadien mogen er GEEN fiscale zegels meer aangenomen worden.
Voor meer inlichtingen hierover kunt u terecht
op de DIENST RIJBEWIJZEN bij Josiane Ansems
(op het gelijkvloers) – tel. : 03 451 11 43.
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gemeentelijke informatie
Denis Magdelyns als gemeentefotograaf opgevolgd
door Albert De Troch
DENIS LEGT WERK ALS GEMEENTEFOTOGRAAF NEER
Denis Magdelijns in onze gemeente wellicht
het meeste gekend als gemeentefotograaf,
werd op aandringen van zijn echtgenote aangemaand om vanaf nu het wat stilletjes aan te
doen. Wat niet betekent dat Denis de fotografie helemaal vaarwel zegt: “Natuurlijk houd ik
me verder met fotografie bezig! Ik ben lid van
de fotoclub van Hemiksem. ‘Licht en Schaduw’
richt alle jaren een viertal wedstrijden in clubverband in. Ik haalde al verschillende eerste prijzen in de club, in de nationale en internationale ‘seniorsreeks’.

Ter gelegenheid van de ontvangst van de foornijveraars op het gemeentehuis op zaterdag
namiddag 5 november 2005 werd Denis voor
bijna 33 jaar ‘trouwe dienst’ door het gemeentebestuur gehuldigd.
OPVOLGING VERZEKERD
Omdat de gemeente dreigde in de knoei te
komen met haar fotoverslagen, werd
Rupelbrugfotograaf Albert De Troch aangezocht om de leemte op te vullen. Via Rupelbrug
heeft u reeds ten overvloede kunnen vaststellen
dat Albert niet alleen een gedreven fotoreporter is, doch de producten van zijn inzet ook wil
tonen aan het grote publiek.

REACTIE VAN DE NIEUWE OPVOLGER
Albert, hoe zal je daarbij tewerk gaan? “Mijn manier van werken verschilt
erg van deze van Denis: ik werk digitaal en dus komt het niet op het aantal
foto’s aan. In plaats van de beelden op papier te bezorgen aan het gemeentebestuur, waarna ze wellicht in stoffige albums zullen verdwijnen om zelden nog bekeken te worden, wil ik een dienst bewijzen aan de bevolking. Ik
startte de website ‘Niel Leeft’ (http://users.telenet.be/nielleeft/) op die een
aanvullende website wordt van het Nielse gemeentebestuur. Hier komen
alle fotoreportages terecht die een officieel gemeentelijk karakter hebben.
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gemeentelijke informatie
Gemeentelijke fotoreportages - Niel in de kijker
fotoreportages van Albert De Troch
Op regelmatige tijdstippen zal men via de gemeentelijke website (www.niel.be) door middel van
fotoreportages en korte verslagen door onze nieuwe fotoreporter op de hoogte gehouden worden
over het reilen en zeilen binnen onze Nielse gemeenschap. U kan deze fotoverslagen ook rechtstreeks
bezoeken op www.fotoniel.be.
Momenteel reeds 658 beeldbestanden onderverdeeld in 14 item, eerste 8 over de Niel jaarmarkt:
1. Opening tentoonstelling van kunstenaar Pierre Van Holsbeeck
2. Tentoonstelling van kunstenaar Ward Dijck
3. Ontvangst van de foornijveraars en opening van de Nielse jaarmarktkermis
4. Huldiging van Denis Magdelijns voor bewezen diensten aan het gemeentebestuur als fotograaf
5. De St.-Hubertusviering
6. Officiële opening van de Niel Jaarmarkt
7. De 11-novemberherdenking op het Nielse kerkhof
8. De internationale Cyclo-Cross – Anno 2005
Andere fotoreportages :
1. Nielse Volleybaltornooi – Anno 2005
2. Het 40-jarige bestaan van het Nielse maandblad “ RUPELBRUG”
3. Huldiging platina huwelijk van het echtpaar Tilleke Franssen en Jos Geudens
4. Het Nielse Smedenfestival – Anno 2005
5. Nielse Open Monumentendag – Anno 2005
6. Huwelijk op een Schotse wijze van de Nielse troubadour Hans Rombaut en Ellen Serrien
7. 15de St. Hubertusviering
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gemeentelijke informatie
Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
JANUARI 2006
dinsdag 03/01
maandag 09/01
dinsdag 10/01
donderdag 12/01
donderdag 12/01
donderdag 19/01
dinsdag 24/01
donderdag 26/01

14.00 uur
vanaf 14.30 uur
vanaf 13.30 - 14.00u

Ontmoeting Ziekenzorg Niel
Worstenbrood of appelbollen tgv ‘verloren maandag’
‘Drie Koningen’ zingen met de kleuters van de
St.Hub.School
10.00 uur
Groepsturnen voor ‘de lenige lopers’
14.00 uur
Nieuwjaarsbal in de cafetaria
14.00 uur
Zangstonde op leefgroep 2C
vanaf 09.30 -15.30 uur Vlaamse Kermis ism 5e lj. St. Hubertus School
10.00 uur
Groepsturnen met ‘de vliegende wielen’

doorlopend tentoonstelling van werken van Evi Belis uit Aartselaar
FEBRUARI 2006
dinsdag 07/02

vanaf 09.30 uur

dinsdag 07/02
donderdag 09/02
donderdag 23/02

14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ons Woon- en Zorgcentrum achter de schermen ism
2de leerjaar van de St. Hubertus School
Ontmoeting Ziekenzorg Niel
Groepsturnen voor ‘de lenige lopers’
Groepsturnen voor ‘de vliegende wielen’

doorlopend tentoonstelling van werken van Mevr. Van Eycken
Voor de activiteiten die hier nog niet vermeld staan kan je steeds onze website
www.rvtmb.be constulteren bij het onderwerp ‘agenda’
De inkom is gratis en iedereen is van harte welkom! Alvast bedankt.

