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voorwoord
Beste vrienden,

Bij het verschijnen van deze Niel Echo zijn we uit de donkere wintermaanden
ontsnapt en lonkt de lente volop. Niet alleen de natuur zal zich opnieuw van
z’n mooiste kant laten zien, de kinderen willen opnieuw buiten spelen en
genieten van de buitenlucht.
De laatste maanden kregen we via de media verschillende verhalen te horen
en te lezen over de zogenoemde overlast van spelende kinderen.
Blijkbaar een nieuw fenomeen want zolang de mens bestaat zijn er kinderen
en die hebben altijd een speels gedrag gehad.
Zou er iets fout zijn met de kinderen of is er eerder iets met de algemene onverdraagzaamheid van
onze maatschappij. Eerlijk gezegd, mijn vaststelling is dat we wat verdraagzaamheid betreft er sterk op
achteruitgaan. Constant zijn er klachten over “overlast” en meestal voor feiten en activiteiten die reeds
jaren bestaan, waar nooit klachten zijn over geweest en waar de term “overlast” moeilijk is op toe te
passen. Van waar komt de sterke druk en zijn we sneller geprikkeld dan vroeger? Ik denk dat iedereen
voor zichzelf eens moet kijken waarom de stress zo sterk is toegenomen. Voor sommigen zal het de
gezinstoestand zijn die voor meer druk zorgt, voor anderen is het de professionele carrière die een
zware last legt en voor weer anderen is het misschien de combinatie van deze of andere factoren. Voor
we het beseffen, reageren we ons af op onze omgeving en dreigen verstrikt te geraken in eindeloze
discussies. Ik doe hier dan ook een algemene oproep om rekening te houden met perioden waarin de
“overlast” wat groter kan zijn en tolerant te zijn. Laat kinderen spelen en kind zijn! Veel liever een kind
dat actief bezig is dan een kind dat constant voor de TV, computer of spelconsole zit.
Een heel ander thema is de zorg of bekommernis om onze omgeving, straat of plein. Ik wil een oproep
doen aan de ganse bevolking om mee te helpen uw buurt netjes te houden en een verzorgd uitzicht
te geven en dit onder het motto: het is UW buurt. U beslist dus mee hoe uw buurt er zal uitzien. Dit
moet de mensen dichter bij elkaar brengen, een groepsgevoel geven en het helpt de goeie zaak een
stuk vooruit.
Het principe is dat een aantal mensen uit uw buurt of straat samen het onderhoud van plant- en bloembakken voor hun rekening nemen en dat de gemeente als tegenprestatie materiële en financiële middelen hiervoor vrijmaakt. Via een goede overeenkomst kan met zeer beperkte inspanningen uw buurt
uitgroeien tot een toonbeeld van netheid en dragen we allemaal ons steentje bij tot een “Proper Niel”.
Verder in dit blad leest u meer over dit project dat op korte termijn zal worden opgestart, zodat we
reeds deze zomer hiervan de vruchten kunnen plukken. Aarzel niet en wees bij de initiatiefnemers, niemand van de deelnemers zal er spijt van hebben. Het gemeentebestuur ondersteunt dit project maximaal en zal de noeste werkers hiervoor ook belonen en zowel letterlijk als figuurlijk in de bloemetjes
zetten.
Laat het vooral een bloeiende, groene en mooie lente worden.

Luc Van Linden
Uw burgemeester.

colofon
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Politie
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen hieronder beschreven kunnen worden afgehaald door de
eigenaars in het GEMEENTEMAGAZIJN, Volkenbondstraat 78 te Niel,
tijdens de openingsuren :
•
•
•
•
•

Mountainbike – merk Crossby
Herenfiets klassiek – merk Ludo
Damesfiets klassiek – merk Alu star
Damesfiets klassiek - merk Victory
kinderfiets - merk Royanne

-

kleur:
kleur:
kleur:
kleur:
kleur:

blauw/geel
blauw
zilver
groen
blauw

Wielerwedstrijden
Op maandag 1 mei 2006 wordt de Eerste Meistraat
parkeervrij gehouden van 10.30 uur tot 19 uur ten
einde de geplande wielerdoortochten veilig te laten
verlopen. De nodige verkeerssignalisatie zal tijdig
worden geplaatst.

Gemeentelijke diensten
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 17 april 2006 (2de Paasdag).

Viering personeel
Ter gelegenheid van de jaarwisseling werd door
het College van Burgemeester en Schepenen op
13 januari 2006 een nieuwjaarssamenzijn
aangeboden.
Hulde werd gebracht aan :
Wyckmans Hendrik - brandweerman
die met pensioen ging

Minitentoonstellingen
In de uitstalkast in de hal van het gemeentehuis
Hal – Mini-tentoonstelling
Maart – “bladwijzers” van Germaine Van Bercklaer
April – “Paastradities in het verleden” van Hugo Ansems en Adrienne Cop
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Burgerlijke stand - bevolking
Geboorten

Proficiat ouders van
Boey Charlotte
Claes Jarne
Cools Simon
Crab Jayson
De Bondt Loena
De Vriese Jarno

Herreman Jonas
Maina Nathan
Scholiers Jorne
Schreus Tiany
Segers Jente
Smeulders Mette-Marit

van Gastel Merel
Van Oosten Amber
Van Tongerloo Seppe
Verberght Sus
Wandelaer Natan

Nieuwe Inwoners

Hartelijk welkom aan
Bartels Kristel
Bernaer Benny
Block Tim
Boons Sandra
Brito José Martins Constantino
Broeckx Kyano
Ceulemans Caitlin
Ceulemans Dakota
Claes Caro
Clapdorp Maythé
Collier Amandina
Daelemans Steve
Daubie Françoise
De Bruyn Eulalie
De Busscher Nicole
De Cleck Sandra
De Cock Sofie
De Geest Greta
De Haes Peggy
De Herdt Siamung
de Jong Hanne
de Jong Matthias
De Keuster Jana
De Keuster Jente
De Keuster Ronny
De Raeymaekers Gerard
De Roover Tinny
De Smedt Frederick
De Vos Werner
De Vries Benjamin
De Vries Dorien
De Vries Sofie
Delbaen Ilse
Desmet Stefan
Dewintere Nathalie
Donkaew Phannaphach
Dorieaux Christoph
Durant Patrick
Engels Ingrid
Feyens Laure-Anne
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Gargam Leslie
Garifullina Elena
Geurs Astrid
Herremans Liza
Huyck Marijke
Iwens Dylan
Iwens Joyce
Lambotte René
Lembrechts Greet
Loriers Kristina
Maerevoet Viviana
Mampaey Louis
Mampaey Vicky
Marciel Carvajal David
Mariën Anuschka
Mertens Tom
Mestach Saraswati
Michiels Mark
Michiels Melissa
Michiels Michael
Moerloos Julia
Muyshondt Christophe
Nauwelaers Karin
Nuyts Jozef
Palinckx Cindy
Petitjean Philippe
Pettersen Wesley
Raes Danny
Reijniers Jan
Reijniers Rafflesia
Reijniers Sequoia
Rens Cindy
Rochtus Robert
Roofthooft Edward
Rottiers Kris
Ruta Aurélie
Schroeyers Veronique
Smets Jeroen
Sprengers Magdalena

