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voorwoord
Beste Nielenaar,
De laatste weken zijn we opgeschrikt geweest door geweldplegingen die alle
normen van menselijkheid overschrijden. Onschuldige mensen en kinderen
worden neergestoken, -geschoten of in mekaar geklopt zonder enige aanleiding. Dit is het resultaat van normvervaging, haatcampagnes en een duidelijk gebrek aan menselijkheid.
Het opwekken van haatgevoelens wegens verschil in ras, afkomst, godsdienst, geaardheid, enz. zijn perfecte voedingsbodems om de mensen er toe
aan te zetten de schuld van alles op deze mensen of groepen af te schuiven.
Het voortdurend hameren op het onveiligheidsgevoel, zonder oplossingen
aan te reiken, zet de deur op een kier om het recht in eigen handen te
nemen. De resultaten zijn niet uitgebleven en de spijtige balans wil niemand tot de zijne nemen omdat
er onschuldige slachtoffers werden gemaakt. Het excuus dat iemand op het verkeerde tijdstip op de
verkeerde plaats was getuigt van een totale onverschilligheid en de manier waarop sommigen omgaan
met een mensenleven. Voor de ouderen onder ons klinkt dit niet nieuw maar zij beseffen des te meer
tot wat dit kan leiden.
De oproepen tot meer verdraagzaamheid, éénsgezindheid en betrokkenheid hebben blijkbaar hun
doel gemist. We merken meer en meer onverschilligheid, haat en afgunst. Indien we de wil hebben
onze samenleving opnieuw aangenaam en leefbaar te maken zullen we hier met z’n allen aan moeten
werken. Mensen die haat en onverdraagzaamheid uitdragen, moeten zeer goed beseffen dat ze zullen
oogsten wat ze hebben gezaaid. Het zal maar uw lot zijn om een individu tegen te komen dat met
wraak- of haatgevoelens rondloopt en op dat moment door het lint gaat. Dit is iets wat niemand wil,
daarom mijn oproep aan iedereen om goed na te denken over de vraag: “wat willen we van onze
samenleving maken?”
Het organiseren en bijwonen van protestbetogingen zoals de “witte mars” of de “stille optocht” zijn
nobele dingen maar veel belangrijker is te onthouden wat de oorzaak is van het zovele leed. Na enkele weken of maanden is dit ver terug gedrongen in het menselijk geheugen. We moeten ons ertoe verplichten de oorzaken onder de aandacht te blijven brengen en dagelijks te werken aan oplossingen om
zoveel leed te voorkomen.
In dit voorwoord heb ik meermaals opgeroepen tot meer verdraagzaamheid en respect. Spijtig genoeg
zijn deze geschreven woorden onvoldoende krachtig om onze samenleving te veranderen. De daden
moeten van ons allen komen. Het is echter mijn taak als burgemeester om dit te blijven herhalen en
met aandrang te vragen mee te werken aan een leefbaardere samenleving. In vergelijking met vele steden hebben we het nog goed in onze kleine gemeente maar het is nu het moment dat we er moeten
aan werken. Ieder in zijn omgeving, ieder met zijn dagelijkse omgang kan meewerken aan een betere
wereld en een aangenamere leefomgeving. Laat deze kans niet voorbijgaan. Ik reken op ieders medewerking en blijf pleiten voor een vredevolle, verdraagzame en veilige samenleving.

Luc Van Linden
uw burgemeester.
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gemeentelijke informatie
Politie
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen hieronder beschreven kunnen worden afgehaald door de
eigenaars in het GEMEENTEMAGAZIJN, Volkenbondstraat 78 te Niel, tijdens de
openingsuren :
• Herenfiets klassiek
merk: Oxford
- kleur: groen
• Damesfiets klassiek
merk: Sparta
- kleur: wit
• Damesfiets klassiek
merk: ?
- kleur: groen
• Bromfiets
merk: Honda
- kleur: zwart

Gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op :
• Dinsdag 11 juli 2006 – Dag van de Vlaamse Gemeenschap
• Vrijdag 21 juli 2006 – Nationale Feestdag.
• Dinsdag 15 augustus 2006 – O.L.V. Hemelvaart
Het gemeentemagazijn is op maandag 14 augustus gesloten i.g.v. brugdag. De andere diensten zijn op
die dag open, volgens de normale uurregeling.

Burgerlijke stand - bevolking
Nieuwe Inwoners
Hartelijk welkom aan

Bajrami Orhan
Billiauw Bianca
Billiauw Milan
Billiauw Patick
Bolle Kenneth
Bousbaâ Fatima
Brack Karla
Braet Sandra
Bruyndonckx André
Buvé Serge
Claes Hans
Claessens Ellen
Collova Nathalie
Cools Annick
Cools Chania
Cools Greet
Coomans Anja
das Neves Julio Jamie
das Neves Julio Joyce
de Boelpaep Michel
De Bont Fedor
De Bont Liam
De Donder Jens
De Donder Manu
De Graef Kyana
De Graef Liam
De Graef Sammy
De Gruytere Naomi
De Gruytere Simon

Depasse Christophe
Druijve Danja
El Hajji Driss
El Hoefi Mohamed
El Yahyaoui Rachida
Firquet Constant
Flipkens Valérie
Groothuys Hannah
Groothuys Lien
Groothuys Michael
Groothuys Remko
Guilini Jean Pierre
Hac Monika
Hellemans Suzanna
Heyrman Ann
Heyvaert Marcel
Janousek Filip
Jennes Kristel
Jordens Liliane
Koenig Danny
Kosek Pawel
Lagey Saartje
Lagey Amber
Lagey Anke
Lagey Luc
Lagey Sander
Lauwers Robin
Lauwers Sam
Lauwers Yannick

Nimmegeers Jens
Nimmegeers Lisa
Op de Beeck Ingrid
Peeters Kim
Prins Annelies
Rokicka Carmen
Rokicki Dariusz
Rokicki Julia
Rottie Martine
Saenen Tim
Salih Layla
Salih Said
Scheurweghs Jasper
Scheurweghs Koen
Schuerwegen Els
Seutens Sonja
Spiloes Ruben
Spiloes Tony
Stijnen Ines
Strieleman Alex
TorrâoOliveira Lina
Van Breedam Tamar
Van Bulck Kurt
Van Bulck Siebe
Van de Voorde Gill
Van den Bril Leo
Van der Jonckheyd Ines
Van Ginderen Ilse
Van Ranst Peter
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de Kat Giana
de Kat Giandro
de Kat Gino
De Meyer Edward
De Roeck Axel
Dedeurwaerder Catharina