Abonnement agenda gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda van de gemeenteraadszittingen krijgen de geïnteresseerde inwoners informatie thuis gestuurd omtrent de vergaderingen van de gemeenteraad en alle ontwerpen die
binnen deze raad zullen besproken worden. Heeft u ook belangstelling voor de werking van de
gemeenteraad, bezorg dan onderstaande strook behoorlijk ingevuld op het gemeentehuis bij de informatieambtenaar – tel. 03 451 11 30.
Kostprijs voor “Abonnement agenda gemeenteraadszittingen” bedraagt € 6,00 per jaar.

Abonnement agenda gemeenteraadszittingen – 2006

✂

JA, ik ontvang graag de agenda, met toelichtende nota, van de gemeenteraad van Niel 2006.
Ik betaal hiervoor € 6,00.
Naam en voornaam ……………………………………………...........................................…………………
Straat………………………………………………...............................................……...……………………..
Gemeente……………………………………….............................................…………………………………
Gelieve deze strook te bezorgen aan de informatieambtenaar Linda Seeldraeyers. Deze gegevens
worden enkel gebruikt voor het verspreiden van gemeentelijke informatie.
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milieu
Ophalingen huisvuil
Klein gevaarlijk afval – K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag 7 januari 2006 op de volgende plaatsen :
• Gemeentemagazijn
13.00 uur – 14.00 uur
• Heideplaats
14.15 uur – 15.15 uur
• Parking station
15.30 uur - 16.30 uur
• Kerk Hellegat
16.45 uur – 17.45 uur
• Gemeentemagazijn
18.00 uur – 19.00 uur
Niel recycleert, U toch ook ?
Restafval wordt wekelijks opgehaald op dinsdag 3 januari, 10 januari, 17 januari, 24 januari en 31
januari 2006 en op dinsdag 7 februari, 14 februari, 21 februari en 28 februari 2006.
PMD, GFT+ en Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 13 januari, 27 januari 2006
en op vrijdag 10 februari en 24 februari 2006.
Voor grofhuisvuil dient u steeds voorafgaand contact op te nemen met het magazijn –
Volkenbondstraat 78 – tel. 03 888 34 64.

Ophalingen kerstbomen
De kerstbomen worden opgehaald op zaterdag 7 januari 2006 vanaf 9u door de
Oud-scouts van Hellegat.
Zij organiseren een “Kerstboomverbranding” op zaterdag 14 januari 2006 om 19.30u
met voorafgaande een fakkeltocht, vertrek om 19.00u aan de scoutslokalen te
Hellegat.
Gelieve te noteren dat er geen aparte ophaling door de gemeente gebeurt.
De ophaling van de kerstbomen gebeurt enkel op zaterdag 7 januari 2006
door de Oud-scouts van Hellegat.

Sociale Werkplaats IMSIR v.z.w.
Kringloopwinkel
SPECIALE AKTIE’S
Tweedehandskleding, speelgoed, huishoudartikelen, boeken, snuisterijen, meubilair, …
Industrieterrein Krekelenberg
Industrieweg 9, 2850 Boom
Tel.: 03/843.33.29
ma – do: 10u – 16u30; vr: 10u – 14u30
elke 1ste en 3de zaterdag van de maand:
10u – 16u
parking voor de winkel
bus: lijn 292-293, halte voor de deur
Wij halen uw herbruikbare spullen op na
telefonische afspraak!!

Geschenkenbeurs:
van 12 december tot en met
29 december 2005

Wintersolden
van 2 januari tot en met
31 januari 2006

9

sport
Sportraad
Trofee voor sportverdienste seizoen 2005-2006
Naar jaarlijkse gewoonte werd er een trofee
voor sportverdienste uitgereikt. Vanaf dit jaar
worden er 2 uitgereikt: sportfiguur van het seizoen en sportclub van het seizoen. Deze onderscheidingen worden toegekend op grond van :
• Een bijzondere sportprestatie in het afgelopen kalenderjaar;
• Een bijzondere verdienste in één of meerdere sporttakken;
• De bekroning van een SPORTloopbaan.
• Activiteiten en/of prestaties die hebben bijgedragen tot het bevorderen van de sport in
het algemeen.
Om in aanmerking te komen voor de trofee
moet de individuele kandidaat woonachtig zijn
in de gemeente Niel. De sportvereniging moet
in Niel gevestigd en actief zijn.