Suykens Vicky
Theuns Cecilia
Tudts Myriam
Van Becelaere Kilian
Van Becelaere Myriam
Van Bossche Ilse
Van den Bergh Anne-Marie
Van den Bossche Bob
Van den Bossche Maya
Van den Bossche Sasha
Van den Broeck Sanne
Van den Dries Gina
Van den Dries Patricia
Van Dyck Albert
Van Espen Bavo
Van Hissenhoven Liliane
Van Hoeck Steve
Van Hoof Nicole
Van Hoof Reno
Van Marsenille Ans
Van Wynsberghe Ronny
Vanderhaeghe André
Vanherck Evy
Vanhou Givano
Vanhou Guy
Veloso Capurro
Vereycken June
Verheijen Walter
Verlinden Jeroen
Vermant Kenny
Verspaandonck Thomas
Verwimp Bente
Verwimp Merel
Verwimp Peter
Wanten Robbert-Jan
Willem Christel
Wouters Benny
Wouters Vanessa
Wustenberghs Sarah
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Overlijdens

Onze deelneming aan de familie van
Arnouts Leonarda
Burm Helena
Clement Paul
Coeck Maria
De Belder Maria
De Bondt Joanna
De Buyser Frans
De Deckker Frans
De Groot Paul

De Reys Ida
Dils Johann
Selleslags Jozef
Struyf Martha
Stuer Erwin
Trawinska Bozenna
Van de Velde Theofiel
Van den Briel Maria

Van Ingelgem Julia
Van Oosten Ludovica
Van San Willy
Verbeeck Raoul
Verbeeck Robert
Verheyden Alfons
Verhoeven Emilius
Vervliet Julia

Huwelijken

Gelukwensen aan
Abts Stefan - Mariën Anuschka
Chalkiadakis Vassilios - Garifullina Elena
Van Breedam Joël - Cools Sandra

Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
Algemeen jaarthema : “’t Belangrijkste in jouw koffer”.
MAART 2006
woensdag 01/03
dinsdag 07/03
donderdag 09/03

10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur

APRIL 2006
dinsdag 04/04
dinsdag 04/04
zondag 16/04
woensdag 19/04
donderdag 20/04

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00

Viering aswoensdag
Ontmoeting Ziekenzorg Niel
Groepsturnen voor ‘de lenige lopers’ ism 2de lj.
St.Hubertusschool
donderdag 16/03 vanaf 13.30 uur
muzikale namiddag ism 2de lj. St. Hubertusschool
dinsdag 21/03
vanaf 09.30 uur
Ons woon- en zorgcentrum achter de schermen ism de
St. Hubertussschool
maandag 27/03
10.00 uur
Viering tgv het Feest van Maria Boodschap gevolgd door receptie
dinsdag 28/03
14.00 uur
Modeshow door Mode-te-Huis.
woensdag 29/03
10.00 uur
Boeteviering .
doorlopend tentoonstelling van werken van Mevr Van Eycken

uur
uur
uur
uur
uur

Ontmoeting Ziekenzorg Niel
Optreden van ‘The Ronald Lee White Dancers’ ism Cubido
Viering Pasen
Demonstratie Zapatta Shoes.
Groepsturnen voor ‘de vliegende wielen’ ism 3de kleuterklas
van de St.Hubertus School.
donderdag 27/04 vanaf 13.30 uur
Gedichtennamiddag ism 5de lj. St Hubertusschool
doorlopend tentoonstelling van werken van Viviane De Jonghe uit Hoboken & Co
Voor de activiteiten die hier eventueel niet vermeld staan kan je steeds onze website www.rvtmb.be
consulteren bij het onderwerp ‘agenda’.
De inkom is gratis en iedereen is van harte welkom! Alvast bedankt.
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Oproep aan verenigingen
Om activiteiten beter te kunnen plannen en op agenda’s van andere verenigingen af te stemmen,
zouden we, via de website van de gemeente, een gezamenlijk raadpleegbare kalender willen bijhouden. Daarom deze oproep.
Zouden jullie uw activiteiten, zodra jullie een datum vastleggen, willen doorgeven, via mail, post of binnenbrengen bij de infodienst van de gemeente: Ann Burgers – ann.burgers@niel.be
Zo kunnen we misschien meer activiteiten op verschillende dagen boeken en zo (nog) meer bezoekers,
of deelnemers krijgen. Hieronder vind je al een voorlopige lijst van de activiteiten van de gemeente.
DATUM

ACTIVITEIT

10/02/2006
10/03/2006
11/03 tot 26/03/2006
17/03 t/m 19/03/2006
31/03 t/m 16/04/2006
03/04/ t/m 14/04/2006
15/04/2006
20/04/2006
23/04/2006
30/04/2006
09/05 t/m 12/05/2006
27/05/2006
28/05/2006
25/06/2006
9/07/2006
29/07 t/m 30/07/2006
11/08 t/m 13/08/2006
?/09/2006 of ?/10/2006
(8)/09 t/m 10/09/2006
10/09/2006
30/09/2006
14/10 t/m 22/10/2006
?/10/2006
?/11/2006
04/11 t/m 13/11/2006
16/12/2006

Hoorzitting jeugd in Jokot + verkiezing “slimste mens van Niel”
Seniorennamiddag - zaal Roxy
Jeugdboekenweek 2006 “Mijn familie”
Kinder- & jeugdboekenbeurs-St.Hubertusschool te Niel
Tentoonstelling Regionaal Fotografieproject : bib
Grabbelpas
Paaseierenraap
Cultuurdag schoolgaande jeugd
Erfgoeddag
Dag voor de jeugd
Intergemeentelijk verkeerspark
Sportdag voor kinderen met een handicap
Dag van het park
Straatfestival & opendeur brandweer
11 juli-viering
Biezerdkermis
Beachvolley
Actie behaagnatuurlijk
Smedenhappening
Open Monumentendag
Culturele uitstap
Bibliotheekweek
Week van het bos
Voorleesweek : bib
Niel jaarmarkt
Kersthappening

JOBSTUDENTEN
Ook dit jaar zal het gemeentebestuur van Niel tijdens de maanden juli, augustus en september
jobstudenten tewerkstellen op het gemeentehuis, in de bibliotheek, in de sporthal en in het
gemeentemagazijn.
Tevens zijn wij voor onze speelpleinwerking tijdens de maanden juli en augustus op zoek naar
monitoren voor de opvang van kinderen
Ben je vijftien jaar, heb je reeds twee jaar secundair onderwijs achter de rug en wil je graag een
centje bijverdienen, stuur dan je kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen,
Dorpsstraat 26 te 2845 Niel en wel tegen uiterlijk 31 maart 2006.
Gelieve wel te vermelden in welke dienst je graag een leerrijke ervaring wil opdoen.
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Financiële info betreffende gemeente Niel
Hieronder vindt u de hoofdlijnen van de begroting voor 2006 zoals ze werd goedgekeurd. Zoals u zal
merken, vormen de verbouwingswerken aan het gemeentehuis de belangrijkste investering.
Voornaamste ontvangsten voor dienstjaar 2006:
* Gemeentefonds
* Belastingen en retributies waarvan hierbij een overzicht van de voornaamste:
1.
2.
3.
4.