Leemans Leona
Lekdimi Saâdia
Lodeweyckx Ben
Madrane Hannen
Merket Stefanie
Mertens Mireille

Van Steen Tamara
Van Steenwegen Noella
Van Vlem David
Verheye Rebekka
Verstrepen Erik
Wiedemeijer Dennis

Claes Ruben
Harbit Abdelmounaim
Jansegers Laura
Janssens Victor
Kostovski Mihael

Türkben Janne
Van der Aa Axl
van Toren Luna
Vervliet Robbe

Geboorten
Proficiat ouders van

Anthonissen Rhune
Anthonissen Saar
Antoniadou Zoi
Breugelmans Axl
Brouwer Wout

Huwelijken
Gelukwensen aan

Apostel Marc - Van den Bossche Mercedes
Claessens Theofiel - Crudde Dolores
Goeman Karel - De Weerdt Annick
Kalambay Alain - Koeck Gerda
Pelgrims François - Lecot Martine

Schaerlaeken Linda - Witters Reinhilde
Somers Bart - Vercammen Hilde
Van Wezer Valentijn - Marivoet Kim
Verberkt Davy - De Ley Kelly

Overlijdens
Onze deelneming aan de familie van

Ahmood Ali
Bastiaens Louisa
Caluwaerts Vicky
Dalemans Frans
Deckers Jozef
Frans Regina

Huych Eduard
Janssens Jozef
Mampaey Maria
Spiessens Georges
Van Cauwenbergh Constant
Van de Mosselaer Herman

Van Hoof Jan
Van Linden Camiel
Van Mechelen Marleen
Vanderlinden Antonia
Wijn Léontine

Bericht aan de bevolking
Uw opname in het administratief proces dankzij uw inschrijving in de bevolkingsregisters
In België is elke administratieve handeling gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die
uw hoofdverblijfplaats vaststelt.
Uw hoofdverblijfplaats moet gekend zijn door de administratie teneinde u in de mogelijkheid te stellen om als burger uw rechten uit te oefenen en te kunnen genieten van alle sociale prestaties.
Het is dus van essentieel belang dat uw hoofdverblijfplaats permanent geregistreerd is bij de bevolkingsdienst van uw gemeente van verblijf.
Elke verandering van hoofdverblijfplaats moet gemeld worden aan de bevolkingsdienst van de
gemeente van uw nieuwe hoofdverblijfplaats.
U dient uw bevolkingsdienst te verwittigen, wanneer u gedurende een zekere periode in uw gemeente afwezig bent of, in voorkomend geval, wanneer u de gemeente definitief verlaat voor het buitenland.
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Als uw afwezigheid uit uw hoofdverblijfplaats vastgesteld wordt zonder dat uw nieuwe hoofdverblijfplaats ontdekt werd, loopt u het risico dat, door een beslissing van het bevoegd college van burgemeester en schepenen, u geschrapt wordt uit de bevolkingsregisters.
De afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters zou de uitoefening van uw politieke en sociale rechten kunnen belemmeren.
Dit dient vermeden te worden door, bij de verblijfsverandering binnen dezelfde gemeente of naar het
grondgebied van een andere gemeente, de te volgen procedure zorgvuldig na te leven.
Bij het overbrengen van uw hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente van het Rijk, moet u hiervan aangifte doen bij de bevolkingsdienst van de betrokken gemeente binnen de acht werkdagen na
het betrekken van uw nieuw verblijf.
Bij verandering van hoofdverblijfplaats binnen dezelfde gemeente, moet de genoemde aangifte
geschieden bij de bevolkingsdienst van de gemeente van inschrijving.
Wanneer u uit het buitenland komt en uw hoofdverblijfplaats wilt vestigen in een gemeente van het
Rijk, dient u binnen acht dagen na het betrekken van uw nieuwe woning uw hoofdverblijfplaats mee
te delen aan de bevolkingsdienst van de gemeente waar u zich komt vestigen.
Als u verneemt dat u zich in een toestand bevindt waarin u het risico loopt van de bevolkingsregisters
afgevoerd te worden, gelieve zo vlug mogelijk contact op te nemen met de bevolkingsdienst van de
gemeente waar u daadwerkelijk verblijft, met het oog op het regulariseren van uw inschrijving in de
bevolkingsregisters.

Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
Algemeen jaarthema : “’t Belangrijkste in jouw koffer”.
JULI 2006
dinsdag 04/07
donderdag 06/07
donderdag 13/07
vrijdag 14/07
dinsdag 18/07
donderdag 27/07

14.00 uur
10.00 uur
vanaf 10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur

ontmoeting Ziekenzorg Niel
groepsturnen voor ‘de lenige lopers’, bij mooi weer op terras
uitstap naar Oostakker Lourdes
zangstonde in de polyvalente zaal.
optreden van ‘Lindsay’.
groepsturnen voor ‘de vliegende wielen’, bij mooi weer op
het terras

Bij mooi weer staan er ook terrasactiviteiten en wandelingen op het programma!
Doorlopend tentoonstelling van werken van Crauwels Jacqueline uit Lummen

AUGUSTUS 2006
donderdag 10/08 vanaf 10.00 uur
donderdag 10/08 10.00 uur
maandag 14/08
dinsdag 15/08
donderdag 24/08

14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

uitstap naar Antwerpen.
groepsturnen voor ‘de lenige lopers’, bij mooi weer op het
terras.
optreden Hongaarse volksdansgroep
viering O.L.V.Tenhemelopneming
groepsturnen voor ‘de vliegende wielen’, bij mooi weer op
het terras!