De kandidaten stellen zichzelf voor of worden
voorgedragen door één of meer sportclubs. Een
sportclub mag niet meer dan 3 kandidaten voordragen. Een sportclub mag voorgedragen worden door iedere inwoner of door een club.
De kandidaturen worden schriftelijk en uiterlijk
tegen vrijdag 28 april 2006 gestuurd aan:
Sportdienst Niel - Dorpsstraat 26 - p.a. Guy De
Wachter - 2845 Niel.
Een gedetailleerde nota wordt toegevoegd met
alle nuttige inlichtingen i.v.m. de loopbaan
en/of bijzondere prestaties van de voorgedragen kandidaat of club.
Na de verkiezing van de sportlaureaat, bij stemming door de Algemene Vergadering, wordt de
" Trofee voor sportfiguur van het seizoen” en “
Trofee voor sportclub van het seizoen " tijdens
de sportraad uitgereikt. Meer info volgt in Niel
Echo.

Eric Daelman werd
vorig jaar gelauwerd
als “Sportlaureaat”,
onze Nielenaar is
Europees kampioen
Artistiek Biljart.

Kampioenenviering
Naar jaarlijkse gewoonte worden ook weer de
“kampioenen” ontvangen door het gemeentebestuur.
De clubs die een kampioenentitel behalen of
hebben behaald tijdens het seizoen 2005/2006
kunnen een gemotiveerde brief richten aan het
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College van Burgemeester en Schepenen om
ontvangen te worden.
De kandidaturen dienen binnen te zijn uiterlijk
op 28 april 2006. Je kan je kandidatuur insturen
naar:
Sportdienst Niel – Dorpsstraat 26 – p.a. Guy De
Wachter B-2845 Niel

sport
Gehandicaptensport, gewoon waar kan, aangepast
waar nodig
Provinciale Spordienst brengt gehandicapten in beweging
De Provinciale sportdienst helpt personen met
een handicap op weg naar de sportclub.
Geïntegreerd sporten in de reguliere sportclub
of sporten met lotgenoten in een aparte Gafdeling.
Sport en bewegen is voor veel personen een
deel van hun vrijetijdsbesteding. Regelmatige
sportbeoefening is gezond, goed voor de conditie en verhoogt het sociale contact. Voor iedereen, ook voor personen met een handicap is
sport nuttig en zinvol.
Waarom zou je gaan stilzitten als bewegen in
eerste instantie niet meer zo lijkt te lukken?
Waarom binnen blijven als het buiten zoveel
leuker is?
Sport is een uitlaatklep en levensvisie, ook voor
ons als Provinciale Sportdienst.
Maar als je rond je kijkt, zie je heel wat beperkingen. Niet enkel bij het individu, ook de
omgeving is vaak niet aangepast.
Je hebt het recht een levensstijl te beleven die in
jouw cultuur als normaal beschouwd wordt.
Uitgaande van deze visie moet je in staat
gesteld worden om sport te beoefenen. Sport
beoefenen op een manier die zo dicht mogelijk
in de buurt ligt van een persoon zonder handicap.
Uit ervaring weten we dat zowel de persoon
met een handicap als de sportclub waar hij/zij
terecht kan moeilijk de weg naar elkaar vinden.
Het is hier dat wij als sportdienst de brug willen
bouwen.
Een dienstverlening op maat van de club én
gehandicapte sporter.
Onze boodschap blijft een grotere integratie
van gehandicapten in de reguliere sportclubs.
Om deze integratie te stimuleren hebben we
een aantal acties in petto. Naast projectsubsidies voor gehandicaptensport en een uitleendienst met aangepast materiaal programmeren
we verschillende vormings- en integratieactiviteiten.
Samen sporten met je lotgenoten en deelnemen met valide clubleden aan de sociale activiteiten in de sportclub verbeteren ontegensprekelijk je levenskwaliteit en helpen je het
lange proces van aanvaarding van je handicap
te verwerken. De vrees niet aanvaard, aangestaard of betutteld te worden behoort in de
sportclub tot het verleden.
Je kan de drempel naar sportbeleving overwinnen en wij willen je daar graag bij helpen.
Het huidige sportaanbod binnen de clubs verza-