Aanvullende personenbelasting
Opcentiemen Onroerende voorheffing
Belasting op drijfkracht
Belasting op afhalen van huishoudelijk afval

5. Opcentiemen op krotwoningen
6. Plaatsrechten op kermissen en foren
7. Verkoop huisvuilzakken
…….
* Dividenden van Intercommunale voor elektriciteit en gas

1.139.039,00

7,8 %
1.400 opcent.
25 EUR/kw
90 EUR/gezin50 EUR/ alleenstaande
100 opcentiemen
Contractueel

1.956.137,00
1.364.326,00
275.000,00
295.000,00
35.000,00
27.500,00
58.000,00
201.711,00

Voornaamste uitgaven voor dienstjaar 2006 : (% van de totale uitgaven)
*
*
*
*

Personeelskosten
Werkingskosten
Overdrachten (bijdrage OCMW, Politiezone, IGEAN, …)
Schuldenlast

3.927.865,00
1.766.509,00
2.046.962,00
948.672,00

(45,20%)
(20,33%)
(23,56%)
(10,91%)

Hierna volgen de voornaamste geraamde investeringen.
*Aankoop brandweermateriaal
*Heraanleg voet- en fietspaden
*Wegenwerken in uitvoering – Slemlagen
*Studiekosten heraanleg verschillende straten
*Aanpassingswerken openbare verlichting
*Buitengew onderh gebouwen – Gemeentehuis
*Weg- en rioleringswerken – Rotonde Matenstraat
*Buitengew onderh gebouwen – GBS Schuttershofstr electriciteitswerken
*Buitengew onderh gebouwen – GBS Veldstraat vloerbedekking gelijkvloers
en zonnewering
*Uitrusting & onderh gronden – sporthal
*Buitengew onderh gebouwen – Pastorij Hellegat
*Studiekosten Ruimtelijke ordening

38.000,00
75.000,00
25.000,00
40.000,00
35.000,00
2.000.000,00
50.000,00
22.500,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
50.000,00
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Kinder- en Jeugdboekenbeurs op 17, 18 en 19 maart
in de Sint-Hubertusschool te Niel
Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart worden weer hoogdagen voor de boekenliefhebbers in de Rupelstreek. Dat weekeinde organiseert de Ouderraad van de SintHubertusschool in Niel opnieuw een echte KINDER- & JEUGDBOEKENBEURS.
De grote speelzaal van de Sint-Hubertusschool wordt voor enkele dagen de grootste boekenwinkel in
de Rupelstreek. Net zoals op de “echte” boekenbeurs in Antwerpen zal je hier honderden boeken vinden: van prentenboeken voor de kleutertjes over boeken voor eerste lezers tot de echte toppers voor
12-plussers.
Vrijdag vanaf 15.30 signeren Guy Diddelez, An Melis, Heide Boonen en Frank
Daenen hun eigenste boeken , speciaal voor jou !
Guy Diddelez schrijft zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Zijn boek ‘Heksenjacht’ heeft dit jaar
de 2e prijs van de kinder-en jeugdjury gekregen ! Naast boeken schrijft Guy ook scenario’s voor verschillende gekende series zoals Wittekerke, Sedes en Belli, Aspe…
An Melis is vooral gekend om haar prachtig boek ‘Hekselien en de drakentranen’.
Heide Boonen is zowel auteur als illustratrice. Zij verzorgt oa. de tekeningen, verhalen, versjes,…voor
de Stripkrant, de kinderbijlage van de Standaard-Het Nieuwsblad.
Frank Daenen is vnl. illustrator en zorgde voor de prachtige tekeningen van oa. het boek ‘Wow,Wat
een wolf’
Op zaterdagnamiddag komt Jonas Boets vertellen uit eigen werk. Jonas Boets schrijft vnl. leuke
boeken voor eerste lezertjes.
Zaterdagnamiddag is tevens illustrattice Siska Goeminne te gast. Zij schrijft boeken over hoe kinderen de wereld om hen heen ervaren. Haar eerste boek ‘Het hoofd van Marieke’ ging over de ongrijpbaarheid van de gedachten in je hoofd.
Zondagvoormiddag om 11.00 u. is er een familievoorstelling van het theatergezelschap
‘Theater Roodvonk’. Zij brengen een ongewone voorstelling over gewone dingen, in een spontane, ongedwongen sfeer waar taal, geluidjes en familie de rode draad vormen.
PRAKTISCH
De toegang tot de boekenbeurs is gratis.
Vrijdagavond is de beurs open van 15u30 (na school) tot 20u00.
Zaterdag kan je binnen van 11u00 tot 18u00, op zondag van 10u00 tot 17u00.
Alle boeken zijn te koop aan boekhandelsprijs.
Warme en koude dranken, frietjes (alleen op vrijdag) en pannenkoeken aan democratische prijzen zijn
voorzien.
Voor meer informatie kan je terecht in de Sint-Hubertusschool zelf, of op 03/290 04 06.
Perscontact : Ilse Verhulst: ilseverhulst@hotmail.com

sport
Lentewandeling sportraad - seniorenraad
Historische wandeling door Niel voor onze 50+ -sers.
Vertrek: 2 april 2006 om 14.0 u. aan Café “Sportif” – E.Claessenslaan 29 - Niel
Onder begeleiding van gids Vick Van Dijck
Gratis deelname, gratis 2 consumaties en gratis verzekering
Inschrijven kan in de sporthal, het gemeentehuis, de bibliotheek en in café “Sportif”
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“Mijn familie”
Jeugdboekenweek 2006 van 11 tot 26 maart

Familie Leeslust

Tijdens de Jeugdboekenweek staan de beste boeken over grootouders, het gezellige gezinsleven en
de moeilijke momenten in alle families in de kijker. En meer dan eens zijn ook de mama’s en de papa’s en de oma’s en de opa’s en heel je familie welkom tijdens het jeugdboekenfeest. Wat we voor jullie in petto hebben lees je hier:

Het Boekenspel
De familie Leeslust daagt jou en je familie uit! Wie de uitdaging wilt aangaan, kan tijdens de openingstijden van de bib het spel spelen.

Knutselnamiddag
oensdag 15 maart van 14u tot 17u knutselen we een knotsgekke familiemobile in elkaar. Wil je erbij
zijn, kom je dan gratis inschrijven in de bib!

