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voorwoord
Beste burgers,

Naar jaarlijkse traditie richt ik mij als schepen van Onderwijs in het
voorwoord van de september-editie van Niel Echo tot onze bevolking.
De zomer ligt alweer achter ons; juli was verschroeiend heet (voor wie
oud genoeg is om het te hebben meegemaakt werden de herinneringen aan de memorabele zomer van 1976 ‘opgefrist’), augustus bracht
wellicht meer verkoeling dan gehoopt.
De vakantiespullen worden opgeborgen, en terwijl de toeristische sector een tandje kleiner
schakelt, trekken de andere sectoren zich opnieuw op gang. Voor het onderwijs is er de klassieke proloog van 1 september en vervolgens de lange eerste rit tot het novemberverlof. Kort
daarop wachten de bergetappes van de examens.
Er is in het verleden reeds veel aandacht gevraagd voor en gevestigd op een (verkeers)veilige
schoolomgeving. De kinderen verdienen hier onze bijzondere aandacht. Iedere deelnemer in
het verkeer kent ondertussen zijn verantwoordelijkheid. Het welzijn van het kind beperkt zich
echter niet tot de verplaatsing van en naar de school.
Ik wil hierbij alle ouders oproepen om ook de sociale vaardigheden van hun zoon of dochter
mee te helpen ontwikkelen. Al te vaak worden wij geconfronteerd met asociaal gedrag zoals
pesten, racisme, sociale uitsluiting, klein vandalisme of discriminatie van jongeren die op een
of andere manier ‘anders’ zijn. Soms is dergelijk gedrag enkel een vraag om aandacht, in
andere gevallen gaat het om diepgeworteld problematisch gedrag. Noch de basisschool, noch
het middelbaar onderwijs kunnen of moeten als enige de jongere wegwijs maken in wat vroeger de “wellevendheid” werd genoemd. Zonder de steun van de ouders staat het onderwijs
machteloos in dit aspect van de opvoeding. De rol van de ouders manifesteert zich trouwens
steeds op nieuwe manieren, bijvoorbeeld bij de nieuwe vormen van pestgedrag waarbij
gebruik wordt gemaakt van de communicatietechnologie: cyberpesten, haatmail, stalking via
SMS, enz. Het toezicht van de ouders is cruciaal om dergelijke vormen van laakbaar en ongewenst gedrag te bestrijden.
Wij willen allemaal een samenleving waarbij eenieder respect heeft voor de ander en voor
diens eigendommen. Ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.
Ik wens iedereen een aangenaam schooljaar.
Jim Deridder
Schepen van Onderwijs

colofon
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gemeentelijke informatie
Politie
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen hieronder beschreven kunnen afgehaald worden door de
eigenaars in het GEMEENTEMAGAZIJN, Volkenbondstraat 78 te Niel, tijdens de
openingsuren :
• Bromfiets
merk Peugeot
kleur: paars
• Damesfiets cross-bike
merk: Lespo
kleur: zwart
• Herenfiets mountain-bike
merk Tequesta
kleur: paars
• Herenfiets mountain–bike
merk Bianchi
kleur: groen-paars
• Herenfiets klassiek
merk L’avenir
kleur: blauw
• Bromfiets
merk Cady
kleur: geel

Openingsuren kerkhof
Wegens enkele moeilijkheden in het verleden, wordt het kerkhof ’s nachts afgesloten.
Het kerkhof is alle dagen open van 7.30 u tot 16.15 u

Burgerlijke stand - bevolking
Nieuwe Inwoners
Hartelijk welkom aan
Ayad Maha
Baetens Steve
Barrera -Sanchez Bernadette
Baudé Alain
Bauwens Joyce
Bosschaerts Petronella
Bousbâ Marya
Brems Julia
Brochoven Jan
Bruyndonckx Veerle
Buelens Joanna
Buffel Bjorn
Buffel Johnny
Claes Guido
Corthout Maxim
Crauwels Arne
Crauwels Sverre
De Greef Freddy
De Jonghe Bruce
De Jonghe Filip
De Laet Sandra
De Moor Chloë
De Moor Kurt
Delen Karen
Dessantis Elias
Dessantis Robert
Devos Dirk
Dries Patricia

Kussé Katrien
Lambrechts Emely
Lambrechts Joël
Lambrechts Kylian
Lauwers Dimitry
Lefever Karen
Lekdimi Abdellah
Lenaers Kurt
Lichtert Evi
Mahieu Yves
Makarchuk Olena
Mampaey Sandy
Matheussen Joris
Mees Kirsten
Meeuwisse Elly
Megally Samuel
Megally Youssef
Mekaeil Suzan
Michiels Manuella
Morel Marie
Mulder Arthur
Naessens Sheila
Nunes Almeida
Pauwels Janice
Pauwels Sara
Pauwels Thierry
Pauwels Yari
Pikaerts Dave

Servranckx Maria
Silva Ryan
Stander Alta
Stankiewicz Darlusz
Stankiewicz Patryk
Stas Sonja
Stoops Alex
Stoops Bjorn
Stoops Kevin
Suykens Lucienne
Theys Dania
Theys Herbert
Theys Micha
Theys Yannick
Touzani Narges
Van Akoleyen Candyce
Van Berendonck Sara
Van Bulck Marie-Josée
Van Dael Constantia
Van de Moortel Irene
Van den Bosch Dennis
Van Der Linden Rose
Van Haegenbergh Robby
Van Hilst Kristel
Van Huynegem Angelique
Van Lokeren Nancy
Van Moer Ann
Van Rompaey Nathalie
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Driesen Lynn
Dupont Kenny
Dupont Lesley
Elbihel Ilham
Fils Anna
Gehre Sien-Meng
Goossens Patsy
Henderickx Lieve
Hoefman Hilde
Horemans Bjorn
Issaoui Abderrahmane
Issaoui Amal
Jacobs Edy
Jansen Kristel
Kennes Willy

Poelemans Paul
Poels Marcella
Reher Bastian
Reher Lana
Reher Lore
Sabo Els
Saldiën Carl
Sas Margareta
Schilders Katrijn
Schoenmaekers Elisabeth
Schoeters Anita
Segers Kimberley
Segers Priscillia
Semlali Adel
Serrien Vicky

Van Schil Danny
Van Schil Gregory
Verbeeck Eugeen
Verbeeck Kelly
Verbruggen Mario
Verdoodt Francis
Vermeulen Kelly
Vermost Jeroen
Verreet Kathleen
Verschueren Bruno
Volant Pieter
Walsmann Danny
Wegge Willy
Weyenberg Marleen
Wuyts Steven