melen we in onze brochure ‘Sportwijzer’. In
deze brochure, gratis te verkrijgen, vind je de
sportclubs met hun rechtstreekse contactpersoon. De clubs zijn gerangschikt volgens
gemeente. Met welke handicap je in de club kan
gaan sporten wordt je eveneens meegedeeld.
De sportwijzer is ook online te raadplegen op
onze website
www.sportdienstprovant.be
Wens je liever een individueel gesprek of zit je
met vragen dan kan je steeds terecht bij de coördinator gehandicaptensport Vera Adams. Zij zal
persoonlijk met jou oplossingen zoeken en je
verder helpen bij je zoektocht naar de juiste
sport en club.
Je kan haar bereiken tijdens de kantooruren op
tel. 03/240 62 97 of via mail vera.adams@sportdienst.provant.be
Ook de kleintjes worden niet vergeten. De
‘Sportspeelschool’, waar je als kleuter en kind
uit de basisschool een brede bewegingsbagage
verovert staat open voor kinderen met een handicap. Dit is de mogelijkheid om je goed te voelen in sportief bezig zijn en indien nodig samen
met je begeleider je grenzen kan verleggen. In
de sportspeelschool in het Sportcentrum
Peerdsbos kan je tweemaal per week gaan sporten.
Clubs die de stap naar gehandicaptensport willen zetten maar niet goed weten hoe eraan te
beginnen helpen wij graag met de ontwikkeling
van een G-afdeling.
Onze brochure ‘Oprichten van een G-afdeling in
de sportclub’ is een praktische handleiding met
tips, aandachtspunten en een concreet plan van
aanpak. Deze handleiding dient als leidraad
maar biedt geen garantie op volledigheid. Elke
situatie dient apart bekeken en behandeld te
worden. Wij helpen je graag verder met onze
kennis en ervaring.
Wil je beginnen aan sport of wil je met je club
een project voor personen met een handicap
opstarten kan je bij ons steeds terecht voor
informatie en ondersteuning. Met onze dienstverlening zijn wij ervan overtuigd dat meer personen met een handicap in steeds meer clubs
terecht kunnen.
Voor meer info: Provinciale Sportdienst
Antwerpen, Boomgaardstraat 22 b1, 2600
Antwerpen Coördinatiecel Aangepast Sporten
Provincie Antwerpen (Caspa),. Tel. 03/240 62 97,
e-mail: vera.adams@sportdienst.provant.be ,
www.sportdienstprovant.be
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bibliotheek
“Mijn familie”
Jeugdboekenweek 2006 van 11 tot 26 maart

De Jeugdboekenweek vindt in 2006 plaats van 11 tot 26 maart en staat in het teken van
“Mijn familie”
De beste boeken over grootouders, het gezellige gezinsleven en de moeilijke
momenten in alle families staan centraal. En meer dan eens zijn ook de mama’s en de papa’s
en de oma’s en opa’s welkom.

Ook in de bib van Niel is het deze week volop jeugdboekenfeest. We laten jullie nog even in
spanning wachten en vanaf maart kan je bij ons terecht voor een goedgevuld
jeugdboekenweekprogramma.
Ben je nieuwsgierig? Neem dan alvast een kijkje op www.jeugdboekenweek.be.
Meer info:
Openbare bibliotheek Niel
Antwerpsestraat 24- 2845 Niel
03 888 30 06
niel@bibliotheek.be
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cultuur
Kunst met de grote ‘A’
Week van de
Amateurkunsten
28 april tot en met
7 mei 2006
Duizenden creatieve amateurkunstenaars, je zou voor minder
een grote A verdienen! Na het succes van de tiende editie in 2005
organiseert het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA)
ook in 2006 de Week van de Amateurkunsten, en dit in nauwe
samenwerking met de tien landelijke organisaties voor amateurkunsten: Muziekmozaïek, VLAMO, Poppunt, Koor&Stem, VLO
Circuskunsten, Danspunt, Creatief Schrijven, Opendoek, KUNSTWERK(t) en Centrum voor Beeldexpressie. Van vrijdag 28 april tot
en met zondag 7 mei willen we Vlaanderen onder het motto
Kunst met de grote ‘A’ tonen tot wat creatieve amateurkunstenaars zoal in staat zijn.
Kunst met de grote A…
De A van Actief, Anders, Artistiek, Amusant, Aanbevolen,
Aantrekkelijk, Amicaal...
Dat is kunst om Apetrots op te zijn!
Dat is Amateurkunst natuurlijk!
Wil jij ook actief samenwerken met je gemeente om Amateurkunsten te
promoten? Neem dan deel aan de Week!
Hoe meedoen?
Contacteer de cultuurdienst of cultuurbeleidscoördinator van je
gemeente en vraag wie de gemeentelijke WAK-coördinator is. Vanaf
eind november vind je een overzicht van deze personen op
www.wak.be. Beschikt je gemeente eind november (nog) niet over een
coördinator? Neem dan contact op met het VCA via [t] 02/555.06.00 of
[e] info@vca.be.
Wat wordt van jou verwacht?
Wij rekenen in de eerste plaats op jouw wildste, gekste en creatiefste
ideeën. Jij organiseert dus alleen, met je vereniging of samen met je
gemeente een optreden, tentoonstelling, evenement, happening,…
In heel wat gemeenten werkt de cultuurdienst actief mee aan de Week
(infrastructuur, logistiek, coördinatie, eigen programmatie, promotie,
subsidies,…). Loop langs bij je gemeente en vraag hoe zij jou kunnen
ondersteunen!

A

Kunst met
de grote ‘A’

Week van de
Amateurkunsten –
vr 28 april tot en
met zo 7 mei
Bijkomende info,
folder, en logo
Week van de
Amateurkunsten:
www.wak.be
Peter Beda
(Stafmedewerker
Communicatie)
[t] 02/555.06.00 [e]
info@vca.be
Aanvraag Folder
[e] info@vca.be [t]
02/555.06.00
Meer info over
amateurkunsten en
het VCA:
www.amateurkunsten.be

Wat mag je van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten verwachten?
Het VCA organiseert een grote promotiecampagne. De gemeentelijke
coördinator bezorgt jou en de rest van Vlaanderen een pak promotiemateriaal. Zo zorgen wij ervoor dat Amateurkunsten tien dagen lang in de
kijker staan en dat iedere Vlaming weet dat er tijdens de Week iets te
beleven valt!
Wij rekenen alvast op jouw enthousiaste deelname!
Met vriendelijke groeten,
Paul Van Lil - Directeur VCA
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algemene informatie
Gezocht: vrijwilligers voor mensen met kanker
Het Steunpunt van de Vlaamse Liga tegen Kanker in
Antwerpen breidt vrijwilligersnetwerk gevoelig uit omdat
steeds meer kankerpatiënten individuele steun en opvang
vragen.