Van aap tot …
In de bibliotheek staat een stamboom die jullie zelf mogen aanvullen met tekeningen, foto’s, prenten
enz.! We beginnen bij de aap maar wat komt er dan volgens jullie? Als je er meer over weet of je hebt
een tof idee, kom het dan in onze boom hangen. Op het einde van de Jeugdboekenweek zien we wat
jullie ervan gemaakt hebben…

Je eigen familiestamboom
Je mag ook een zelfverzonnen familiestamboom in
elkaar steken. Wij zorgen ervoor dat iedereen hem
tijdens de Jeugdboekenweek kan bewonderen in de
bib.
De bib is open op maandag, dinsdag en donderdag
van 14u tot 20u, op woensdag van 12u tot 20u, op
vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 18u en op
zaterdag van 10u tot 13u.

Meer info: Openbare bibliotheek Niel Antwerpsestraat 24 2845 Niel 03.888.30.06
niel@bibliotheek.be
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milieu
Leren composteren
Met de nieuwe Niel Echo is er ook voor de Nielse Adviesraad voor het Leefmilieu meer mogelijkheid
gekomen om aan jullie haar werking en activiteiten mede te delen.
Verleden jaar mei werd, zoals de regels het voorschrijven (om de drie jaar), een nieuw dagelijks bestuur
gekozen. Buiten de schepen bevoegd voor milieuzaken, Jim Deridder, de secretaris (aangesteld door
het gemeentebestuur) milieuambtenaar Kristel Vermeiren, bestaat het dagelijks bestuur uit Ward
Hoefman, voorzitter, en Gie Wijckmans, ondervoorzitter.
Deze Niel-Echo bestrijkt de maanden maart en april en daarom dienen wij nu reeds onze eerstvolgende
activiteit voor de stellen. Met de nieuwe lente en zomer in het vooruitzicht wat het begin van de tuinactiviteiten meebrengt, willen wij uw aandacht vragen voor COMPOSTEREN. Composteren is niets
anders dan het zelf verwerken van een deel van uw afval. Wees gerust: zonder stank of andere vieze,
vuile bijwerkingen. Het enige wat u nodig heeft is een plaatsje in uw tuin voor een composteringston.
Wat krijg je zelf in de plaats: gratis compost voor uw tuin en bloembakken. Onze Nielse gemeenschap
vaart er ook goed mee want de factuur voor de ophaling en verwerking van GFT+ AFVAL zal er door
verminderen. COMPOSTEREN is niet moeilijk. Alleen enkele vuistregels volgen.
Deze regels kunt U komen leren op donderdag 27 april 2006 om 19.00 u in het Ontspanningslokaal
Korte Hamelweg te Niel.Gelieve voorafgaand in te schrijven bij de milieudienst, Kristel Vermeiren – 03
451 11 18

Geachte burger, uw mening graag!
De gemeente Niel wil samen met u werken aan een beter milieu. Een goed afvalbeheer speelt daarin
een belangrijke rol.
Samen met de lente zal binnenkort ook de activiteit in de tuin weer opstarten. Dat betekent meer GFT
(groenten-, fruit- en tuinafval) dat u kwijt kan in de groene bak. Tussen haakjes: Niel is aangesloten bij
GFT+, dus u mag ook wegwerpluiers in de GFT-bak aanbieden!
Veel mensen koppelen het nuttige aan het aangename, en helpen het GFT-afval te verminderen door
zelf te composteren. Als beloning krijgen zij gezonde meststoffen voor de tuin. Elders in dit nummer
vindt u een uitnodiging voor een informatieavond over dit thema.
Vooral in de zomermaanden kan het heel handig zijn om in de keuken een kleiner bakje bij de hand
te hebben, waar u onmiddellijk het groenten-, fruit en tuinafval in kwijt kan. Dan hoeft u niet steeds
onmiddellijk naar de grote GFT-bak te lopen.
Hiernaast ziet u een voorbeeld hoe zo’n bakje eruit
ziet. De bakjes houden alle geur tegen, en trekken
ook geen vervelende fruitvliegjes aan.
De kleine zakjes zijn voldoende sterk om langer dan
een week lekvrij te blijven. De zakjes mogen mee in
de GFT-bak. Sterker nog, ze zijn zelfs volledig composteerbaar, zodat ze zonder probleem in de compostbak kunnen.
Indien er voldoende belangstelling bestaat, zal de
gemeente voor u op de markt het beste bakje uitzoeken. Door in grote aantallen aan te kopen, drukken we de prijs. De verkoopprijs zal vermoedelijk
rond de 5 euro schommelen voor het bakje, en rond de 2 à 3 euro voor een rolletje composteerbare
zakjes. Het eerste rolletje krijgt u er gratis bij.
Heeft u interesse? Geef dan de onderstaande bon af op het gemeentehuis (Milieudienst), of laat een
mailtje aan onze milieuambtenaar: kristel.vermeiren@niel.be. U kan bij Kristel ook terecht voor alle
bijkomende informatie.
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Ophalingen huisvuil
Klein gevaarlijk afval – K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag, 1 april 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
Opgelet!!!!!!!!!!!
Bij ophaling van Grof Huisvuil dient U nog steeds voorafgaandelijk contact op te nemen met het
gemeentemagazijn op het volgend telefoonnummer 03 8883464.
Niel recycleert, U toch ook ?
PMD, GFT+ en Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 10 maart, 24 maart 2006
en op vrijdag 7 april en 21 april 2006.
Restafval wordt wekelijks opgehaald op dinsdag 7 maart, 14 maart, 21 maart en 28 maart 2006
en op dinsdag 4 april, 11 april, 18 april en 25 april 2006.

Proper Niel
Wie de boodschap heeft gelezen in het plaatselijke weekblad heeft begrepen dat we de nadruk willen
leggen op “Samen werken” en “Samenwerken”. Ons groepsgevoel of betrokkenheid moet opnieuw
groeien, we merken dat in onze gemeente reeds een aantal wijkcomitées of buurtwerkingen actief zijn
maar we willen aan iedereen de kans geven zijn of haar inbreng te doen. Via deze stimulansen zien we
dat vele mensen voor hun buurt iets willen betekenen. Met plezier wil het gemeentebestuur de
mogelijkheid aan iedereen geven om de uitdaging aan te gaan en een nieuw project op te starten.
Via de samenwerking van enkele buren het initiatief nemen om op het openbaar domein enkele kleine
taken te verrichten die uw buurt niet alleen een persoonlijke tint geven maar ook een grote betrokkenheid teweeg brengen voor het uitzicht van uw buurt, straat of plein. Indien de medewerking kan worden verkregen (onderhoud plantvakken, afvalvrij houden van groenperken, onderhoud van groenperken, afvalvrij houden van straten, enz.) kan ook uw buurt er steeds netjes bijliggen. Uiteraard zal
het gemeentebestuur een aantal dingen ter beschikking stellen die de activiteit moeten mogelijk
maken. We noemen maar enkele dingen op zoals: planten en bloemen gratis ter beschikking stellen,
gratis afvalzakken, extra groencontainer(s), werkmateriaal in bruikleen, veiligheidsmateriaal zoals
fluovestjes en handschoenen en nog andere noodzakelijke ondersteuningen.
Om dit alles op te starten vragen we u, of iemand uit de buurt, zich te melden bij onze milieuambtenaar Kristel Vermeiren (tel: 03 451 11 18 of e-mail: kristel.vermeiren@niel.be ) vóór 20 maart of kom
zeker naar onze info-avond op 27 maart 2006 om 19 uur in de refter van de Gem. Basisschool
Veldstraat.
Stel gerust alle bijkomende vragen en bedenk een welklinkende naam voor dit initiatief. “ Proper Niel”
is nu alleen een werknaam die gerust kan vervangen worden. Onder deze vlag zal het groene schip van
de gemeente varen.
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Speelpleinwerking
Contactpersoon: tel. 03/888.35.00
Christel
Waerzeggers,
jeugdambtenaar,
jeugddienst.niel@pandora.be
Aanwerving monitoren speelpleinwerking
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op
zoek naar jonge enthousiaste mensen die graag
met kinderen willen werken op onze speelpleinwerking.
Deze zullen doorgaan van maandag 3 juli tot
maandag 31 juli en van dinsdag 1 augustus tot
vrijdag 25 augustus.
Er werd een nieuwe uurregeling uitgewerkt
waarbij men 36 uur per week dient te werken in
4 ploegen; aangepast aan de noden van het
ogenblik. De uren liggen tussen 07.00 uur en
18.00 uur. Het uurschema is te verkrijgen op de
jeugddienst.