Bij mooi weer staan er ook terrasactiviteiten en wandelingen op het programma.
Doorlopend tentoonstelling van werken van Hugo Ansems: ‘Ons Niel in beeld van 1900 tot 1950’.
De inkom is gratis en iedereen is van harte welkom!
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Informatie omtrent de verkiezingen op 8 oktober 2006
Op 8 oktober kiest u een nieuwe gemeenteraad en provincieraad.
Om u goed te informeren heeft de organiserende Vlaamse overheid een verkiezingswebsite ontwikkeld
nl. www.vlaanderenkiest.be
Vóór 8 oktober kan u op deze website terecht voor alle verkiezingsinformatie, zoals:
- een overzicht van alle kandidaten, nadat de lijsten zijn vastgesteld (vanaf 19 september)
- formulieren, te gebruiken bij de verkiezingen, bv. een volmacht indien u zelf onmogelijk kan gaan
stemmen (downloaden)
- veelgestelde vragen en antwoorden voor kiezers, kandidaten en leden van de verkiezingsbureaus
- de kieswetgeving en uitvoeringsbesluiten.
En op 8 oktober zelf, volgt u mee de verkiezingsuitslagen.
De website wordt doorlopend actueel gehouden, naargelang de uitslagen binnen komen.
U vindt de resultaten van de verschillende lijsten, de voorkeurstemmen en een simulatie van de zetelverdeling.
Ook de uitslag van de vorige verkiezingen (2000) is vermeld, zodat u de evolutie kan volgen.
Wanneer de uitslag volledig is doorgestuurd, vindt u een volledige zetelverdeling en een lijst van de
gekozenen.
Tevens kan u als burger eveneens bij de Vlaamse Infolijn terecht voor meer informatie over de verkiezingen op tel. 0800 3 02 01.
En op het gemeentehuis van Niel, kan u informatie inwinnen als kiezer bij Dirk Roofthooft, administratief medewerker, dienst bevolking (tel. 03/451.11.40 of dirk.roofthooft@niel.be) of bij Daisy Berben,
diensthoofd interne en burgerzaken, coördinator verkiezingen (03/451.11.20 of daisy.berben@niel.be).

Gelijke kansenbeleid
‘Ik heb niet de Belgische nationaliteit. Mag ik gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8
oktober 2006?
JA. Je mag gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar er zijn voorwaarden. Die zijn
anders voor burgers van de Europese Unie dan voor burgers van buiten de Europese Unie.
De inschrijvingsprocedure is gelijk voor alle niet-Belgische kiezers.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen?
- Door een stem uit te brengen, bepaal je mee hoe je gemeente er de komende jaren uitziet. Wat vind
jij belangrijk? Welke punten verdienen meer aandacht?
- De gemeente neemt belangrijke beslissingen.
Iedereen is al bij de gemeente geweest om officiële documenten op te halen: een verblijfskaart, rijbewijs of huwelijksaangifte bijvoorbeeld.
Maar de gemeente doet nog veel meer: onderhoud van eigen wegen en bloemperken, bouwvergunningen afleveren,…Ze is ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke basisschool, het OCMW en de
welzijnsvoorzieningen. Ze organiseert het plaatselijke jeugdwerk en zorgt voor de bibliotheek en voor
een aanbod van culturele activiteiten.
Kortom allemaal zaken waar jij ook mee te maken krijgt. Daarom is het de moeite waard om te gaan
stemmen. Zo heb je een inbreng in de gemeentelijke discussies.
Wil je meer informatie?
Ga naar de bevolkingsdienst van je gemeente, of bel de Infolijn van de Vlaamse overheid: 0800 3 02 01.
Schrijf je in als kiezer voor 31 juli 2006!
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Ken uw wijkinspecteur
U kan bij uw wijkinspecteur terecht voor een groot scala aan problemen. Eigenlijk kan u hem of haar
(bijna) alles vragen. De wijkinspecteur zal een antwoord geven of zoeken of u doorverwijzen naar de
juiste dienst.
Wijkinspecteurs zullen in principe zo veel mogelijk in hun wijk vertoeven. Zij zullen de onveiligheid
binnen hun wijk aanpakken door het luisteren naar de mensen en door - samen met de bevolking - naar
oplossingen te zoeken.
Elke gemeente binnen de politiezone beschikt over een aantal vaste wijkinspecteurs. Wanneer uw wijkinspecteur afwezig is (wegens bijvoorbeeld vakantie), zal zijn collega uit dezelfde gemeente u graag
van dienst zijn.
In de gemeente Niel zijn er 3 wijkinspecteurs. Uw wijkinspecteur is er voor u! Zorg dat u hem kent:

Gustaaf Praet

Robert
Van den Bergh

Luc Serneels

Gustaaf Praet – wijk Niel centrum
e-mail : gustaaf.praet@politiezonerupel.be.
Robert Van den Bergh – wijk Biezerd – e-mail
robert.vandenbergh@politiezonerupel.be.
Luc Serneels – wijk Hellegat
e-mail : luc.serneels@politiezonerupel.be.
Deze wijkinspecteurs hebben hun kantoor in het
centrum van Niel, aan de Antwerpsestraat 120
te 2845 Niel. Ze zijn bereikbaar op het nummer
03/443 09 60. Per fax kan u uw ding kwijt op
het nummer 03/443 09 69. Alle wijkinspecteurs
van de politiezone Rupel staan onder de leiding
van commissaris Eric Vandermeirsch.
Om meer in te spelen op de huidige behoeften
komt er vanaf 1juni een nieuwe uurregeling
voor het lokale onthaal. Op de politiepost van
Niel is er op alle werkdagen van 9u00 tot 12u30
een wijkinspecteur aanspreekbaar. De andere
wijkinspecteurs werken zo veel mogelijk in hun
wijk. Op die manier mag u meer blauw op straat
verwachten. Tijdens de avondopening elke dinsdag van 18u00 tot 19u30 helpt de inspecteur
met wacht u graag verder.
Buiten deze uren kan u nog steeds terecht op
het zonale onthaal dat alle dagen open is van
8u00 tot 20u00. Dit is gelegen naast het
gemeentehuis van Boom aan de Antwerpsestraat 40.

Voor dringende oproepen kan u altijd terecht
op het noodnummer 101 of 112.
De wijkwerking is de hoeksteen van de basispolitiezorg in de zone Rupel. Het model van
gemeenschapsgerichte politiezorg dat wij voor
ogen hebben, is er dus één waarbij onze 57.000
inwoners centraal staan. De bijdrage die de
wijkwerking dient te leveren in het kader van de
basispolitiezorg is onder andere:
• het uitvoeren van preventieve controles met
als doel het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking door de zichtbaarheid van de politie in de wijk te verhogen;
• het luisteren naar de klachten en grieven van
de bevolking en indien mogelijk daadwerkelijke oplossingen aanbrengen;
• het deelnemen aan hoorzittingen, vergaderingen, gesprekken met plaatselijke organisaties of sleutelfiguren, het organiseren van zitdagen of avonden, ...
• het opsporen en helpen oplossen van kleine
ontluikende conflicten (bemiddelingsfunctie);
• het verzamelen van alle nuttige inlichtingen
over de bijzonderheden en problemen eigen
aan de wijk;
• de verspreiding van algemene info naar de
bevolking en naar lokale gemeenschappen
toe;
• het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten;
• het detecteren van bronnen van onveiligheid
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en de eventuele haarden van criminaliteit en
het inlichten van de bevoegde diensten
erover;
• het uitvoeren van beperkte politionele taken
die een bijzondere kennis of eerder persoonlijk contact met de bevolking vereisen (hercontactname met een slachtoffer, kantschriften, moraliteitsonderzoeken, onderzoek van
de woonplaats,…);
• het gevolg geven aan bepaalde oproepen die
een beperkte, niet-dringende politionele
interventie vereisen;