Steeds meer kankerpatiënten in Vlaanderen
vragen om individuele steun en opvang.
Medische verzorging is noodzakelijk maar het
volstaat niet. Jammer genoeg hebben professionele hulpverleners vaak te weinig tijd om hun
patiënten
optimaal
te
begeleiden.
Kankerpatiënten met nood aan informatie, aandacht en steun dreigen daardoor in de kou
staan. Daarom wil de Vlaamse Liga tegen
Kanker (VLK) haar provinciale vrijwilligersteams
uitbreiden met enthousiaste nieuwe krachten
om patiënten te ondersteunen en te begeleiden
en dit zowel in het ziekenhuis als in de thuisomgeving.
Vrijwilligers kunnen ontzettend veel betekenen
voor mensen met kanker. Zo vertelt een patiënt: “Als ik alleen ben, geraak ik soms in paniek.
Ik kan daar met anderen moeilijk over praten.
Maar die vrijwilligers van de VLK, die verstaan
dat. Die weten wat ik meemaak. Die weten wat
ze moeten zeggen.” Die steun en begeleiding
zit meestal in kleine dingen: een bezoekje thuis

wanneer de eenzaamheid dreigt, een luisterend
oor of een duwtje in de rug net voor een lastige
therapie. Naast ondersteuning en begeleiding
maakt de vrijwilliger de patiënt ook wegwijs in
het aanbod van sociale voorzieningen, zelfhulpgroepen, vervoersdiensten, gezinshulp, cursussen en infosessies.
Voorkennis is niet vereist. Wel een goede dosis
levenservaring en maturiteit, voldoende inzet
en engagement en veel luisterbereidheid en
inlevingsvermogen. Kandidaat-vrijwilligers krijgen uiteraard een degelijke opleiding die hen
voorbereidt
op
hun
begeleidingstaak.
Daarnaast komen alle VLK-vrijwilligers 10 keer
per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en
zich bij te scholen. De professionele coördinators van de VLK steunpunt Antwerpen zorgen
dagelijkse begeleiding en coaching.
Voor meer informatie kunnen kandidaat-vrijwilligers contact opnemen met de Vlaamse Liga
tegen Kanker op het nummer 070-225 525.

Vlaamse huisvestingsmaatschappij
Maximumbedragen sociale leningen
van de VHM verhogen
Wenst u een sociale woning te kopen in het
Vlaamse Gewest, een woning te kopen en te
renoveren, uw eigen woning te renoveren, of
een woning te bouwen? Dan kan de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij u aanzienlijke financiële steun bieden door u een goedkope lening
aan te bieden. In sommige gevallen kan al een
lening verkregen worden met een rentevoet
vanaf slechts 1,4 %. Op 27 juli 2005 heeft de
VHM de maximaal ontleenbare bedragen van
enkele soorten leningen fors opgetrokken.
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Voor meer informatie kunt u terecht bij een
sociale huisvestingsmaatschappij uit uw buurt of
op het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn
0800-3 02 01.
De VHM-brochure “Kredietverlening aan particulieren” kunt u gratis aanvragen op het algemene nummer van de VHM 02-505 45 45 of via
info@vhm.be. Alle informatie vindt u ook terug
op de website www.vhm.be onder de rubriek
“Ik wil lenen”.

algemene informatie
Met de Provinciale(feest)bus of tram gratis
het nieuwe jaar in
De provincie Antwerpen bolt voor de zesde keer op een veilige manier van
oud naar nieuw. En dit jaar groeit het samenwerkingsproject alweer:
59 gemeenten en districten nemen deel. Ook De Lijn draagt net als de vorige
jaren haar steentje bij aan de provinciale eindejaarsactie.

Bij de overgang naar het nieuwe jaar kan je, als
inwoner van één van de deelnemende gemeenten en districten, GRATIS de bus of tram nemen
tot in de vroege uurtjes. Van 31 december 2005
vanaf 19 uur tot en met 1 januari 2006 brengt
De Lijn reizigers veilig door de feestnacht. Naast
een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen
zet De Lijn ook dit jaar een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders
niet te bereiken zijn met het openbaar vervoer.
Alle info over de reiswegen en dienstregelingen
is samengebracht in een handig feestbussenboekje. Wie nog meer wil weten over de diensten van De Lijn van oud naar nieuw kan vanaf
1 december terecht op www.delijn.be of bij De
LijnInfo op 070 220 200.
Iedere bewoner van een
deelnemende gemeente of
een deelnemend district kan
vanaf 1 december 2005 een
biljet en dienstregelingenboekje afhalen bij één van
de verdelers. De volledige
lijst van verdeelpunten vind
je
op
www.provant.be/feestbussen. Neem wel je identiteitskaart mee wanneer je
een biljet gaat afhalen.
Wie niet in één van de deelnemende gemeenten of
districten woont, hoeft de
bus niet te missen. Deze
feestvierders kunnen toch
nog genieten van het vervoersaanbod door een
feestbusbiljet te kopen bij
de chauffeur of aan een verkoopautomaat van De Lijn