Het netto richtloon
bedraagt voor de
18-jarigen: € 943.53,19-jarigen: € 1003.62,20-jarigen: € 1072.08,21-jarigen: € 1140.53,(De bedragen zijn niet bindend en worden nog
gekoppeld aan de index) (studenten – 2.5 % sol.
Bijdrage)
Ben je minstens 18 jaar?
Heb je ervaring om met kinderen te werken?
Ben je hierover zeer enthousiast?
Vul dan zo spoedig mogelijk een sollicitatieformulier in, te bekomen bij de jeugdambtenaar,en
bezorg het voor 31 maart 2006 aan:
Christel Waerzeggers
Jeugdambtenaar
Jozef Wauterslaan z.n.
2845 Niel

Paaseierenraap 2006
De gemeentelijke jeugdraad, in samenwerking met het gemeentebestuur van Niel, richten voor de vierde maal een “paaseierenraap”
in voor alle Nielse kinderen tussen 3 en 12 jaar op zaterdag 15 april
2006.
Deze dag zal doorgaan aan en in de gemeentelijke sporthal
A.Wyn, Jozef Wauterslaan 58. alhier te Niel.
Voor de kindjes van 3 tot en met 8 jaar zal het een zoek- en raapavontuur worden om 11.00 uur.
De 9 tot 12-jarigen zullen eerst kunnen deelnemen aan onze
paaskwis om 13.00 uur.
Om wat afspraken te kunnen maken met de paashaas en zijn paasklokken willen wij u verzoeken uw kindjes op voorhand in te schrijven aan de hand van onderstaande inschrijfstrook en deze ten
laatste binnen te brengen op 31 maart 2006 in de sporthal of door
te mailen naar jeugddienst.niel@pandora.be.
Bart Van der Velde
Voorzitter jeugdraad

Christel Waerzeggers
Jeugdambtenaar

✂

Ondergetekende, .....................................................................................................................................
schrijft ........ kindjes van 3 t/m 8 jaar
en/of ....... kindjes van 9 – 12 jaar in voor de Paaseierenraap op zaterdag 15 april 2006.
Afgeven op de jeugddienst vóór 31/03/06 of doormailen naar jeugddienst.niel@pandora.be
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Grabbelpas - Swappas
Zijn jullie er weer klaar voor?!
De jeugdraden van Hemiksem,
Niel en Schelle hebben opnieuw
een spetterend programma klaargestoomd voor de paasvakantie
2006.
Hiervoor heb je enkel een grabbelpas nodig.
Deze pas kan je aankopen voor 2,50 EUR.
Samen met de grabbelpas/swappas ontvang je
de “grabbelaar”, een boekje met kortingsbonnen en veel ideetjes voor leuke uitstappen.
Vergeet geen pasfoto mee te brengen wanneer
je je grabbelpas komt halen.
Voor de aanschaf van een grabbelpas/swappas
kan je terecht in de sporthal, J. Wauterslaan,
tel. 03 888 35 00 bij Christel.
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 u.
tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.
Op woensdag van 13.00 u. tot 17.30 u.
In het programmaboekje vind je een inschrijvingsformulier. Je vult dit thuis in en bezorgt
dit zo snel mogelijk en zeker vóór 13 maart 2006
in de sporthal.
Bij sommige activiteiten staat er vermeld hoeveel deelnemers er toegelaten zijn. Wie zijn formulier eerst binnenbrengt, maakt dus het
meeste kans om deel te nemen.
Vanaf maandag 20 maart kan je je definitieve

inschrijvingsformulier komen
ophalen en uiteraard betalen
voor de activiteiten.
De dagen waarop u uw definitieve inschrijvingsformulier
kan komen halen en betalen
zijn:
• maandag 20 maart 2006 van
09.00 uur tot 17.00 uur
21 maart 2006 van 09.00 uur tot

• dinsdag
12.00 uur
• woensdag 22 maart 2006 van 09.00 uur tot
17.30 uur

Om alles vlot te laten verlopen, zetten we de
afspraken nog even op een rij:
Je kan enkel deelnemen aan de activiteiten
waarvoor je op voorhand bent ingeschreven en
hebt betaald.
Het bij je hebben van de Grabbelpas tijdens de
activiteiten is verplicht.
De kinderen komen niet met hun beste kleren
naar de activiteiten.
De kinderen zijn verzekerd, dit wil niet zeggen
dat ze zich roekeloos moeten gedragen.
De monitoren zijn tijdens de activiteiten verantwoordelijk voor de kinderen, er wordt van de
kinderen dan ook verwacht dat ze het nodige
respect hebben voor de monitoren.
Je stapt op in de gemeente waar je bent ingeschreven!
In Niel stoppen de bussen op de Heideplaats.