Maerevoet Seth
Neeter Lisa
Rousseau Davide
Soetewey Finn
Van Breedam Gianni
Van Breedam Tia-Marie
Van Camp Jens

Van Eyken Charlotte
Van Eyken Josefien
Van haudt Yoica
Van Hove Thibeau
Vandenhende Cleo
Yildirim Kaan

Geboorten
Proficiat ouders van
Broeckx Gioia
Clement Ashanti
De Meester Cyra
Deliever Hannah
Guillet Lily
Herbos Cédric
Huysmans Fee

Huwelijken
Gelukwensen aan
Bogaert Erik - Verpoorte Rudi
Budts Dominique - Makarchuk Olena
Cornelis Pierre - Van den Heuvel Maggy
De Herdt Eli - Goyvaerts Daniëlla
Hendrickx Emile - Callaerts Jeannine
Lenaerts Tom - Geeraerts An
Nobels Patrick - Michiels Vanessa
Pastiels Patrick - Meert Isabella

Swinnen Gino - Callebaut Conny
Van Dam Gert - Huysmans Sabrina
Van der Sanden Marc - Vranckx Annika
Van der Velde Filip - Le Duc Kim
Van Driessche Bert - Van Sweevelt Cynthia
Van Gaelen Albert - De Taeye Caroline
Vermaeren Hans - Vermeiren Kristel

Overlijdens
Onze deelneming aan de familie van
Brits Filomena
Mannekens Luc
Brock Alice
Pauwels Joanna
De Boeck Josephina
Sas Frans
de Bruijn Elisabeth
Sas Maria
De Laet Jozef
Segers Frieda
De Mayer Leontina
Slachmuylders Franciscus
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Van Den Briel Joanna
Van Eyck Rosalia
Verbeeck Maria
Vinck Carolina
Wosky Joanna

gemeentelijke informatie
“Herfsthoofd”
Op woensdag 4 oktober 2006 te 14.00 u organiseert de Gemeentelijke Seniorenraad in samenwerking met het WZC Maria Boodschap een voorstelling van “Herfsthoofd” gebracht door teater splinter.
Het theaterstuk gaat over een familie die geconfronteerd wordt met haar dementerende vader.
Na de voorstelling is er een nabespreking voorzien onder leiding van
Expertisecentrum Dementie Orion.
U bent allen van harte welkom vanaf 13.30 u in de polyvalente zaal van het
WZC Maria Boodschap – Broeklei 1 te Niel.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, is inschrijven verplicht!
U kan zich inschrijven vanaf maandag 4 september 2006 tot en met vrijdag
29 september 2006 bij Ann Van Hoeck – Secretaris Seniorenraad – op het gemeentehuis, telefonisch op het nummer 03/451.11.11. of per e-mail op volgend adres ann.van.hoeck@niel.be .

Dringend gevraagd: plantjesverkopers
Contactpersoon:
Ann Van Hoeck – Coördinator KOTK Niel
p.a. Dorpsstraat 26 te Niel
Tel.: 03/451.11.11.
E-mail: ann.van.hoeck@niel.be
Op 15, 16 en 17 september wordt in Vlaanderen
voor de 12de keer het
Plantjesweekend
van
Kom op tegen Kanker
georganiseerd in meer
dan 170 gemeenten.
Deze
azaleaplantjes
kosten € 5,00 per stuk,
een kleine prijs om de
vele moedige kankerpatiënten een “groot” hart
onder de riem te steken.
Met de opbrengst kunnen projecten gerealiseerd worden zoals een
vakantiekamp voor kinderen
en
kanker,
psychosociale ondersteuning van patiënten,
wetenschappelijk onderzoek, palliatieve zorg en
preventiecampagnes..
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Ook onze gemeente is weer van de partij en wil zijn steentje bijdragen aan deze actie! Maar daar hebben wij ook uw steun bij nodig, ondersteunt ook u ons mee bij deze actie en koopt u tijdens dit weekend ook een azaleaplantje?
Uw financiële steun is meer dan welkom!
Op zaterdag 16 september 2006 mag u één van onze vrijwilligers aan uw deur verwachten. Wij
hopen dat u hen met een vriendelijk en gul hart zal ontvangen, voor hen is dit een echt ruggensteuntje om zich ook de volgende jaren ten volle in te zetten voor deze actie!
Elk jaar opnieuw komen we handen te kort!
We hebben vrijwilligers nodig die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken en op
zaterdag 16 september 2006 vanaf 9.30 u met ons op pad gaan om deur aan deur azaleaplantjes te verkopen voor het goede doel!
Alle hulp, alle initiatieven van jong en oud zijn welkom.
Vrijwilligers worden zaterdag 16 september 2006 te 9.30 u in het gemeentemagazijn,
Volkenbondstraat 78, verwacht.
In naam van de organisatie ‘Kom Op Tegen Kanker’ willen we jullie alvast bedanken voor de gulle
steun.

Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
Algemeen jaarthema : “’t Belangrijkste in jouw koffer”.
Maandthema: “Ieder zijn stiel”
SEPTEMBER 2006
Vrijdag 08/09
15.00 uur
Dinsdag 12/09

14.00 uur

Donderdag 14/09
Vrijdag 22/09

vanaf 13.00 uur
10.00 uur

Dinsdag 26/09
Donderdag 28/09
Vrijdag 29/09

14.00 uur
10.00 uur
15.30 uur

Prijsuitreiking van de winnaars van de zoektocht door Niel
georganiseerd door het animatieteam.
Vertelnamiddag door Marcella Piessens ‘In ’t gelaag bij Fien
Verbeke’.
Uitstap naar Nachtegaalpark en openluchtmuseum.
Jubileumviering 50 jaar priester van Mr Jacobs- almoezenier
in ons Woon- en Zorgcentrum.
Modeshow i.s.m. Mode te Huis
Zangstonde in de polyvalente zaal.
Prijsuitreiking door Hugo Ansems aan de winnaars van de
quiz i.v.m. de tentoonstelling ‘Ons Niel in beeld’.