• het besteden van bijzondere aandacht aan
het gedrag en handelingen van bepaalde personen onder toezicht (voorwaardelijk in vrijheid gestelden, geesteszieken…).
Meer informatie en welke straat tot welke
wijk behoort, vindt u terug op
http://www.politiezonerupel.be/wijken.htm
U kan uw wijkinspecteur ook telefonisch
contacteren via het bovenstaande telefoonnummer.

jeugd
Goed nieuws - goed nieuws - goed nieuws - goed nieuws
Ben jij een fervente skater, met skates of met een skateboard?
Droom je al een tijdje om je kunsten eens uit te proberen op een echte ramp?
Of wil je het gewoon eens proberen?
Dat kan!
Vanaf maandag 24 juli 2006 tot 24 augustus 2006 zal
er tijdelijk een mini – ramp worden geplaatst op de buitenterreinen aan de gemeentelijke sporthal A.
Wyn, Jozef Wauterslaan 58, 2845 Niel.
Alle info: jeugddienst – 03/888.35.00
Voor dat je er echter hals over kop aan begint: willen we toch nog even hameren op de veiligheid; daarom trek steeds je beschermkledij aan, het beschermt je tegen gebroken armen en benen!
Beter voorkomen, dan genezen!

Jeugdraad
Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur van Niel i.s.m. de Nielse jeugdraad
tijdens de vakantiemaanden een speelpleinwerking.
De speelpleinwerking loopt dit jaar van 3 juli tot en met 31 augustus 2006.
Alle kinderen die in Niel wonen of in Niel naar school gaan, kunnen aan deze
speelpleinwerking deelnemen en dit elke weekdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur.
Een inschrijvingsformulier werd uitgedeeld in alle Nielse scholen, het is ook verkrijgbaar in het bureel van de jeugdambtenaar Christel Waerzeggers, in de sporthal, Jozef Wauterslaan alhier te Niel.
Bij inschrijving ontvangt U meteen een informatiebrochure.
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sport
Start: Nordic Walking
*
*
*
*

Plaats
Proefles
Initiatiecursus
Proefles
Initiatiecursus

Lenigheid
Kracht
Coördinatie
In de natuur

*
*
*
*

Gewichtsverlies
Betere uithouding
Alle leeftijden
Lichaamsbouw is
onbelangrijk

*
*
*
*

Sterkere spieren
Lage instapdrempel
Ontstressend
Geen sportieve ervaring
vereist

: Sporthal “August WYN”, Jozef Wauterslaan, Niel.
: Woensdag 12 juli 2006, van 19.30 u tot 21.00 u.
: Woensdagen 30 augustus, 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober 2006
telkens van 19.30 tot 21.00 uur.
: 10,00 € (incl. huur stokken)
: 59,00 € (incl. huur stokken); -18 jaar: 39,00 Euro

Bij inschrijving voor de initiatiecursus wordt de proefles terugbetaald.
Betalingen dienen te gebeuren bij aanvang van de lessen aan de instructeur.
Info en inschrijvingen: Jurgen Van Put, Tel: 0477/97.79.40 Jurgen.van.put@pandora.be
U kan ook inschrijven op de sportdienst in de sporthal te Niel, J. Wauterslaan 58.
tel : 03 / 888.35.00 of via e-mail : sportdienstniel@telenet.be

Beachvolleybaltornooi 2006
Het beachvolleybaltornooi is reeds aan zijn zesde editie toe. Na
de feestelijkheden van vorig jaar, met optredens van Kate Ryan
en Sonny O’ Brian, wordt het dit jaar weer een beetje rustiger.
Wat het tornooi betreft zijn we zoals voorgaande jaren weer op
weg naar 150 deelnemende ploegen. Op vrijdagavond hebben
we het bedrijventornooi en zaterdag en zondag komen allerlei
reeksen en niveaus aan bod.
Rondom de pleinen wordt voor de nodige sfeer gezorgd mede
door de gezellige terrasjes, springkastelen, eetkraampjes en een
rondtrekkende brassband.
Sfeer en gezelligheid verzekerd op 11 – 12 en 13 augustus
2006 op het zesde beachvolleybaltornooi
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leefmilieu
Klein gevaarlijk afval - K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag, 5 augustus 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 4 juli, uitz. op woensdag 12 juli, op dinsdag 18
juli, 25 juli 2006 en op dinsdag 1 augustus, 8 augustus, uitz. op woensdag 16 augustus, op dinsdag
22 augustus, 29 augustus 2006.
GFT+ wordt opgehaald op vrijdag 7 juli, 14 juli, 20 juli, 28 juli 2006 en vrijdag 4 augustus, 11 augustus,
18 augustus, 25 augustus 2006. Wordt wekelijks opgehaald van mei t.e.m. oktober.
PMD, Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 14 juli, 28 juli 2006 en vrijdag 11
augustus en 25 augustus 2006.
Voor grofhuisvuil dient u steeds voorafgaand contact op te nemen met het magazijn –
Volkenbondstraat 78 – tel. 03/888.34.64.