Dag voor de jeugd
Zondag 30 april 2006!
Tussen 14.00 uur en 17.00 uur
Wat?
Dag van de jeugd met spel en spectakel
Voor wie?
Voor alle jongeren en hun ouders
Waar?
Schuttershofstraat - Ridder Berthoutlaan
Deze dag is een organisatie van de Nielse jeugdraad ism de
jeugddienst en het gemeentebestuur van Niel.
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Erfgoeddag 2006
Op zondag 23 april 2006 neemt Niel voor de
tweede maal deel aan de Erfgoeddag. Van 10
tot 18 u staat de rotonde van de gemeentelijke
basisschool in de Ridder Berthoutlaan open voor
een tentoonstelling, gerealiseerd door het
Nielse Erfgoedarchief, de Nielse Cultuurraad en
de Geschiedkundige Studiekring Het Wiel. Met
als thema “Het Nielse erfgoed is niet kleurloos” worden recente kleurrijke aanwinsten
van het Erfgoedarchief getoond. Aan de ver-

koopsstand kunnen publicaties over Niel worden aangeschaft of kan men allerlei informatie
bekomen over het Nielse erfgoed of het
Erfgoedarchief.
Nielse verenigingen die op deze dag wensen
deel te nemen binnen het kader van dit thema,
kunnen contact opnemen met de cultuurbeambte Sandy Van de Velde, tel. 03-451 11 30 – email sandy.van.de.velde@niel.be

Het Nielse Erfgoedarchief “De Leuzze”
De werkgroep Erfgoed van de Nielse cultuurraad heeft vanaf februari een
onderkomen gevonden in een lokaal van de Nielse Bibliotheek, op de
tweede verdieping. Hier wordt voortaan het aangeboden materiaal verzameld, geïnventariseerd en gecatalogeerd. In de zeer nabije toekomst zal
het publiek hier terecht kunnen om erfgoedmateriaal officieel te deponeren én om de collectie te raadplegen. Het is de bedoeling om één zaterdagvoormiddag in de maand zitting te houden voor het publiek. Uiteraard
kan men van af nu reeds inlichtingen bekomen bij de cultuurbeambte
Sandy Van de Velde, tel. 03-451 11 30 – e-mail sandy.van.de.velde@niel.be

Fototentoonstelling “Feestgedruis in de regio”

Om de feesten van de streek in kaart te brengen, lanceerde de regiocultuurraad (Aartselaar,
Boom, Hemiksem, Hove, Kontich, Niel, Rumst en
Schelle) eind 2005 een fotowedstrijd. Het resultaat van de wedstrijd kan je in het voorjaar
komen bekijken. De tentoonstelling trekt in de
maanden april en mei de regio rond. In juni
wordt op de Kaai in Boom – bij de opening van
het toeristische seizoen – de publieksprijs uitgeloofd.
Niel mag samen met Kontich/Hove
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de spits

afbijten. In deze 3 gemeenten is de tentoonstelling te bekijken van 31 maart t.e.m. 16 april
2006. De foto’s zijn in de Openbare bibliotheek, Antwerpsestraat 24 tentoongesteld tijdens de openingsuren.
Aartselaar : van 28 april t.e.m. 7 mei
Rumst : van 21 april t.e.m. 7 mei
Boom + Hemiksem/Schelle : van 13 mei t.e.m. 27
mei.
Voor meer info kan u altijd terecht op de cultuurdienst, tel. 03-451 11 30.
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Alarmering van de bevolking in risico-zones rond
Seveso- en nucleaire bedrijven
De eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester, worden luide sirenes in werking gesteld,
tijdens testen om de hoorbaarheid na te gaan van de electronische sirenes in risico-zones.
Deze sirenes zijn bedoeld om de bevolking te waarschuwen bij potentieel gevaarlijke situaties.
In de loop van het jaar 2006 vinden deze testen nog plaats op : 6 april , 6 juli en 5 oktober telkens
tussen 8.45h en 10.15h.
Bijkomende informatie over het alarmeringsnet van de Civiele Veiligheid kan u vinden op de internetsite www.seveso.be

In Niel een Werkwinkel?
Neen, maar wel een contactpunt !
Elke dinsdag tussen 9 en 11 uur In het OCMW
Boomsestraat 1+
Zonder afspraak, kan je er terecht
• Om je als werkzoekende in te schrijven
• Om vacatures op te zoeken
• Om je CV te verspreiden via Internet
• Om informatie te bekomen over en je in te schrijven voor allerlei opleidingen
Best wèl een afspraak maken, als
• je extra hulp wenst bij het solliciteren
• je misschien al een lange tijd zonder werk zit en je iemand wil die je kan helpen om een gepaste
job te vinden
Neem dan contact met ons op het telefoonnummer 03 880 86 84 of 91 om die afspraak te regelen.

Oxfam wereldwinkel Niel
Aanbod voor de Nielse verenigingen en organisaties.
Onze enthousiaste medewerkers organiseren, op vraag van uw vereniging of organisatie, een avond
met informatie over onze werking en een kennismaking met onze lekkere en EERLIJKE producten!
U contacteert ons op het telefoonnummer 03 888 18 89 of via onze website niel@oww.be
U stelt uw vraag minstens 1 maand vooraf.
Er wordt gewerkt met inschrijving, zodat we kunnen inschatten hoeveel producten we moeten meebrengen.
We vragen 5 euro per persoon. Voor dit bedrag kan u proeven van onze wijnen, koffie, thee fruitsap,
kleine versnaperingen…
Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie.
U kan natuurlijk ook steeds langskomen tijdens onze openingsuren:
• zaterdag tussen 10u en 12u
• woensdag tussen 13.30u en 15.30 u
• vrijdag tussen 18u en 20u
Tot dan.
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De Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert in Antwerpen
relaxatiesessies voor mensen met kanker
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) organiseert relaxatiesessies voor mensen met kanker.
In alle Vlaamse provincies kunnen geïnteresseerden ontspanningstechnieken aanleren om
beter om te gaan met spanning en angst. In
acht lessen brengt een therapeut een aantal
‘autogene’ technieken, technieken waarbij men
zich leert te ontspannen door concentratie en
meditatie.
De basis van de autogene training is een goede,
rustige ademhaling vanuit de buik. Naast de
ademhalingstechnieken komen in de training
ook oefeningen aan bod om de spieren te
ontspannen. Autogene training is een erkende
techniek die psychologen en therapeuten al
tientallen jaren toepassen.
Het VLK-steunpunt Antwerpen organiseert

vanaf donderdagnamiddag 2 maart 2006 relaxatiesessies in het VLK kantoor in de Carnotstraat
136
2060 Antwerpen,
telkens vanaf 13.00 uur.
Inschrijven voor de hele
reeks kost 20 euro.
Voor meer informatie en voor inschrijvingen
kunnen geïnteresseerden contact opnemen met
het VLK-steunpunt in Antwerpen, Anja
Verdonck en Hubert Bosmans, Carnotstraat 136,
2060 Antwerpen op het nummer 03/226 40 00
of via e-mail: antwerpen.vliga@tegenkanker.be
Geïnteresseerden kunnen eveneens via de website www.tegenkanker.be (klikken op ‘patiënten’) voor de relaxatiesessies inschrijven.

KAOS zoekt BOEIENDE MENSEN
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij U meer over ons op de volgende info – avonden :
dinsdag 21 februari en dinsdag 28 maart 2006
om 20u in de lokalen van KAOS – Stuivenbergvaart 76 te 2800 Mechelen.
Voor meer informatie kan U ons ook bellen, alle werkdagen van 9 tot 17u Tel: 015 43 30 03.