Doorlopend tentoonstelling van werken van Hugo Ansems ‘Ons Niel in beeld van 1900 tot 1950’.
OKTOBER 2006
Dinsdag 03/10
Woensdag 04/10

14.00 uur
14.00 uur

Donderdag 05/10
Dinsdag 10/10
Maandag 16/10

14.00 uur
11.15 uur
10.00 uur

Donderdag 26/10

14.00 uur

Ontmoeting ziekenzorg Niel.
Infonamiddag rond ‘dementie’: toneelvoorstelling
‘Herfsthoofd’ door theater Splinter met een nabespreking. Dit
is een samenwerking tussen dementiecentrum Orion,
seniorenraad Niel en Woon- en Zorgcentrum Maria
Boodschap.
Optreden dansgroep ‘De Solsleutel’.
Mosselsouper voor alle bewoners in de polyvalente zaal.
Muziek beluisteren i.s.m. Robert De Belder in de polyvalente
zaal.
Presentatie door Zapatta shoes.

Doorlopend tentoonstelling van vroegere foto’s van onze bewoners.
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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27ste Ekkerfeesten
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3
september organiseert vzw Wede
(Werkgroep
De
ste
Ekker) de 27
editie van de
Ekkerfeesten in
de Boomsestraat
21 te Niel.
Er zijn enkele aanpassingen aan het programma:
zaterdagnamiddag is er een
nieuwe activiteit en er zijn
2 nieuwe attracties: het ballenbad en de benji-trampoline.
Vrijdagavond om 18 uur is er
Italiaanse eetavond: heerlijke pizza’s, lasagna of spaghetti. Voor de kleintjes is het springkasteel al
open. Om 19 uur begint de meetschieting.
Zaterdag beginnen de feesten vanaf 16 uur met
een heuse barbecue. Er is weer keuze tussen de
‘snack’- en de ‘menu’-formule.
Ook om 16 uur gaat Ell circo d’ell fuego van
start met hun nieuwe spektakel ‘MIRROR’. Voor
slechts 2 € kan iedereen mee genieten van een
show met o.a. acrobatie, vuur, clownerie en
straattheater, gevolgd door een initiatie circustechnieken.

Zaterdagavond start
de kwis om 20 uur
en in de grote
feesttent is er
muziek en dans
op de Party met
DJ Géém..
Zondagmiddag worden in restaurant
Wede de heerlijke
Ekkerfeesten-gerechten (mosselen, kip, steak, koude schotel)
opgediend. Wie dit mist, kan
alweer vanaf 16 uur aanschuiven voor de barbecue.
Van 13 tot 18 uur kan iedereen
zich uitleven met de ‘attractieve spelen’: een reeks van 8 spelen voor groot en klein.
Zaterdag en zondag zijn doorlopend pannenkoeken, roomijs en alle dranken verkrijgbaar.
Kinderspelen en –schminken, speleobox,
benji-trampoline, ballenbad, springkasteel
en sneltombola staan die 2 dagen op het programma.
Tijdens het hele weekend kan je ook weer meespelen met ‘Win een fiets’ om de fiets of één
van de andere mooie prijzen te winnen.
Drie dagen feest met voor elk wat wils, democratische prijzen, een gezellige sfeer: dat zijn de
vaste ingrediënten van de Ekkerfeesten.
Uiteraard wordt de volledige opbrengst overgemaakt aan vzw De Ekker, ter ondersteuning van
de werking en de verdere uitbouw van haar projecten voor personen met een handicap.
Iedereen is van harte welkom op deze 27ste
Ekkerfeesten!
Meer info? Kijk op www.ekkerfeesten.be.

Sporthal
Reserveringen voor de sporthal kunnen ook via mail: boekingsporthalniel@telenet.be . Dit is dus enkel
voor reserveringen, e-mail: sportdienstniel@telenet.be blijft voor de overige vragen of info.
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Internationaal smeedtreffen 8-9 en 10 september 2006
St. Hubertusplein Niel

Op 8,9 en 10 september wordt in onze gemeente voor de zesde maal op rij gesmeed in open lucht.
Gedurende dat weekeinde, één week na de Ekkerfeesten, organiseert de Ambachtelijke Smedersgilde,
in samenwerking met het Nielse gemeentebestuur een internationaal smeedtreffen op ons prachtige
St.Hubertusplein.
Zoals vorig jaar worden ook dan deelnemende smeden verwacht uit diverse Europese landen. Wat het
aantal opgestelde vuren en demonstrerende smeden betreft is deze manifestatie de grootste in Europa.
En dat kan U komen zien en meemaken in onze gemeente.
Tijdens de manifestatie wordt er verder gewerkt aan een project dat verleden jaar werd opgestart.
Onze Nielse Kunstacademie tekende het ontwerp voor de nieuwe toegangspoort van de gemeentelijke
begraafplaats. De uitvoering ervan krijgt stilaan vorm en er zal ter plaatse aan worden gesmeed.
Zaterdagmorgen wordt er voor de tweede maal in Niel een huwelijk bezegeld op het aambeeld. Deze
niet alledaagse plechtigheid is een bijzondere belevenis, niet alleen voor het bruidspaar, maar ook voor
de toeschouwers.

2005 – huwelijk Hans Rombout & Ellen Serrien

Er wordt doorlopend gesmeed tot zondagnamiddag, waarna rond 16 uur een openbare verkoop van
handgesmede stukken de manifestatie afsluit.
Speciaal voor de Nielenaren is er de gelegenheid om samen met de smeden deel te nemen aan een
werkmansmaaltijd op vrijdag om 18 uur. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en liefst vóór 4 september.
Alle info : Guy De Bruyne
Tel. : 03 844 45 91 Fax : 03 844 25 48
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E-mail : info@hamerenvuur.be

www.smedersgilde.be

cultuur
Uitstap naar Gent
Gent een bloeiende, drukke stad
met een vriendelijke sfeer en een
weergaloos assortiment middeleeuwse gebouwen…. de cultuurraad op stap.

Op zaterdag 30 september is het weer zover… De
cultuurraad met vaste gidsen van dienst, Chris Geens
en voor de literaire ondersteuning, Willy Somers,
nemen u graag mee via Wervik en Sint-MartensLatem naar Gent.
Vertrek : 7u30 stipt aan de Muziekacademie, Em. Vanderveldelaan 23 te Niel.
Onderweg stoppen we even te Kuurne om te ontbijten.
Dan vertrekt de bus naar Wervik voor een bezoekje aan het Tabaksmuseum.
Middagmaal : vrij te kiezen.
Nadien rijden we naar Sint-Martens-Latem voor een korte wandeling en van daar wordt het richting
Gent, waar een literaire wandeling ons de meest lyrische plekjes van deze prachtige stad laat zien.
Aansluitend worden we dan nog verwend met een typisch Gents gerecht.
Thuiskomst is voorzien omstreeks 22 uur.
De prijs bedraagt 35 euro per persoon (alles inbegrepen, behalve het middagmaal dat vrij te kiezen is).
Inschrijvingen en betalingen kunnen gebeuren bij Sandy Van de Velde cultuurambtenaar – gemeentehuis Niel – tel. 03 454 11 30, elke woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.