(vanaf ’s morgens 31 december 2005) voor de
prijs van 2,50 euro. De verkoopautomaten
staan in de premetrostations van Antwerpen,
aan de eindhaltes van tramlijn 3 (Zwijndrecht)
en in de Lijnwinkels aan het station van
Mechelen en de Fr. Rooseveltplaats in
Antwerpen.
Met een Lijnabonnement op zak, hoef je op
oudejaarsnacht ook niet te betalen.
Meer informatie over deelnemende gemeenten, handige tips en extra verdeelpunten is te
vinden op www.provant.be/feestbussen.
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Damiaanbouwkampen: een boeiende belevenis
in een andere cultuur

Uit 40 jaar Damiaanactie in 15 verschillende ontwikkelingslanden groeiden vanuit het vrijwilligerswerk de bouwkampen. Ongeveer 600
enthousiaste vrijwilligers gingen in de voorbije
13 jaar bouwen voor de allerarmsten, lepra- en
tuberculosepatiënten.
Hebt u zin in een avontuurlijke belevenis, is u
gezond en jong van hart en tussen 18 en 70 jaar
en wil u een boeiend contact met een andere
cultuur: dan geven onze bouwkampen u een
passend antwoord. Met een infodag (op 21

januari 2006 in Mechelen) die tot niets verplicht
en met twee voorbereidende weekends voor
wie echt vertrekt, bieden wij een degelijke voorbereiding. Ook in het land van uw keuze zorgen
wij voor een stevige begeleiding en ondersteuning.
Bouwervaring is niet vereist.
In de zomermaanden van 2006 plannen wij
kampen in Bangladesh, India, Oezbekistan en
–onder voorbehoud- in Nicaragua.
Voor meer informatie: Marcel Lootens,
Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede,
09 383 55 63, m.lootens@skynet.be
ONVERSCHILLIGHEID DOODT – ZICH OPENSTELLEN VOOR VERSCHEIDENHEID IS BRON VAN
LEVEN.

Hoop! - Damiaanactiecampagne 27, 28 en 29 januari 2006
Wij wegen soms de prijs af van een artikel.
Sommige dingen zijn onbetaalbaar of niet in
geld uit te drukken. Het leven, hoop, gezondheid…Nochtans hangt er aan hoop wel degelijk
een prijskaartje. Niet erg hoog. Het hangt ervan
af voor wie. En waar…
40 euro volstaat
Soms kost een leven slechts 40 euro. 40 euro volstaat voor Damiaanactie om een lepra-of tuberculosepatiënt te genezen. De hoop op nieuw
leven is dus niet zo duur.
Met 40 euro kunnen de medische teams van
Damiaanactie een zieke opsporen en genezen.
Een leprapatiënt die verschrikkelijke verminkingen besparen. Een tuberculosepatiënt het leven
redden. In beide gevallen hoop en menswaardigheid teruggeven aan een patiënt en
zijn familie.
Sinds 1964
Damiaanactie werd opgericht in 1964. In het
voetspoor van Damiaan, deze ‘grote Belg’, inspiratiebron voor veel duizenden mensen in België
en in het buitenland, steunt Damiaanactie
onder soms moeilijke omstandigheden de armste en meest uitgesloten zieken. Sindsdien werden miljoenen zieken genezen. Miljoenen families in afrika, Azië en Latijns-amerika konden
een
nieuw
leven
beginnen.
Dankzij
Damiaanactie en haar medische teams ter plaatse. Ook dankzij de vrijgevigheid van de
Belgische bevolking.
Tuberculose maakt nog jaarlijks 8 à 10 miljoen
slachtoffers, hiervan sterven er 2 miljoen (elke
15 seconden sterft er 1 patiënt!). Lepra teistert
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meer dan 400.000 personen per jaar. Maar de
medische teams van Damiaanactie zijn dagelijks
in de weer om nieuwe patiënten op te sporen
en ze te verzorgen. In 2004 werden er 231.335
nieuwe patiënten opgespoord en behandeld:
60.836 leprapatiënten, 168.428 tuberculosepatiënten en 2.071 leismaniasispatiënten (ook berglepra genoemd).