Dienst opvanggezinen
Overzicht van de zitdagen in 2006 – in ’T SPEELHUIS NIEL
Elke 3de maandag van de maand van 18.00 uur
tot 19.00 uur:
Dit is, voor 2006, nog op: maandag 20 maart,
maandag 17 april, maandag 15 mei, maandag
19 juni, JULI EN AUGUSTUS GEEN ZITDAG,
maandag 18 september, maandag 16 oktober,
maandag 20 november en maandag 18 december.
OPGELET! Vanaf 1 januari 2006 vindt de zitdag
niet meer plaats in het gemeentehuis maar in
de lokalen van de gemeentelijke buitenschoolse
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kinderopvang (’t Speelhuis) – E. Vanderveldelaan 31 (tel. 03 294 74 54)
Wijzigingen in deze kalender (door onvoorziene
omstandigheden) kunnen zich voordoen. Deze
zullen zo vlug mogelijk bekend gemaakt worden via berichtgeving in ’t Speelhuis of via het
opvanggezin.
Verder is mevrouw Lutgarde Van den Broeck ,
dienst verantwoordelijke Niel, iedere dinsdagnamiddag bereikbaar tijdens de permanentie te
Boom – Grote Markt 7 (tel. 03 880 50 91) van 13
uur tot 16 uur.
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Gratis informatie avond voor de bevolking
over palliatieve zorg
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw (PHA)
is een netwerk voor palliatieve zorg in de regio
Antwerpen. Het netwerk heeft onder andere als
opdracht iedereen op de hoogte te brengen van
palliatieve zorg en haar mogelijkheden. Om dit
te verwezenlijken, organiseert PHA in 2006 drie
informatieavonden. Tijdens deze avonden
wensen we familie, kennissen, vrienden,
nabestaanden, kortom alle geïnteresseerden in
palliatieve zorg ruim te informeren. Palliatieve
zorg is een benadering die de kwaliteit van het
leven verbetert van patiënten en hun naasten
die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.
De avonden zijn gevuld met een gevarieerd programma en deskundige sprekers.

De eerste avond vindt plaats donderdag 27
april 2006 om 19u30 in het cultureel centrum “t Aambeeld”, Della Faillelaan 34 te
2630 Aartselaar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk uiterlijk 1 april 2006 en kan via telefoon
03/820 25 31, onze website www.pha.be of via
e-mail jeroen.porters@ua.ac.be
Wees er snel bij het aantal plaatsen is beperkt!
Programma:
Wat is palliatieve zorg?
Wat kan er thuis voor een palliatieve patiënt?
Wie en wat is Palliatieve Hulpverlening
Antwerpen?
Indien u er op 27 april niet kan bijzijn, de avond
wordt herhaald op donderdag 4 mei 2006 te
Broechem en 11 mei 2006 in Antwerpen centrum.

Gelijke Kansen Beleid
8 Maart Internationale Vrouwendag:
COSMOPOLITICA
Na de succesvolle gespreksavonden over het
onderwerp Hoezo gelijke kansen? , georganiseerd door de cel gelijke Kansen beleid
bestaande uit schepen voor gelijke kansenbeleid
Leentje Van Dooren en de gemeenteraadsleden
Sofie Terreur en Nicole Van Praet, nodigen wij u
uit voor de Internationale Vrouwendag.
Sinds 1910 wordt jaarlijks op 8 maart de
Internationale Vrouwendag gevierd. Deze
viering die ontstond onder impuls van de Duitse
socialiste Clara Zetkin, beoogde het naar voor
brengen van gemeenschappelijke strijdpunten
en internationaal aandacht te vragen voor de
vele vormen van discriminatie, misbruik en
geweld die vrouwen overal ter wereld nog
steeds ondergaan.
Op initiatief van de dienst emancipatie van de
stad Antwerpen, de provincie Antwerpen, het
Internationaal Vrouwencentrum Antwerpen,
het Zuiderpershuis en het Steunpunt Gelijke
Kansen gaat de Internationale Vrouwendag op
8 maart door in Antwerpen onder de titel

“Cosmo Politica”. Als thema werd “vrouwen in
politiek” gekozen.
Op het internationale programma staan workshops over vrouwen in politiek in Zuid-Afrika en
Suriname, over HIV/AIDS op de politieke wereldkaart, over de nieuwe kieswet, over de weg naar
evenwichtige vertegenwoordiging, ……
Eminente sprekers als gewezen minister Miet
Smet, Tessa Vermeire, Yamilla Idrissi staan
geprogrammeerd. Lieve Blanckaert zal er haar
boek voorstellen. Kortom, een dag om niet te
missen.
Op dit ogenblik beschikken wij nog niet over
het definitieve programma. Zodra dit beschikbaar is kan u nadere informatie verkrijgen bij
Daisy Berben, gelijke kansenambtenaar, op het
telefoonnummer 03 451 11 20 en e-mail
daisy.berben@niel.be.
Vrouwen en mannen van Niel, vier op 8 maart
met ons mee en neem deel aan Cosmopolitica.
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Hoe schrijf ik me in voor een sociale woning?
■ HUURwoning of appartement:

■ KOOPwoning of appartement :

Ideale Woning
Diksmuidelaan 276 - Berchem
Tel.: 03 320 29 70
Fax : 03 366 08 57
e-mail: infoDeidealeWoningCIPAL@woonnet.be
Arro Antwerpen
Gijsbrecht van Deurnelaan 22 - Deurne
Tel.: 03 663 77 20
Fax : 03 663 77 36
e-mail : info@arroantwerpen.woonnet.be

■ INSCHRIJVINGSFORMULIER
- kopie aanslagbiljet belastingen (of attest ocmw, ziekteverzekering, vakbond, loonstrook, pensioenbewijs)
- samenstelling gezin (gratis te krijgen op het gemeentehuis)
■ INKOMENgrens 2006 = gezamenlijk belastbaar inkomen 2003 ( zie belastingbrief)
HUUR: € 16.715 alleenstaande
€ 18.108 alleenstaande gehandicapte
€ 25.073 voor gezin + € 1.393 per kind ten laste
geen minimum inkomen
- ongehuwde kinderen tot 25 jaar worden niet meegerekend, (groot)ouders voor de helft tot 65 jaar,
nadien niet meer. Inkomen gehandicapte inwoners wordt ook niet meegerekend.
KOOP: € 28.630 alleenstaande
€ 42.940 gezin + € 2.860 per kind ten laste
minimum inkomen : € 7.160
Zowel voor de HUUR als voor de KOOP mag je bij toewijzing zelf geen huis bezitten, noch hier noch
in het buitenland.
Uitzondering: 55-Plussers
Onteigening of onbewoonbaarverklaring
Toewijzing gebeurt in volgorde van de inschrijving. Er is altijd een wachtlijst. Er bestaan wettelijke voorrangsregels.
Adreswijziging of wijziging gezinstoestand steeds meedelen.