Minitentoonstelling in uitstalkast in de hal van het
gemeentehuis
September – OMD tentoonstelling: “Juwelenstoet van Antwerpen dd 1923” van Adrienne Cop
Oktober
- “Oude horloges” van Adrienne Cop
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Gemeente Niel

Open Monumentendag

NIEL
Programma Open Monumentendag 10 september 2006
“IMPORT-EXPORT”
Het thema van Open Monumentendag 2006 op 10 september, is Import/Export. Daarbij gaat het niet
alleen over het aanwijzen van de ‘vreemde’ of ‘uitheemse’ invloeden in onze gebouwen en landschappen. Even boeiend is het verhaal achter die invloeden. Hoe kwamen ze hier terecht en vermengden ze
zich met het lokale of handhaafden ze juist hun uitheems of internationaal karakter? Wat was de bijdrage van onze voorouders aan die wereldwijde wisselwerking?
Deze Open Monumentendag gaat vooral over het avontuur van interactie, over de culturele, sociale,
economische, technische en ideologische achtergronden waartegen die grenzeloze inspiratie zich aftekende.
Rotonde Gemeentelijke Kleuterschool, R. Berthoutlaan :
van 10 tot 18 uur
Thematentoonstelling
Grote steden vullen dit
in door hun onroerend
erfgoed te belichten
vanuit hun stijlvormen,
bouwtechnieken
e.a.
Door
het
beperkte
monumentenaanbod in
Niel wordt dit onderwerp uitgebreid naar
mensen en/of voorwerpen. In dezelfde gedachtegang richt het monumentencomité een overzichtstentoonstelling in
hoe Niel en zijn inwoners
verschillende
invloeden heeft ondergaan en toegepast heeft
in het dagelijks leven,
waarbij één facet zal
handelen
over
“de
Nielenaar”. Wie is de
Nielenaar van vandaag
en waar in de wereld
leven er (afstammelingen van) Nielenaars?
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“Import-Export”.

Foto van een papierjacht (paperhunting of hair and hounds) georganiseerd
in het Kasteel van Niel in 1903, een geïmporteerde sport uit Engeland, die
blijkbaar ook bij ons zeer populair was.

cultuur
De tentoonstelling geeft een boeiend en uitgebreid beeld weer van :
•
•
•
•

Landverhuizers vanuit/naar Niel
Kunstenaars met Nielse connecties
Buitenlandse bouwstijlen in het Nielse straatbeeld
Geïmporteerde sporten in Niel

• Videoclub Multimedia :doorlopende videovoorstelling
Film toont beelden uit Niel op het vlak van stijlen, Nielse kunstenaars, …

Centraal infopunt : Gemeentelijke Kleuterschool, R. Berthoutlaan
telefoon 0486 24 22 90
Gemeentehuis, Dorpsstraat 26 :
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
hall : minitentoonstelling in de uitstalkast “Juwelenstoet te Antwerpen in 1923”, verzameling van
Adrienne Cop

Refter GBS, Veldstraat 1
Van 10 tot 18 uur
Nielse Hobby- en Postzegelclub : tentoonstelling van collectiestukken.
Gelegenheid tot verkrijgen van belegde broodjes, taart, warme en koude dranken.

BROCHURES
Het Lokaal Comité van Niel verzorgt een OMD-brochure over “Import-Export te Niel”, prijs : 3 euro.
Vroegere uitgaven van het Lokaal Comité Open Monumentendag zijn die dag eveneens te koop in het
centraal infopunt in de rotonde van de Gemeentelijke Kleuterschool te Niel.
OMD-Fietslussen doorheen de gemeenten Rumst, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Aartselaar, Kontich
en Hove zijn vanaf 7 september te verkrijgen op de cultuurdienst Niel.
Voor meer info : lokaal comité OMD – Niel, tel 03-451 11 30 of 0486 24 22 90
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onderwijs
Kunstacademie Niel v.z.w. K.A.N.- Landbouwstraat 2
2845 NIEL -Tel. 03 844 70 59
Programma Academiejaar 2006-2007

Jeugdatelier
(ontmoetingsplaats “De Steenweg”,
Boomsestraat tussen de nrs. 79-89)
Voor jonge creatievelingen van 6 tot 12 jaar.
• Op woensdag van 14u tot 16u30
• of op zaterdag van 10u tot 12u.
Kinderen werken er vanuit hun fantasie en
beleving onder deskundige begeleiding rond
een vooropgesteld thema met diverse materialen.
Het atelier biedt een verrijkende en creatieve
bezigheid… en mogelijk een stap naar een
artistieke opleiding.

Atelier “Fotografische beeldvorming”
Voor volwassenen
• Op maandag van 19 tot 21u30.
Vnl. digitale beeldvorming.
Voor diegenen die onder begeleiding creatief
aan fotografie wensen te doen en een project
willen uitwerken.

Kunst- en projectatelier
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
• Op zaterdag van 9u tot 12u.
Een creatief atelier, met een algemene basisvorming, verschillende technieken en materialen (zowel 2- als 3-Dimentioneel).
De projecten kunnen zowel individueel als in
groep uitgevoerd worden.

Inschrijvingen en inlichtigen:
Op zaterdag 2 september, maandag 4 september (uitsluitend voor atelier fotografische
beeldvorming) en woensdag 6 september 2006
of nadien tijdens de lesuren.
De cursussen starten vanaf zaterdag, 9 september 2006.
Voor enkele ateliers is er om praktische en
pedagogische redenen een limiet voor het aantal cursisten.