Stank en schimmels in je GFT+bak
Vooral ’s zomers kan een GFT+ container soms hinderlijk ruiken en kunnen er schimmels in groeien.
Hierna volgen een paar tips om dit grotendeels te voorkomen.
• Plaats de GFT+ container op een koele plek uit de zon.
• Leg in de lege container eerst een paar oude kranten op de bodem : de container blijft hierdoor
beter schoon.
• Gooi het afval niet te vochtig in de container : laat gemaaid gras bijvoorbeeld eerst een dagje drogen.
• Etensresten verpak je best eerst in een oude krant vooraleer ze in de container te deponeren : het
is een oplossing voor de geurhinder en je voorkomt er ook mee dat er maden in komen.
• Maak de container regelmatig schoon. Dit kan gewoon met water.
• Extra tip : om water te besparen kan je hiervoor ook regenwater gebruiken.
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onderwijs
Gemeentelijke Basisschool Niel
Inschrijvingen
Kinderen die reeds in onze school aanwezig waren, moeten zich niet opnieuw laten inschrijven!
De nieuwe inschrijvingen worden gedaan in de Veldstraat van 09:00 tot 12:00 op de volgende dagen:
Juli
Maandag 3 juli 2006
Dinsdag 4 juli 2006
Augustus
Donderdag 24 augustus 2006
Vrijdag 25 augustus 2006
Zaterdag 26 augustus 2006
Maandag 28 augustus 2006
Dinsdag 29 augustus 2006
Woensdag 30 augustus 2006
Donderdag 31 augustus 2006
Op vrijdag, 1 september 2006, in de Veldstraat vanaf 08:30.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de directie tijdens bovenvermelde uren op het telefoonnummer 03/888.25.22.

Gemeentelijke academie Muziek en Woord
Hemiksem, Schelle en Niel met filialen in Schelle en Niel
Wie ben jij?
Je bent leerling van de lagere school en zit
in het derde studiejaar of hoger.
Je voelt de kriebels in je lijf en hoofd en je
wil hier graag iets creatiefs mee doen.
De woorden MUZIEK of TONEEL geven je
nog meer kriebels!
Dan kan jij zeker bij ons iets leuks vinden en misschien later hiervan wel je beroep maken want
wij geven je na de opleiding een officiëel
erkend getuigschrift.
Of
Jij bent volwassen en beschikt plots over meer
vrije tijd, of voor je beroep blijk je toch een
bepaalde artistieke kennis nodig te hebben.
Toen je kind was had je geen kans om kennis te
maken met een of andere vorm van creatieve
uiting van gevoelens.
Maar nu wil je acteren, musiceren en/of componeren en je zoekt hiervoor naar de beste scholing. Wil je na deze scholing ook een officiëel
erkend getuigschrift? Dan zal je zeker bij ons
wel aan je trekken komen.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou twee studierichtingen
aan, Muziek en Woord. Deze zijn aan
onze academie volledig uitgebouwd en
lopen over 10 jaar. (4 jaar lagere, 3 jaar
middelbare en 3 jaar hogere graad)
Gedurende deze 10 jaar krijg je zowel in
groep als individueel les en leer je veel nieuwe
mensen kennen met eenzelfde interesse.
Hierdoor maak je veel vrienden waarmee je
jouw vrije tijd op een artistieke en plezierige
manier kan invullen.
Al onze lessen worden gegeven door professionele kunstenaars die hun artistieke en pedagogische vorming genoten hebben aan een Hoger
Instituut voor Kunstonderwijs. Zij staan dan ook
garant voor een artistieke vorming.
Bij de afsluiting van elke graad, na je publieke
proef of eindexamen, krijg je een erkend attest
of getuigschrift. Hiermee kan je dan overgaan
naar een hogere graad of na je eindexamen je
studie vervolledigen in een Hoger Instituut voor
Kunstonderwijs.
Reeds bestaande cursussen piano, viool, cello,
contrabas, blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo, fagot, trompet, trombone, gitaar,
orgel, klavecimbel, zang en slagwerk. De opleiding accordeon is enkel te verkrijgen in ons filiaal te Niel.
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Wat vragen wij ?
Wij vragen geen vooropleiding en ook niet dat
je vele uren per dag studeert. Wel verwachten
we dat je een serieuze interesse hebt en je later
ook creatief wil ontwikkelen.
Je dient ook steeds een volledige optie te volgen zodat de opleiding niet enkel vakgericht is
maar ook algemeen artistiek vormend. Onder
optie verstaan wij: een hoofdvak met zijn bijhorende bijvakken.
Je kan bij ons een opleiding genieten vanaf het
jaar waarin je acht jaar wordt en zelfs vanaf zes
indien je initiatie muziek, viool of piano wilt.

Meer Info?
Wil je nog meer te weten komen over onze academie? Tijdens de maand september mag je vrijblijvend een proefles komen volgen. Maak kennis met de leerkracht en vorm jezelf een duidelijk beeld over de inhoud van de lessen.

Wat kost dit?
Per jaar, per studierichting betaal je slechts 52
euro indien je jonger bent dan 18 jaar en 170
euro indien je ouder bent dan 18 jaar.
Verminderde inschrijvingsgelden voor werklozen, gehandicapten, tweede studierichting en
tweede kind van het gezin. In bepaalde gevallen kan je de opleiding betalen met opleidingscheques.

Adres hoofdgebouw:
Gem. Academie Muziek en Woord
Karel de Backerstraat 97 2620
Hemiksem Tel: 03/288-27-30
Filiaal Schelle:
Provincialesteenweg 100-2627 Schelle
Tel: 03/877-99-38
Filiaal Niel:
Emile Vanderveldelaan 23 - 2845 Niel
Tel: 03/844-30-29

Wie en waar?
Directeur: Raf Van Brandt
Secretaris: Rita Mampaey
Administratief medewerkers: Lieve De Smet en
Inge De Clercq
Pedagogisch Coordinator: Anja Goossenaerts

Inschrijvingen
Inschrijven is mogelijk vanaf 19 juni 2006 tijdens
de openingsuren van de secretariaten. Nieuwe
leerlingen die vroeger reeds lessen muziek of
woord volgden in een andere academie brengen hun behaalde attesten en getuigschriften
mee.
Vergeet niet uw SIS-kaart mee te brengen want
die is noodzakelijk om ingeschreven te kunnen
worden!

O p e n i n g s u r e n
HEMIKSEM
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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15u00
15u00
13u00
15u00
15u00
09u00

tot
tot
tot
tot
tot
tot

20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
13u00

SCHELLE
15u30 tot
15u30 tot
13u30 tot
15u30 tot
Gesloten
Gesloten

19u00
20u00
17u00
20u00

NIEL
16u00 tot
16u00 tot
13u00 tot
16u00 tot
16u00 tot
Gesloten

20u00
20u00
18u30
20u00
20u00

cultuur
De cultuurdag van het 1ste en 2de leerjaar
in de G.B.S. Niel
Weer een creatieve en toffe cultuurdag!!!