Kunst van Paul Van Hoeydonck
Op de maan... en bij Iveg
De enige kunstenaar van wie er zich een kunstwerk buiten de aarde bevindt, stelt tentoon in het
hoofdkantoor van Iveg.
Paul Van Hoeydonck (Antwerpen, 1925) is de beeldhouwer wiens beeldje ‘Fallen Astronaut’ door de
bemanning van Apollo 15 in 1971 op de maan werd geplaatst. Dat die eer precies hém te beurt viel,
dankt hij aan zijn belangstelling voor ruimtevaart, zijn internationale uitstraling... en zijn persoonlijke
contacten met mensen van de NASA. De aanwezigheid van de mens in de ruimte is altijd het hoofdthema geweest in het werk van Paul Van Hoeydonck. Hij is altijd zeer actief. Als modern beeldhouwer
werkt hij met moderne materialen zoals brons, chroomstaal, plexi, polyester... en ‘mixed media’.
Primeur
Iveg heeft nu een primeur: voor de eerste keer stelt Paul Van Hoeydonck een reeks vrijstaande minireliëfs tentoon. Het zijn driedimensionale werken tegen een vlakke achtergrond, geïnspireerd door de
ruimtevaart. U kunt ze gratis komen bewonderen in het Iveg-hoofdkantoor, Antwerpsesteenweg
260 in 2660 Antwerpen-Hoboken, van woensdag 1 februari tot 31 maart 2006, elke werkdag
van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 13.30 tot 16 uur.
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agenda
01/03

Algemene Vergadering Middenstandsraad - vanaf 20.30u - Ontspanningslokaal Korte Hamelweg (voor zelfstandigen en vrije beroepen).

03-04-05/03

TEATER TMOET KUNNE – NIEL – voorstelling “ ’t Is voor bij de Buren” – Zaal
De Vak om 20.15u – tickets: 8 € - info en reservatie: 0494 87 12 88 of via de
groepsleden.

05/03

KONINKLIJKE LIBERALE HARMONIE VOORUIT ZONDER VREES – NIEL –
aperitief concert van koperensemble QUAVANTI – Rowin Van De Ven en zijn
muzikanten vergasten u op een lichte waaier van zowel klassieke als moderne
muziek - 11u – inkom: 5 € - zaal ‘Ons Huis’

05/03

Nielse Hobby- & Postzegelclub – clubdag – tentoonstelling door Celeste De
Graef. Thema “Emiel Verhaeren en zijn entourage” – 9u tot 12u –
Ontspanningslokaal , Korte Hamelweg, Niel.

06/03

KAV – open kernvergadering “GSM, haal eruit wat erin zit”

11/03

Jong VLD Niel – Kaas – en Wijnavond – in zaal Ons Huis – 19u – Voor € 12 kan
u die avond genieten van diverse kaassoorten en heerlijke wijn; kinderen speciale tarieven – Inschrijven via website www.jongvldniel.be of via een van de
Jong VLD - bestuursleden.

11/03

Vlaams Belang Jongeren – afdelingsetentje – vanaf 12u tot 20u – in lokaal
Duivenbond – Heideplaats 44 – Biefstuk/friet of koninginnehapje aan 10 euro
– kinderen tot 12 jaar eten gratis.

11/03

KAV – winkeluitstap.

12/03

Soc.Vrouwen – Niel – kinderkarnavalbal met clown Rocky – zaal Roxy – 14u
tot 17u.

13/03

Computerclub Monitor Niel – Webdesign: the basics – 20u tot 22 u. ;
Shareware – van 19u tot 23u. – GBS Veldstraat 1

15/03

Dagelijks bestuur Middenstandsraad - om 20u - Ontspanningslokaal Korte
Hamelweg. Zelfstandigen kunnen agendapunt komen bespreken.

17-18 en 24/03

Cultureel Service Centrum vzw – Toneelvoorstelling “IN DEN BLOK” – door
Pichak teater - Em.Vanderveldelaan 23 – 20u – organisatie: cultureel service
centrum vzw - 0473 975 228.

19/03

Academie voor Muziek en Woord – Strijkersconcert Stringendo – waar: OLV
kerk Niel – aanvang: 14.30u. – inkom: gratis, receptie achteraf is betalend en
met inschrijving.

19/03

Nielse Hobby- & Postzegelclub – clubdag – studievoormiddag onder leden
in het ontspanningslokaal , Korte Hamelweg Niel tussen 9u tot 12u.

20/03

Computerclub Monitor Niel – Digitale beeldbewerking- van 20u tot 22u. ;
Shareware – van 19u tot 23u. – GBS Veldstraat 1.

22/03

Academie voor Muziek en Woord – Lentevoordracht tvv belgisch centrum
voor geleide honden – waar: turnzaal GBS Veldstraat- aanvang 18.00u inkom:
3,00€.

22/03

KAV – kookdemonstratie: “trendy gerechten”.

25/03

Computerclub Monitor Niel – Word voor gevorderden –10u tot 12u. ;
Computeren voor absolute beginners – 12.30 u tot 15.30u.; Shareware – 19u.
tot 23u. – GBS Veldstraat 1.
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agenda
26/03

Cultureel Service Center vzw – Toneelvoorstelling “IN DEN BLOK” – door
Pichak teater - Em.Vanderveldelaan 23 – 14.30u - organisatie: cultureel service
centrum vzw - 0473 975 228.

29/03

KAV - bloemschikken.

29/03

Soc.Vrouwen – Niel – Gespreksavond reflexologie– zaal Roxy – aanvang
19u30.

02/04

Nielse Hobby- & Postzegelclub – clubdag – Tentoonstelling door Frans
Verkest “champagneflessen en afsluit doppen” – van 9u tot 12u – ontspanningslokaal, Korte Hamelweg, Niel.

10/4

Computerclub Monitor Niel – Webdesign: the basics – 20u. tot 22u. ;
Shareware – 19u. tot 23u. – GBS Veldstraat 1.

12/04

Dagelijks bestuur Middenstandsraad - om 20u - Ontspanningslokaal Korte
Hamelweg. Zelfstandigen kunnen agendapunt komen bespreken.

16/04

Nielse Hobby- & Postzegelclub – clubdag – Studie voormiddag onder de
leden – van 9u tot 12u – ontspanningslokaal, Korte Hamelweg, Niel.

17/04

Computerclub Monitor Niel – Digitale beeldbewerking - 20u. tot 22u. ;
Shareware 19u. tot 23u. – GBS Veldstraat 1.

20/04

KAV – reis.

22/04

Computerclub Monitor Niel – Word voor gevorderden – 10u tot 12u ; computeren voor absolute beginners – 12.30u tot 15.30u. ; Shareware – 19u. tot
23u. – GBS Veldstraat 1.

22/04

Soc. Harmonie Verbroedering vzw – officieel ontvangst door het College
van Burgemeester en Schepenen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

23/04

Soc. Harmonie Verbroedering vzw – Optreden van ‘The Melody Makers Big
Band’ met optreden van Lia Linda – Feestzaal Roxy – Antwerpsestraat 50 – te
15 u.

24/03

KAV – kernvergadering.

30/04

K.K.Harmonie Kunst&Vermaak – Aperitiefconcert - zaal De Vak - 11.15u;
inkom: 2,50 € kinderen – 12j.:gratis

30/04

K.W.C. DEPEDAAL – Wielerwedstrijd Elite – zonder contract tot 23 jaar – om
14.30u.

30/04

Soc. Vrouwen – Niel – Mei avondfeest – Zaal Roxy – aanvang 18u.
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