Tekenateliers (diverse technieken)
Voor beginnelingen en/of gevorderden.
Mogelijkheid tot portret- en modeltekenen.
• Op woensdag van 19u tot 21u.
Teken- en schildersatelier
Voor volwassenen
• Op zaterdag van 9u tot 12u.
Schildersatelier (aquarel, olieverf, acryl,
pastel, …)
Voor volwassenen
• Op zaterdag van 9u tot 12u.
Mixed media
Voor gevorderden
• Op woensdag van 19u tot 21u.
3-Dimentioneel atelier
(beeldhouwen/boetseren)
• Op woensdag van 18u30 tot 21u.
• Boetseren naar levend model op donderdag,
2 reeksen van 3 lesdagen.
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Modeltekenen
Vanaf 18 jaar – tekenervaring vereist.
• Per sessie van 3 donderdagen, telkens van
18u30 tot 21u.

Het inschrijvingsgeld voor 2006-2007
bedraagt:
• Van 6 tot 18 jaar:
€ 60
• Vanaf 18 jaar:
€ 75
• Voor volwassenen:
Combinatie van 2 cursussen:
€ 95
Combinatie van 3 cursussen:
€ 115
• Modeltekenen en/of boetseren: € 25
(indien geen bijkomend atelier wordt
gevolgd)
Om kennis te maken met een atelier is een
proeftijd van maximaal 2 lesdagen voorzien.
Vanaf de derde les is betaling vereist.
Meer informatie kan u bekomen bij:
• Kunstacademie Niel vzw (enkel tijdens de
lesuren) – tel. 03 844 70 59
• Jules De Ranter (directeur) – tel. 03 844 02 16
(privé) – jules.deranter@skynet.be
• Gemeentehuis Niel (Daisy Berben, secretaris)
– tel. 03 451 11 20 – daisy.berben@niel.be
• www.niel.be

bibliotheek
B I B L I O T H E E K W E E K
1 4 - 2 2 O K T O B E R 2 0 0 6
We worden allemaal wijzer in de bib
Tijdens de Bibliotheekweek, die dit jaar loopt van 14 tot 22 oktober 2006, verrast
de bibliotheek haar trouwe en nieuwe bezoekers.
De slogan dit jaar luidt: “WE WORDEN ALLEMAAL WIJZER IN DE BIB”. Want de bibliotheek heeft voor elk wat wils. Iedereen, groot of klein, jong of oud, intellectueel
of gevoelsmens, vindt er iets naar zijn gading. Sterker: je vindt er zelfs meer dan
je zoekt. Al kom je nu om de krant te lezen, het ultieme recept voor kaastaart op
te duiken, de laatste nieuwe Nothomb mee te pikken, muziek te zoeken voor een
Cubaans feest… op de een of andere manier word je wijzer in de bib.
Tijdens deze periode lokken Marc Reynebeau en Mark Uytterhoeven je naar de
bib. De ene kan je als bladwijzer mee naar huis nemen, de andere spoort je aan
deel te nemen aan een provinciale wedstrijd.
En verder zal de bib er tijdens deze periode bijzonder wijs uitzien…
Benieuwd hoe we dat gaan aanpakken? Kom tussen 14 en 22 oktober dan zeker naar de bib en laat je
aangenaam verrassen!

Verwendag 14 oktober 2006
Het wordt stilaan een gouwe ouwe: de verwendag.
Op 14 oktober 2006 rollen we opnieuw de rode loper uit en worden alle bezoekers verwend met onverwachte belevenissen.
Het exacte programma voor de verwendag van dit jaar blijft nog even een verrassing.
Een tipje van de sluier: je hoeft die dag thuis niet te ontbijten voor je naar de bib komt…
Zin in een ongewone verwendag? Kom dan zeker op zaterdag 14 oktober naar de bib!
MEER INFO:
Openbare Bibliotheek Niel - Antwerpsestraat 24 - 2845 Niel 03/888.30.06 niel@bibliotheek.be

Bib in een nieuw kleedje
Na weken zwoegen en zweten is het zover.
De volwassenen- en AVM afdeling steken in een nieuw fris kleedje!
Ondertussen staan alle rekken terug op hun plaats en hebben we de verfborstels opgeborgen.
Om het einde van de werken te vieren en de bibliotheekbezoekers te danken voor hun begrip tijdens
de voorbije weken, maken we er zaterdag 2 september 2006 van 10u tot 13u een feestelijke uitleen van.
Kom deze dag zeker eens langs in de opgefriste en sfeervolle:
Openbare bibliotheek Niel - Antwerpsestraat 24 - 2845 Niel - 03/888.30.06 niel@bibliotheek.be
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leefmilieu
Klein gevaarlijk afval - K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag 21 oktober 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 5 september, 12 september, 19 september en 26
september 2006 en op dinsdag 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober en 24 oktober 2006.
• GFT+ wordt wekelijks opgehaald op vrijdag 1 september, 8 september, 15 september , 22 september en 29 september 2006 en op vrijdag 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober en 27 oktober 2006. Vanaf
november 2006 wordt de GFT+ opnieuw 14-daags opgehaald.
• PMD, Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 8 september en 22 september
2006 en op vrijdag 6 oktober en 20 oktober 2006.
Voor grofhuisvuil dient u steeds voorafgaand contact op te nemen met magazijn – Volkenbondstraat
78 – tel. 03 888 34 64.

Week van het bos
Van zondag 1 oktober t.e.m. zondag 15 oktober 2006
Niel, groene en culturele gemeente – de Week van het Bos is ondertussen reeds een jaarlijkse traditie
geworden.
Ook dit jaar staan voor het jonge volkje allerlei activiteiten geprogrammeerd, waarmee het natuurbewustzijn zal worden aangemoedigd. Nadere en praktische informatie volgt nog via de verschillende
scholen in onze gemeente.
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leefmilieu
Actie BEHAAG... NATUURLIJK
Voor de 11e keer slaan de Nielse Adviesraad
voor het Leefmilieu (NAL), het Gemeentebestuur en Natuurpunt de handen in elkaar
voor de Behaag...Natuurlijk actie. In navolging van andere gemeenten worden ook in Niel
dit jaar klimplanten aangeboden.
U kan vanaf nu tot 27 oktober tegen sterk verlaagde prijzen haag- en klimplanten aankopen.
De voordelen van streekeigen groen tegenover
uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk.
Streekeigen bomen en struiken groeien sneller,
zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.
Er worden 10 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die u wenst te
beplanten. Het plantgoed van pakketten 1 tot
10 is tussen 80 en 100 cm hoog. De prijzen van
de pakketten liggen door de massale samenaankoop veel lager dan de kleinhandelsprijs.
Bovendien leert de ervaring ons dat door de
boomkweker zeer degelijk plantmateriaal geleverd wordt. De aangeboden pakketten zijn net
zoals de vorige jaren:

Houtkant (€ 4,50), Houtkant natte en moeilijke gronden (€ 4,50), Geschoren (doornloze) haag (€ 9,5), Doornhaag (€ 8), Bloesemen bessenhaag (€ 8,5), Veldesdoornhaag
(€ 9), Haagbeukenhaag (€ 14,00), Meidoornhaag (€ 9), Vogelbosje (€ 4,5).
Daarnaast zijn er ook knotwilgpoten beschikbaar (€ 2).
Bomen: wilde appel en steeliep (€ 25).
Het bestelformulier en meer informatie
kan u bekomen op het gemeentehuis
(milieudienst). Het formulier dient uiterlijk
vrijdag 27 oktober 2006 terug ingeleverd te
worden, samen met de betaling.
Op zaterdag 25 november tussen 11 en 13
uur kan u uw bestelling afhalen in het gemeentemagazijn in de Volkenbondstraat. Bij het
afhalen ontvangt u van Natuurpunt een folder
met plant- en snoeitips, afstandsregels en een
beschrijving van het plantgoed.
Meer informatie: Milieudienst 03 451 11 18
E-mail: kristel.vermeiren@niel.be

Geen plastic bidons (of ander afval) vastmaken aan
de buitenkant van de blauwe pmd*-zak!
Wist u dat uw sorteergedrag heel belangrijk is?
U bent immers de eerste schakel in een lange
keten. Na u nemen anderen het over om ervoor
te zorgen dat de inhoud van uw blauwe PMDzak wordt gesorteerd en gerecycleerd.
Volgens de regels sorteren vergemakkelijkt het
werk van de personen en machines die het PMD
verder verwerken.
We stellen vast dat inwoners regelmatig de fout
maken verpakkingen aan de buitenkant van de
blauwe PMD-zak vast te maken met de bindstrips van de blauwe zak of met touw! Dit
gebeurt vooral met grote plastic bidons
(vb. van gedestilleerd water, wasverzachter enz.).
Wist u dat dit voor problemen zorgt bij
de verwerking van de huishoudelijke
verpakkingen, zelfs als het gaat om
PMD-verpakkingen die toegelaten
zijn?
Waarom?
Na de huis-aan-huis-inzameling komt
de PMD-zak in het sorteercentrum
terecht. Aan het begin van de sorteerlijn scheurt een automatisch
openingssysteem de zak open om
de inhoud ervan vrij te maken.

De PMD-verpakkingen die aan de buitenkant
van de zak zijn vastgemaakt, worden niet van
de PMD-zak losgemaakt en kunnen dus jammer
genoeg niet correct worden gesorteerd. Ze
komen terecht bij het residu (fout gesorteerd
afval) of in de container van gebruikte blauwe
zakken. Zo kunnen ze hun recyclageweg dus
niet verder volgen. Dit is spijtig, en het kost
bovendien veel geld aan de gemeenschap.
Trucjes en weetjes!
Maak de verpakkingen leeg en druk ze goed
plat, indien mogelijk. Zo wint u heel wat plaats
in de blauwe PMD-zak.
De PMD-ophalingen gebeuren om de 14
dagen en beginnen ’s morgens erg vroeg.
Denk eraan uw reglementaire blauwe
zak op tijd buiten te zetten. Zorg
ervoor dat deze op een zichtbare en
bereikbare plaats staat, om het werk
van de ophalers te vergemakkelijken.
Samen -> goed sorteren -> beter
recycleren
*PMD : Plastic flessen en flacons,
Metalen
verpakkingen
en
Drankkartons

15

leefmilieu
De milieuboot komt naar je toe!
Alle hens aan dek, want in het najaar 2006 vaart de milieuboot in
jouw buurt!
In september en oktober 2006 kan je met de milieuboot de Rupel
en de Nete, het Zeekanaal Brussel-Schelde en het Kanaal
Charleroi-Brussel verkennen! Je kan opstappen in Boom of
Duffel, in Kapelle-op-den-Bos of Bornem, in Halle of Ruisbroek.
Een boeiende kennismaking met de waterlopen in je buurt!
De Rupel is een ‘unieke’ rivier: ze heeft namelijk geen bron maar
wordt gevormd door de samenvloeiing van de Nete en de Dijle te
Rumst. Iets verder mondt ze al uit in de Schelde.
Met haar 12 km lengte is de Rupel ook de kortste rivier in België.
Tijdens een milieuboottocht ervaren en beleven de deelnemers de waterweg in hun streek, maken kennis met de verschillende functies van de rivier of het kanaal en met het leven en de natuur op en om
de waterloop.
In het labo aan boord van het schip wordt de waterkwaliteit van de waterloop bepaald en worden de
gevolgen besproken van vervuiling op het leven in
het water.
Tijdens een bezoek aan de tentoonstellingsruimte
wordt dieper ingegaan op de invloed van onze dagelijkse leefwijze op deze waterloop en wordt samen
nagedacht en besproken hoe jongeren én volwassenen milieubewust kunnen omgaan met water. Ook
de milieu-inspanningen van de Vlaamse overheid,
van de omliggende gemeenten, bedrijven en van de
landbouw komen aan bod.
Wil je meevaren en meer te weten komen over de
waterlopen in je streek, ga dan eens kijken op
www.milieuboot.be, waar je het volledige vaarprogramma vindt van de milieuboot.
Je kan ook bellen naar 053 72 94 40 voor meer informatie of om je in te schrijven met je familie, vrienden
of vereniging. Jongeren tot 18 jaar betalen € 2 voor
een tocht van 3 uur, volwassenen € 5.
Doen! Want de milieuboot komt slechts over 2 jaar
terug!
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algemene informatie
Grote Kotactie
De septembermaand is begonnen. Voor studenten aan hogeschool of universiteit betekent dit dat het
einde van hun vakantie in zicht is. Eind september, begin oktober beginnen hun hogere studies. Voor
de sommigen onder hen betekent dit dat ze op kot mogen.
Wij willen die studenten helpen bij de inrichting van hun kot en hen zo een goede start van het nieuwe academiejaar toewensen.
Daarom organiseren we vanaf 18 september tot 1 oktober in Kringwinkel WRAK een “sjiek op kot”actie.
Iedere student krijgt op vertoon
van zijn studentenkaart 5 % korting
op hun aankopen.
Ook verschijnt er in september en oktober een miniboekje van Kringwinkel bij
Humo.
WRAK vzw Dendermondsesteenweg 207 2830 Willebroek tel. 03 866 17 07 fax. 03 866 21 19
info@wrak.be www.wrak.be

Opendeurdag in Sociale Werkplaats IMSIR Kringloopwinkel Kletsshop
industiepark Kerelenberg, industrieweg 9 te Boom
OPENDEURDAG - u snuistert graag eens tussen herbruikbare spulletjes, voor de gelegenheid aan nog
scherpere prijzen?
Kom dan eens een kijkje nemen op zondag 24 september 2006 van 13u tot 17u.
U kan bovendien genieten van een drankje terwijl de kleinsten zich uitleven op het springkasteel.