Het Nielse Erfgoedarchief De Leuzze
Het Nielse Erfgoed Archief De Leuzze werd zoals eerder aangekondigd
ondergebracht in een lokaal van de Openbare Bibliotheek aan de
Antwerpsestraat. Voortaan kan dit archief bezocht worden elke eerste
zaterdag van de maand tijdens de openingsuren van de bibliotheek tussen 10 u en 13 u. Men kan daar terecht om het archief te raadplegen en
om items voor het archief binnen te brengen.
Vanaf zaterdag 1 juli 2006 staat het archief voor de eerste maal open
voor het publiek. De verantwoordelijken ontvangen U op de tweede
verdieping van de BIB. U kan het archief ook contacteren via mevrouw
Sandy Van de Velde aan de infobalie voor cultuur in het Nielse gemeentehuis.

Noteer volgende activiteit alvast op uw kalender:
Jaarlijkse cultuuruitstap op 30 september 2006 naar Gent.
Hier volgt al een klein ‘tipje’ van het programma:
Chris Geens en Willy Somers loodsen ons met een “literaire” wandeling doorheen
Gent, gekoppeld met een bezoekje aan Wervik/St-Martens-Latem. Nadien wordt de
dag afgesloten met een typisch culinair Gents gerecht. M.a.w. niet te missen!!!
Het uitgestippeld programma vindt u in de volgende Niel Echo. Meer info en (voor
de vroege vogels) inschrijvingen bij Sandy Van de Velde, cultuurambtenaar, tel.: 03
451 11 30, e-mail: sandy.van.de.velde@niel.be

Tentoonstellingen:
Hal – Mini-tentoonstelling
Juli – muziek – Hortense De Grauw
Augustus – koekjesdozen – Germaine Van Bercklaer
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bibliotheek
De leeszomer van VLIEG in de bib
Tijdens De Leeszomer, die loopt van 1 juli tot 31 augustus, roept Vlieg
kinderen op om naar de bibliotheek te gaan en zoveel mogelijk te
lezen. De Leeszomer kadert in de Oranje Missie van Vlieg, waaraan ook
de musea, jeugddiensten en zomerfestivals meedoen.
Met een ludieke postkaartjesactie spoort Vlieg kinderen deze zomer aan
om naar hartelust te lezen. In ruil voor elk juist ingevuld postkaartje krijgen de kinderen een leuk gadget: een Vliegmagneet. Kinderen die daarna nog zelf hun postkaartje opsturen naar Vlieg, krijgen na de zomer
het enige echte Vlieg-opnaai-embleem thuisgestuurd.
Meer info krijg je in de bib of op www.vliegjemee.be

Gestript in de bib
Stripliefhebbers aandacht!
De stripcollectie van de bib werd uitgebreid, nieuwe nummers werden aangekocht en reeksen werden
aangevuld of gestart.
Een heel kleine greep uit ons nieuw aanbod:

De fotograaf / Emmanuel
Guibert & Didier Lefèvre
Het bijzondere zit ‘m in
het feit dat het verhaal
grotendeels autobiografisch is en gebaseerd op
de ervaringen van Lefevre
als fotograaf in
Afganistan…

Over de grenzen van de
tijd … / Georges Abolin §
Olivier Pont
Een poëtische strip met
ruimte voor humor,
drama en mysterie…

Maus / Art Spiegelman
De enige strip die ooit
een (speciale) Pulitzer
Prijs heeft gekregen…

Kleine West coast blues /
Jean-Patrick Manchette &
Jacques Tardi
Door het koele commentaar met uitvoerige
omschrijvingen van onbelangrijke details ademt
dit de sfeer uit van een
echte strip noir…

Natuurlijk vind je nog veel meer in de bib!
Aldebaran / Luis Eduardo
de Oliveira (Léo)
In universa vol fantastische flora en fauna vechten tieners niet alleen
met de elementen, maar
ook tegen conservatieve
ouderen en zichzelf…
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Openbare Bibliotheek Niel
Antwerpsestraat 24 - 2845 Niel
03/888.30.06
niel@bibliotheek.be
maa, din, don
woe
vrij
zat

14u-20u
12u-20u
10u-12u & 14u-18u
10u-13u

algemene informatie
Zomerpocket 2006
Onze ploeg vrijwilligers heeft een
prachtig programma uitgewerkt.. Alle
details vindt u op onze website:
www.toerismerupelstreek.be.
Voor verschillende activiteiten is het
aantal beschikbare plaatsen beperkt
(bvb voor boottochten). Snel boeken
is daarom de boodschap.

Oxfam goes bio

Dit jaar stond de bioweek begin juni in het
teken van bio, mijn natuur.
Kwaliteitsvoeding aanbieden op een natuurlijke
wijze met respect voor mens, dier, plant en
milieu. Dat is het uitgangspunt van bio. Het is
een landbouwmethode die veel aandacht
besteedt aan de natuurlijke kringloop in alle
verschillende aspecten van voedselproductie.
Ontegensprekelijk zijn biologische producten in
de eerste plaats ook gezonder omdat er geen
schadelijke stoffen op zitten.
Milieubewustzijn is één van de criteria waar
kandidaat-producenten voor oxfam moeten aan
voldoen. Er komen dus meer en meer bio-producten op de markt en in de rekken van de
wereldwinkels.
Zo heeft Oxfam Fairtrade recent zijn biochocomelk voorgesteld. Met dit product wil de NGO
voor het eerst een brug slaan tussen bioboeren
uit Noord en Zuid. De cacao komt uit de
Dominicaanse Republiek, de rietsuiker uit
Paraguay en de biologische melk wordt geleverd door de Vlaamse coöperatie Biomelk
Vlaanderen. “We zijn vereerd dat we leverancier
mogen zijn in dit project”, zegt Johan Broekx

van Biomelk Vlaanderen.
Ook bij Oxfam Niel staan er steeds bioproducten in de kijker. Kom gerust eens langs in onze
winkel, gelegen Antwerpsestraat 83 op woensdag van 13u30 tot 15u30, op vrijdag van 18u tot
20u en op zaterdag van 10u tot 12u.
Wist je trouwens dat je elke week verse biogroenten en biofruit kan bestellen bij Oxfam
Niel.
Gewoon doen, want uw gezondheid is belangrijk.
Je kan ons ook contacteren via niel@oww.be
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Iveg REG-premies 2006
HIERBIJ DE ENERGIEPREMIES VAN IVEG, in tegenstelling tot het bericht in de vorige Niel Echo
ivm de energiepremies van de distributienetbeheerders in het algemeen
Iveg schenkt zijn elektriciteitsklanten vijftien energiepremies voor de aankoop van energiezuinige
toestellen en materialen. Ze vormen onze financiële bijdrage in uw milieubewust gedrag en ze passen
in het REG-programma (rationeel energiegebruik) van de overheid.
Gebruik snel de energiepremies. Hoe eerder u het doet, hoe vlugger u de voordelen voelt.
premie dak isolatie