algemene informatie
Dankzij u
Het is grotendeels aan uw ondersteuning te
danken dat Damiaanactie reeds meer dan 40
jaar deze patiënten verzorgt. En dankzij u kan
deze strijd verder gezet worden. 40 euro volstaat om een leven te redden. Deze 40 euro is
echter onbetaalbaar voor de patiënten.
Daarom organiseert Damiaanactie haar solidariteitsactie het laatste weekend van januari. Onze
stiften zullen via straatacties verkocht worden.
Een pakje van 4 stiften kost 5 euro, toon uw gulheid aan deze verkopers!
U kan ook een gift overschrijven op volgend
gemakkelijk te onthouden rekeningnummer
000-0000075-75. Elke gift is welkom. Giften van
30 euro of meer geven recht op een fiscaal

attest.
In naam van miljoenen zieken verzorgd sinds
1964, in naam van diegenen die we nog zullen
verzorgen en recht hebben op waardigheid. In
naam van diegenen die zonder uw steun alle
hoop zouden verliezen… zegt Damiaanactie u
dank u wel.
Damiaanactie, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel.
www.damiaanactie.be - pcr 000-0000075-75

Een job bij Defensie
Wil je meer weten over een job bij Defensie ?
Breng dan zeker een bezoek aan de VDAB-werkwinkel te Boom, Leopoldstraat 19. Elke derde woensdagnamiddag van de maand, van 13.30 uur tot 16.00 uur, geeft een consulent van het DefensieInformatiecentrum er uitleg en beantwoordt er al je mogelijke vragen omtrent jou loopbaanmogelijkheden bij Defensie.
Voor méér informatie kan je uiteraard ook altijd terecht in het kantoor te Antwerpen, F.
Rooseveltplaats 10. Dit kantoor is alle werkdagen en elke eerste zaterdag van de maand doorlopend
geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Gratis telefoonnummer : 0800 14936.
Contacteer ook even onze website : www.mil.be
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Plaatselijke Afdeling Mechelen & Omstreken

in een turnzaal tuimelde over de matten, dat je op de klimrekken klom, dat je bij manier van spreken
“bokkesprongen” maakte ….
Wij weten wel wanneer het je volgende keer kan zijn, want wij starten speciaal voor onze leden én
hun familie met een GLC!

Wanneer?
Informatieavond op maandag 7 november 2005 van 19.30u tot 21.30u, daarna elke maandagavond, behalve de maanden juli en augustus!
Waar?
Gemeenteschool Dijkstein, Maanhoeveweg 33 te St Katelijne Waver .
Hoe?
Door middel van een 10 beurtenkaart aan de prijs van €20, dit bevat verzekering, per beurt krijg je één
frisdrank gratis tijdens de pauze. Bij een volle kaart is de 11de beurt gratis!
Begeleiding?
Wij doen dit onder de deskundige leiding van kinesisten en leraars lichamelijke opvoeding, rekening
houdend met leeftijd én gezondheidstoestand van de deelnemers, met telkens de aanwezigheid van
een arts of diabetesverpleegkundige.
Wat vragen wij?
* Om organisatorische redenen, een seintje van je komst bij Clem of Oscar (zie hieronder),
* Eén persoon van het gezin moet lid zijn van VDV Mechelen & Omstreken,
* Gemakkelijke vrije tijdskledij (bvb:jogging),
* Aangepast schoeisel (turnpantoffels mét kleurloze zolen VERPLICHT!),
* Een goed humeur, want het moet plezant zijn en blijven!
HÉÉL BELANGRIJK:
voor onze diabetici denk aan een snack, druivensuiker, cola, glucosemeter,enz.!
Meer info: Clem Vandenbrandt tel: 015/61.59.73
Oscar Van Hees tel: 015/55.11.66
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Negende ontmoetingsdag
Antwerpse Koepel voor Natuurstudie
Zaterdag 11 februari 2006 organiseert ANKONA, de
ANtwerpse KOepel voor Natuurstudie, voor de negende keer haar jaarlijkse ontmoetingsdag. We zijn er
zeker van dat het ook dit jaar een boeiende, interessante en leerrijke dag zal worden. We nodigen iedereen
van harte uit op deze dag om meer te weten te komen
over lopende natuurstudieprojecten in de provincie
Antwerpen. De ANKONA ontmoetingsdag vindt plaats
in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 te 2018
Antwerpen vanaf 9u30.
In de voormiddag kunnen de aanwezigen voordrachten van een themagroep naar keuze bijwonen. Dit jaar
komen de themagroepen planten, paddestoelen,
vogels en ongewervelden aan bod.
Het namiddagprogramma ziet er als volgt uit:
12u30: Middagpauze + lunch
14u00: Verslag van de 4 themagroepen
14u10: Verspreiding en ontwikkeling van de stierkikker in Vlaanderen (Robert Jooris)
14u40: Wat is het nut van amateurastronomie? (Werner Poets)
15u10: Pauze
15u40: Spinnen van de Antwerpse binnenstad (Koen Van Keer)
16u10: Zeezoogdieren in het Scheldebekken (Jan Tavernier)
16u40: Slotwoord
Gedurende de ganse dag zijn info- en boekenstands van diverse (natuur)verenigingen te bezoeken. De
deelname aan deze studiedag is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Voor meer informatie
en inschrijving kan u terecht bij Mieke Hoogewijs (03 259 12 42 of natuur@pih.provant.be).
Voor het uitgebreide programma neem je best af en toe een kijkje op www.ankona.be, daar worden
de laatste aanpassingen bijgehouden.

Provincie Antwerpen ‘In-zicht’
'IN-ZICHT', de nieuwste info-brochure van het provinciebestuur van
Antwerpen, toont op welke manier de provincie een rol speelt in het leven
van haar inwoners.