Orgaandonatie - Introductie
“Met mijn organen kan ik een leven redden.
Een mooier afscheidsgebaar is er niet.
En wie weet heb ik op een dag zelf een donor nodig.”
Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste
gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt.
Iedereen gaat ooit dood, dat is zeker. Maar wat is er mooier dan de verzoening van een sterfgeval met
een teken van solidariteit? Je eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar
van orgaandonatie.
Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen. Gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas
patiënten die overlijden.
En nu concreet
Orgaandonatie, doen wat je hart je ingeeft …
Download het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie, print het uit, vul het in en
geef het af aan de dienst bevolking van uw gemeente. De gemeente stuurt het formulier dan door naar
het Nationaal Register.
Download: het formulier (pdf-12kb) voor instemming of weigering tot orgaandonatie.
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algemene informatie
Op de siertoer
Op zondag 17 september zetten siertelers reeds voor de 10de maal in de provincie Antwerpen de deuren van hun bedrijf open voor het grote publiek. Dit
jaar kan je 15 Antwerpse bedrijven bezoeken, waar de bedrijfsleider tijdens een
rondleiding meer uitleg geeft over het reilen en zeilen op een sierteeltbedrijf.
Wil jij ook weten hoe planten groeien en welke weg ze afleggen voor ze in de winkel terechtkomen?
Ben jij ook nieuwsgierig naar wat er zich in die glazen constructie afspeelt? Kortom, ben jij ook
benieuwd naar hoe het er op een sierteeltbedrijf aan toe gaat?
Neem dan zeker deel aan “Op de Siertoer”! Op zondag 17 september zetten
50 Vlaamse sierteeltbedrijven en tuinbouwscholen, waarvan 15 in de provincie
Antwerpen, hun deuren open. Enthousiaste vakmensen geven tussen 10u en 18u
gratis rondleidingen in hun serres en (boom)kwekerijen. Een unieke gelegenheid
om kennis te maken met de sierteelt in al haar geuren en kleuren, het dynamisme
van de bedrijfsleiders en de vooruitstrevendheid van de sector.
Dit jaar zal er ook een wedstrijd georganiseerd worden. Op elk deelnemend bedrijf
zal een vraag opgehangen worden. Iedereen die minstens drie bedrijven bezoekt
en de bijhorende vragen juist beantwoordt, maakt kans op één van de talrijke prijzen. De hoofdprijs is een ballonvlucht voor vier personen.
Dat siertelers niet alleen groene vingers hebben, maar ook een hart voor een goed
doel, bewijzen ze doordat op sommige bedrijven ook planten verkocht worden,
waarvan de opbrengst geschonken wordt aan het Kinderkankerfonds. De voorbije
edities werd op deze manier reeds meer dan 100.000 EUR geschonken aan dit fonds.
Hopelijk mogen we ook jou begroeten op één van de deelnemende bedrijven.
Noteer alvast zondag 17 september 2006 in jouw agenda
en kom tussen 10u en 18u zeker langs.
Meer informatie: Marijke Goris, 03/240.58.32 of
www.opdesiertoer.be
Een gedetailleerde folder met alle deelnemende bedrijven is beschikbaar in alle KBC-kantoren,
gemeentehuizen, toeristische diensten,… in de provincie Antwerpen.
TOT OP ZONDAG 17 SEPTEMBER

De Pluim
Al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename
samenleving komt in aanmerking voor een pluim.
ATV lanceert vanaf 11 september 2006 voor de derde keer de
actie De Pluim. Samen met de Koning Boudewijnstichting
nodigt de regionale omroep kijkers uit om kandidaten voor te
stellen die een pluim verdienen. De Pluim is een initiatief van alle regionale TV-omroepen en
de Koning Boudewijnstichting.
De kijkers van de tien Vlaamse regionale omroepen kunnen tot 8 oktober 2006 kandidaturen indienen
van burgers van wie ze het engagement bewonderen. Het gaat om mensen die zich inzetten voor culturele en sociale doelen. De kandidaturen worden ingediend per zendgebied. En in elk zendgebied
selecteert een onafhankelijke jury er vijf. Elke zender zal via reportages ‘zijn’ vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen De Pluim verdient.
In het weekend van 16-17 december 2006 worden de laureaten bekendgemaakt. Elke laureaat krijgt
behalve een pluim, 2 000 euro; de andere vier genomineerden krijgen ieder 500 euro.
De laureaten van de voorbije twee jaar vindt u op www.depluim.be.
Voor het kandidaatsformulier en voor meer informatie kunnen mensen terecht op www.depluim.be ,
bij hun regionale zender of op het nummer 070-344 083.
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algemene informatie
Griep, wie niet geprikt is, is gezien!
Wie laat zich best jaarlijks vaccineren?
- Mensen met een hart- of nierziekte of met
diabetes, mensen met een verminderde weerstand door langdurige ziekte of door medische behandeling
- 65-plussers
- Iedereen die de risicopersonen kan besmetten: personeel van verzorgingsinstellingen en
rusthuizen, mensen die in nauw contact
komen met de risicopersonen zoals huisartsen, of met hen onder hetzelfde dak wonen.
Een griepvaccinatie sluit niet uit dat u ziek kan
worden, maar de kans op griep is aanzienlijk
kleiner en ook de kans op verwikkelingen
neemt drastisch af. Een griepvaccin werkt pas na

twee weken. Als u dus kort na de inenting toch
ziek wordt, betekent dit dat u besmet was nog
voor de inspuiting.
Behoort u tot de doelgroep, speel dan zeker en
haal tijdig uw griepvaccin. U bespaart er uzelf
en uw omgeving heel wat last mee.
Het griepvaccin kost ongeveer tien euro, maar
wordt door de ziekteverzekering voor een groot
deel terugbetaald. Sommige mutualiteiten
betalen het zelfs volledig terug.
Wanneer laten vaccineren? Van half oktober
tot half november.
Het griepvaccin, praat erover met uw huisarts of
apotheker of surf naar
www.vlaanderen.be/griep.