1,25 euro/m2

premie kelderisolatie

1,25 euro/m2

premie vloerisolatie

2 euro/m2

premie muurisolatie

2 euro/m2

premie leidingisolatie

0,50 euro/m

premie radiatorfolie

1 euro/m2

premie condensatieketel

125 euro

premie zonneboiler

625 euro

premie domotica

100 of 150 euro

premie spaardouchekop

7 euro

premie aardgasdroogautomaat

250 euro

premie warmtepomp

210 euro/kva

premie warmtepompboiler

625 euro

premie vervanging keukengeiser

150 euro

premie vervanging elektrische verwarming

150 euro

Voor wie zijn deze premies?
De premies zijn bestemd voor huishoudelijke klanten die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet
van Iveg. U kunt de energiepremies gebruiken voor aankopen van 1 januari 2006 tot 31 december
2006.
De premie-aanvraagformulieren kan u terugvinden op www.iveg.be. Per premie zijn er nog specifieke
voorwaarden waar uw huis en/of de aankoop aan moet voldoen. Ze worden telkens apart vermeld bij
de premies.
Bent u een beschermde afnemer van energie? Dan geniet u bijzondere voorwaarden, mits voorlegging
van de nodige bewijsstukken. Op www.iveg.be of op www.vreg.be vindt u de definitie van beschermde afnemer.
Iveg heeft ook premies voor niet-huishoudelijke klanten.
Meer info?
Voor meer informatie over het gebruik van deze energiepremies, bel Iveg op 03 820 06 00.
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Folder ‘Financiële hulp bij kanker’ van de vlaamse liga
tegen kanker
Overzicht financiële hulp voor kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving
Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun. Een overzicht:

Soort tussenkomst

Aanvragen bij

1 terugbetaling voor geneeskundige hulp, geneesmiddelen,
kinesitherapie, hospitalisatie, herstelkuur

ziekenfonds

2 verhoogde terugbetaling voor consultatie bij huisarts voor wie een
Globaal Medisch Dossier heeft (GMD aan te vragen bij de huisarts)

automatisch

3 tussenkomst voor loonverlies en begrafeniskosten

ziekenfonds

4 tussenkomst voor reiskosten

ziekenfonds

5 bijzondere tussenkomsten van aanvullende vrije verzekeringen

ziekenfonds

6 bijzonder solidariteitsfonds: voor bepaalde uitzonderlijke (zeer dure)
gezondheidszorgen

ziekenfonds

7 maximumfactuur (MAF): plafond op het remgeld voor medische kosten

automatisch (via ziekenfonds)

8 Vlaamse zorgverzekering: tussenkomst voor niet-medische kosten
van zwaar zorgbehoevenden thuis of in het rusthuis

ziekenfonds, diensten
gezinszorg of OCMW

9 forfaitair bedrag voor chronisch zieken met zware medische
uitgaven en forfaitair bedrag voor incontinentie

ziekenfonds

10 tussenkomsten voor gehandicapten:
- inkomensvervangende tegemoetkoming
- integratietegemoetkoming
- tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’
- voordelen voor gehandicapten: verhoogde kinderbijslag; vermindering
inkomensbelasting; sociale tarieven voor openbaar vervoer, parkeerkaart,
telefoon, elektriciteit enz.

ministerie van Sociale Zaken

11 tussenkomsten voor gehandicapten voor individuele materiële hulp enz.

Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met
een Handicap

12 tussenkomst voor beroepsziekten

Fonds voor de
Beroepsziekten

13 OCMW-steun

OCMW

14 provinciale tussenkomsten in de thuiszorg

provinciebestuur

15 tussenkomst voor specifieke aandoeningen (borstprothesen,
spreekapparaten, pruik enz.)

ziekenfonds

16 bij loopbaanonderbreking voor medische bijstand:
a) vervangingsinkomen
b) aanmoedigingspremie
17 tussenkomsten voor palliatieve omkadering:
a) voor palliatief verlof
b) thuiszorgpremie
c) vrijstelling van remgeld voor huisartsconsultatie
18 Sociaal Fonds VLK: laatste vangnet, voorziet tussenkomst op basis van
medische kosten en inkomen

a) RVA
b) ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
a) RVA
b) ziekenfonds
c) ziekenfonds
Vlaamse Liga tegen Kanker
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Wie zoekt het voor u uit?
U heeft recht op allerlei tussenkomsten. Sommige worden automatisch uitgekeerd, maar het merendeel moet u zelf aanvragen. Dat vraagt veel tijd en inspanning, en bovendien is het ingewikkeld om uit
te vissen waarop u recht heeft en hoe u de tegemoetkoming verkrijgt. Laat u daarom helpen door een
sociaal werker.
Laat u helpen!
De sociale dienst
• van uw ziekenhuis
• van uw ziekenfonds
• of van het OCMW
is er om uit te zoeken voor welke tussenkomsten of voor welke bijstand u mogelijk in aanmerking komt.
De sociaal werkers daar kunnen u ook helpen met de administratieve opvolging van de aanvragen.
Een uitgave van de Vlaamse Liga tegen Kanker
Koningsstraat 217 - 1210 Brussel
Tel. 02/227.69.69 - fax 02/223.22.00
Website: http://www.tegenkanker.be , e-mail: vl.liga@tegenkanker.be
Rekeningnummer 488-6666666-84
De Vlaamse Liga tegen Kanker is de organisatie achter de campagne Kom op
tegen Kanker.
juni 2006 ” Vlaamse Liga tegen Kanker
Is deze folder ouder dan vier jaar, informeer dan of er een nieuwe uitgave van bestaat
V.u.: Leo Leys, Koningsstraat 217, 1210 Brussel

De 11 juli viering wordt ingericht door het gemeentelijk feestcomité
in de feestzaal van de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat
en dit op zondag, 9 juli 2006.
De groep Pladek zal hier zorgen voor een volks optreden met vooral
Rupelstreekliedjes.
Naast dit schitterende optreden is er ook een overheerlijke barbecue voorzien
waarvoor u vooraf kunt inschrijven.
Meer info en inschrijvingen bij Hilde Vercammen op het gemeentehuis,
telefonisch op het nummer 03 451 11 21,
via mail hilde.vercammen@niel.be of via onderstaand inschrijvingsformulier

✂

Iedereen is welkom. Aanvang : 15.00 uur.