In de 70 blz. tellende brochure wordt duidelijk
uitgelegd wat de taken zijn van de provincie,
hoe het belastingsgeld besteed wordt en hoe de
provincieraad en de bestendige deputatie werken. Aan de hand van veel foto’s krijgt de lezer
een algemeen beeld van de actieterreinen van
de provincie : economie, cultuur, recreatie,sport
en toerisme, welzijn en gezondheidszorg,
onderwijs en veiligheid, milieu en natuur en
waterbeleid.

De publicatie is gratis verkrijgbaar.
Wie een exemplaar wenst kan bellen, een e-mail
sturen of schrijven naar :
Provinciebestuur van Antwerpen
communicatiedienst
Steenssens Agnes
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
T 03 240 65 47
info@provant.be
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agenda
01/01

Nielse Hobby&Postzegelclub- Geen clubdag

07/01

Oud-scouts Hellegat- ophaling kerstbomen vanaf 09.00u..

08/01

Socialistische Harmonie Verbroedering vzw - 1906-2006 : 100 jaar
Socialistische Harmonie Verbroedering vzw – Nieuwjaarsaperitiefconcert –
Feestzaal Roxy, Antwerpsestraat 50 Niel – deuren om 10u – aanvang om 11u.

09/01

K.A.V.- Kernvergadering.

09/01

Computerclub Monitor Niel – Workshop: Webdesign: the basics 20u tot 22u;
shareware & cybercafé “De Monitor” 19u tot 22.30u – GBS , Veldstraat 1.

14/01

Computerclub Monitor Niel – Word voor gevorderden, 10u – 12u;
Computeren voor absolute beginners, 13.30u. – 15.30u.; shareware & cybercafé “De Monitor” 19u tot 22.30u – GBS , Veldstraat 1.

14/01

Oud-scouts Hellegat- kerstboomverbranding te Hellegat vanaf 19.30u.

15/01

Nielse Hobby&Postzegelclub- clubdag in de refter van de GBS – Veldstraat,
van 9u. tot 11u. Van 11u. tot 12u. algemene ledenvergadering. Nadien gezellig tafelen met onze leden en sympathisanten.

16/01

Computerclub Monitor Niel – workshop digitale beeldbewerking, 20u tot
22u; shareware & cybercafé “De Monitor” 19u tot 22.30u – GBS , Veldstraat 1.

17/01

K.A.V. – theater “cellefaan of hoe word ik een supervrouw”.

18/01

Soc.Vrouwen-Niel – Appelbol- en worstenbroodavond, aansluitend een voordracht over gelaatverzorging met natuurlijke kruiden.

21/01 tot 12/02

K.K. Harmonie Kunst & Vermaak – Truffelslag t.v.v. ons instrumentenfonds,
bestellen ook mogelijk via www.kunstenvermaak.be of op het tel.nr.: 03 289 52
78. Levering thuis voorzien op 18 & 19/02.

27/01

K.A.V. – avonturentocht.

28/01

Computerclub Monitor Niel – Word voor gevorderden 10u tot 12u; computeren voor absolute beginners, 13.30u tot 15.30u; shareware & cybercafé “De
Monitor” ,19u tot 22.30u. – GBS , Veldstraat 1.

28/01

Computerclub Monitor Niel Veldstraat 1.

30/1

Cantecleer – Open-deur-repetitie om de drempel voor nieuwelingen te verlagen – 20u tot 22 u.- Rotonde gemeentelijke kleuterschool – Ridder
Berthoutlaan – Niel.

04/02

K.K. Harmonie Kunst & Vermaak – worstenbroodavond voor alle leden,
feestzaal De Vak, 19u.

05/02

Nielse Hobby&Postzegelclub- Clubdag - tentoonstelling door Karel
Vermeulen “ Slovakijë – Nieuw republiek”, 9u tot 12u, in het ontspanningslokaal, Korte Hamelweg Niel.

06/02

K.A.V. – Openkernvergadering “over eetcultuur”.

11 en 12/02

Soc.Vrouwen-Niel – Valentijnrestaurant.

13/02

K.A.V. – cholesterol, ook jouw risico?

13/02

Computerclub Monitor Niel – workshop Webdesign: the basics, 20u tot 22u;
shareware & cybercafé “De Monitor” 19u tot 22.30u – GBS , Veldstraat 1.

19/02

Nielse Hobby&Postzegelclub- Clubdag - studie voormiddag onder de leden,
in het ontspanningslokaal, Korte Hamelweg Niel, tussen 9u. en 12u.

20/02

Computerclub Monitor Niel – workshop digitale beeldbewerking, 20u tot
22u; shareware & cybercafé “ De Monitor” 19u tot 22.30u – GBS , Veldstraat 1.

20/02

K.A.V. – cholesterol, ook jouw risico?

25/02

Computerclub Monitor Niel – Word voor gevorderden 10u tot 12u;
Computeren voor absolute beginners, 13.30u tot 15.30u; shareware & cybercafé “De Monitor” 19u tot 22.30u - GBS , Veldstraat 1.

20

Kaas en wijnavond – 19u - …

- GBS ,