Vanaf 1 juli: personen met een handicap - elektronische
aanvragen verplicht
Deze aanvragen worden onmiddellijk geregistreerd, de identificatiegegevens van de persoon met een handicap en de samenstelling van
het huishouden worden op dat moment uit het
rijksregister gehaald. Enkele seconden daarna
zal de gemeentelijke administratie de bevestiging ontvangen dat de aanvraag goed geregistreerd werd, samen met de verschillende formulieren, al voorzien van de identificatiegegevens, die overhandigd moeten worden aan de
aanvragers. De bepalingen van het koninklijk

besluit van 10 augustus 2005, betreffende de
procedure voor de behandeling van de dossiers
inzake tegemoetkomingen aan personen met
een handicap (B.S. 20 september 2005) bepaalt
dat vanaf 1 juli 2006 enkel nog de elektronische
procedure gebruikt mag worden. Na deze
datum zullen enkel nog maar de elektronische
aanvragen aanvaard worden door de directiegeneraal Personen met een handicap.
Meer info mailto:peter.sels@vvsg.be

agenda
1-2 & 3 sept.

vzw Wede (Werkgroep De Ekker) – 27ste editie van de Ekkerfeesten – Boomsestraat 21 te Niel.

1 september

Kon.alg.markthandelaarsbond Boom, Klein Brabant en Rupelstreek – avondmarkt op de Biezerd – van 17u tot 21u – met aanwezigheidstombola door computerclub Monitor waarbij een laptop wordt verloot.

1 september

Computerclub Monitor – deelname aan Biezerd avondmarkt – vanaf 18u

3 september

Nielse Hobby-&Postzegelclub –clubdag – tentoonstelling van schilderijen en tekeningen gemaakt door Monique Sterckx – 9u. tot 12u. –ontspanningslokaal, Korte
Hamelweg, Niel

4 september

Cantecleer – zing mee met Cantecleer - in de polyvalente zaal van het RVT Maria
Boodschap – Broeklei 1 te Niel - van 20.00u tot 22.00u – Cantecleer zoekt nieuwe
stemmen – Kom gerust proberen, toegankelijk voor jong en oud.
Info via: cantecleer@belgacom.net - gsm: 0478 788040 of bij de koorleden.

4 september

KAV – Kernvergadering.

5 september

KAV – fietsen – 19.00u – bijeenkomst aan de kerk.
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agenda
6 september

K.W.C. DEPEDAAL – Wielerwedstrijd nieuwelingen (1.17)- om 14.30u.

8-9 en 10 sept. Ambachtelijke Smedersgilde – Openlucht-smederij – 6de internationaal smeedtreffen op St. Hubertusplein.
10 september

Cantecleer – zing mee met Cantecleer - in de polyvalente zaal van het RVT Maria
Boodschap – Broeklei 1 te Niel - van 20.00u tot 22.00u – Cantecleer zoekt nieuwe
stemmen – Kom gerust proberen, toegankelijk voor jong en oud.
Info via: cantecleer@belgacom.net - gsm: 0478 788040 of bij de koorleden

10 september

Nielse Hobby- & Postzegelclub – tentoonstelling ter gelegenheid van de Open
Monumentendag – thema : “import en export” – refter van GBS Veldstraat – van 10u
tot 18u.

12 september

KAV – fietsen – 19.00u – bijeenkomst aan de kerk.

17 september

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

18 september

Computerclub Monitor – algemene ledenvergadering – van 19.00u tot 22.30u.

19 september

KAV – fietsen – 19.00u – bijeenkomst aan de kerk.

24 september

Computerclub Monitor – Info- & opendeur Monitor Niel – club in werking dag –
fiets-/wandelzoektocht – 10u-18u.

24 september

Zij-kant VIVA SVV Niel – fiets – wandelrally ‘De rode loopster’.

26 september

KAV – fietsen – 19.00u. – bijeenkomst aan de kerk.

30 september

KAV – winkeluitstap naar Maasmechelen Village.

30 september

Cantecleer – Quiz – in de turnzaal van GBS Schuttershofstraat – om 20.00u. - ploegen van max 6 personen – 3 € per deelnemer –inschrijven via: cantecleer@belgacom.net - gsm 0478 788 040 of bij de koorleden.

1 oktober

Nielse Hobby-&Postzegelclub – Tentoonstelling onder leden - 9u. tot 12u.Ontspanningslokaal, Korte Hamelweg, Niel

2 oktober

KAV – kernvergadering.

3 oktober

KAV – nordic walking (onder voorbehoud).

5 oktober

KAV – uitstap naar Antwerpen met o.a. bezoek aan de kathedraal.

7 oktober

Zij-kant VIVA SVV Niel - Happening

9 oktober

Computerclub Monitor – info-avond: recyclage van computermateriaal i.s.m.
Umicore – 20u-22u. – GBS, Veldstraat 1.

10 oktober

KAV – nordic walking (onder voorbehoud).

14 oktober

Cantecleer – Cantecleer at the movies – concert – in de turnzaal van de GBS
Veldstraat – inkom: 7€ (vvk 6 €) kinderen –12j. gratis – info:
cantecleer@belgacom.net gsm 0478 788 040 of bij de koorleden

15 oktober

Soc. Harmonie Verbroedering vzw– Herfstconcert – 15u. – feestzaal Roxy.

15 oktober

Nielse Hobby-&Postzegelclub – clubdag – studie voormiddag onder leden – 9u. tot
12u. – Ontspanningslokaal, Korte Hamelweg, Niel.

16 oktober

Computerclub Monitor – open clubavond – 19u-22.30u, Websites bouwen – 20u tot
22u., Shareware & cybercafé ‘De Monitor’ – 19u tot 22.30u. – GBS, Veldstraat 1.

17 oktober

KAV – nordic walking (onder voorbehoud).

23 oktober

KAV – ontmoetingsfeest.

28 oktober

Computerclub Monitor – WORD 2003 voor gevorderden – van 10u tot 12u, Initiatie
computergebruik: WORD – 13.30u tot 15.30u, Shareware & cybercafé ‘De Monitor’ –
10u tot 16u. –GBS Veldstraat 1.

30 oktober

KAV – open kernvergadering: ehbo bij kinderen – 20.00u – in de Vak.
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