Inschrijvingsformulier barbecue t.g.v. 11 juli-viering
Ondergetekende ..................................................................................................................................
wonende te ..........................................................................................................................................
wenst in te schrijven voor de barbecue van 9 juli 2006
… volwassenen x 10,00 euro = …… euro
… kinderen
x 2,50 euro = …….euro
Het barbecuepakket voor volwassenen bestaat uit een kipfilet, een saté en een hamburger en
voor de kinderen is er enkel een hamburger.
Stokbrood, groentjes, sausen en één consumptie zijn telkens inbegrepen.
Contante betaling gewenst bij inschrijving.
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Waterpret & kunst maken de zomer in Hidrodoe!
Hidrodoe, het interactieve waterDOEcentrum staat deze
zomer paraat voor een stevige dosis “waterpret” en
“kunst”! Ontdek de Waterwereld en de Watermaker en
vergeet het waterDOEeiland niet.
Hier kan je elke dag in juli & augustus (niet op zondag) een
waterrad doen draaien, waterweetjes oplossen, water proeven & smaken en zelfs een eigen gemaakte waterdrukraket
de lucht inschieten.
DOE zeker mee want wie weet word jij wel de winnaar van
een mega-cool-watergeschenk.
Waterkunst kan je in onze achtertuin bewonderen!
Bijzondere “waterkannen” worden hier tentoongesteld in
openlucht. De kannen, handgeschilderd door de Herentalse
kunstacademie worden nadien geveild ten voordele van
een waterproject in Niger. Het bezoek is inbegrepen in je
toegangsticket Hidrodoe.
Voor een zomer vol waterpret en kunst, moet je in
Hidrodoe zijn. Meer weten? Bel het gratis nummer 0800-90
300 of surf naar www.hidrodoe.be.
Hidrodoe is een interactief waterDOEcentrum in Herentals. Met meer dan 80 experimenten en weetjes
over water, is Hidrodoe een unieke belevenis voor klein en groot.
In de Waterwereld kan je zelf experimenteren met water. In de Watermaker neemt de spannende 3Dfilm “Teruggespoeld’ je mee doorheen het fascinerende proces van de drinkwaterproductie.
Zowel bij mooi als bij slecht weer, is Hidrodoe de perfecte vakantie-uitstap voor gezinnen, scholen,
groepen,... . Hidrodoe is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Hidrodoe
Haanheuvel 7
2200 Herentals
(achter Netepark en Bloso-centrum)
Tel: 0800-90 300 (gratis nummer)
E-mail: info@hidrodoe.be
www.hidrodoe.be

Hidrodoe is elke dag open van 09u30 tot 17u00.
Hidrodoe is gesloten op woensdag en
zaterdag.
Partners van Hidrodoe:
Hidrodoe is een realisatie van Pidpa, het waterbedrijf
van de provincie Antwerpen..
Hidrodoe geniet de steun van Toerisme Vlaanderen, van
EFRO doelstelling-2-Antwerpen,
prioriteit Kempen, van de Vlaamse overheid, actieplan
Wetenschapsinformatie en Innovatie,
en van Provincie Antwerpen.
Hidrodoe wordt gesponsord door Dell, SAP en Cap
Gemini
Mediapartner van Hidrodoe is Radio 2 en RTV
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agenda
1 juli

Zij-kant VIVA SVV Niel – Verwendag “Het vijfde seizoen” –te Zandberg 27
Westerlo.

1 juli

in“Den Driehoek” – 2de wijkfeest – hoek van Emiel Dewittstrsaat en
Antwerpsestraat

7 juli

Evenementen in de Schorre –SWAP-AXIZONE – met muzikale afsluiting door Sint
Andries MC’s – meer info: www.vvj.be of www.swap.be of www.provant.be/jeugd

14 juli

Evenementen in de Schorre – Music Nights – Lady Linn and Her Magnificent
Seven.

21 juli

Evenementen in de Schorre – Music Nights – Paranoiacs

30 juli

Evenementen in de Schorre – Tomorrow Land – info: www.id-t.be

6 augustus

K.W.C. DEPEDAAL – Wielerwedstrijd aspirant en miniemen.

12-13 augustus

Evenementen in de Schorre – VW Mania – info: www.deschorre.be

20 augustus

Evenementen in de Schorre – Schorremorrie – van 11 tot 17 u.

26 augustus

Evenementen in de Schorre – Schorre Klassiek – info: www.deschorre.be .

1-2-3 september

27ste Ekkerfeesten – Boomsestraat 21 te Niel. (meer info volgende editie).

8-9-10 september Ambachtelijke Smedersgilde – Openlucht-smederij – internationaal smeedtreffen op St.Hubertusplein Er wordt doorlopend gesmeed tot zondagmiddag,
met aansluitend een openbare verkoop van handgesmede stukken.

BIEZERDKERMIS 2006
Do 27 juli

Biljartprijskamp vooruit 75 p begin: 19.00 uur.

Vrij. 28 juli

Superbingo begin: 20.00 uur met prachtige prijzen.

Za 29 juli

Competitie match: Biezerd – Sporting-Lebbeke om 15.00 uur.

Zo 30 juli

Kaatsen: Open kampioenschap Café Sportif. Begin: 13.30 uur. KKC Biezerd Molenhof - Sportecho

Ma 31 juli

Kaartprijskamp 4p. per tafel begin: 14.00 uur.
Spetterend optreden “Jong Edegem”
Propagandawedstrijd Kaatsen Jongeren Kastel (begin 16.30 u.)
Kaatswedstrijd Kastel Kop 2de Nationale (begin 18.30 u.)

Di 1 augustus

Percussie band Hemiksem ± 19.00 uur.

Wo 2 augustus

Tropische Biezerdavond met knallend travestieoptreden van Crazy Boom (Andrea).

Do 3 en
Vrij 4 augustus

Volleybaltornooi begin: 18.00 uur.

Za 5 augustus

Meetschieting begin: 13.30 uur.
Frietjes aan democratische prijzen.

Al deze activiteiten hebben plaats aan en in Café Sportif – Edw.Claessenslaan 29 – Niel
Inrichting: De Plezante Biezerdzonen.
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