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voorwoord
Beste Nielenaar,
Aangezien 2007 ten einde loopt, bezorgen we u het laatste nummer van Niel
Echo van dit jaar. De feestdagen staan voor de deur en een nieuw jaar kondigt zich aan. Geluk en voorspoed voor iedereen en een schitterende gezondheid zijn de mooiste geschenken die we kunnen krijgen en mekaar toewensen.
Dit zijn in een notedop de wensen die we onze dierbaren meegeven en waarvan we hopen dat ze in vervulling mogen gaan. Tijdens de eindejaarsdagen
besteden we ook wat meer tijd en aandacht aan de mensen die ons genegen
zijn. Het geluk en welzijn van deze mensen is ook goed voor onze eigen
gemoedsrust. Als dit allemaal mag uitkomen hebben we alvast een goede
start van een nieuw jaar.
Als burgemeester verwacht men dat ik wat goede raad meegeef aan jong en oud. De ouderen wil ik
waarschuwen voor de gevaren die dreigen en ook typisch zijn voor deze periode. Een kaars brengt
gezelligheid in de woonkamer maar is tevens een potentiële bron voor huisbranden. De gezelligheid
kan in een fractie van een seconde omslaan in een nachtmerrie. Let daarom op waar je de kaars plaatst
en laat ze nooit onbeheerd achter.
Het tweede gevaar dat loert is de koolstofmonoxide (CO)- vergiftiging.
Elk verwarmingstoestel dat in de woon-, slaap- of badkamer zuurstof nodig heeft om te kunnen functioneren is een potentieel gevaar en verbruikt bij onvoldoende verluchting al de zuurstof die u nodig
heeft om te ademen. U ruikt het gas niet, het bedwelmt u en u slaapt als het ware in. Ieder jaar vallen
hierdoor slachtoffers. Zorg voor goed functionerende toestellen en verlucht de ruimte goed bij gebruik
van gas- en kolenkachels.
Voor de jongeren en mensen van middelbare leeftijd schuilen er andere gevaren.
Uitgaan en plezier maken gaan meestal gepaard met gebruik van alcoholische dranken.
Combineer het gebruik van alcohol niet met het autorijden. Via onaangekondigde controles zal de politie toekijken op het veilige verloop van de jaarwisseling. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard.
Laat u dus niet verleiden tot ongehoord rijgedrag of gebruik van middelen die het rijgedrag
kunnen beïnvloeden. Met al deze goede raad komen we hopelijk allemaal zonder kleerscheuren
door deze feestperiode.
Nog iets waar ik wil op terugkomen is het feestgedruis en de mogelijke overlast.
Feesten is plezant. Toch maakt niet iedereen plezier op dezelfde manier en met dezelfde uitbundigheid. Dit laatste zorgt soms voor klachten en wrevel bij anderen.
Ik weet dat ik hier in herhaling val maar bij iedere festiviteit of evenement zijn er klachten.
Tussenkomsten van de politiemensen moeten dan de rust doen terugkeren. Probeer dit te vermijden
want onze politiemensen hebben belangrijkere taken uit te voeren.
Bij overtreding van de wet moet de politie optreden en dit is niet prettig voor de politiemensen en voor
diegenen die getroffen worden.
Laat het niet zo ver komen, de agenten hebben nog andere taken die meestal dringender zijn.
Beste Nielenaar, een hele boterham, maar ik hoop dat ik in dit voorwoord iedereen nogmaals attent
heb gemaakt op de vele gevaren waaraan we blootstaan.
Op deze manier kan iedereen zich hiertegen wapenen en samen met familie en vrienden genieten van
de gezellige momenten.
Om te besluiten wens ik iedereen een prettige, veilige en gezonde jaarwisseling toe en bij leven en
welzijn starten we 2008 met de beste voornemens.
Uw burgemeester
Luc Van Linden

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

Merk : Decathlon Sport 7.1 Kleur : blauw en zwart

Gemeentelijke diensten
Openingstijden tussen Kerst en Nieuwjaar van de gemeentelijke diensten :
OPGELET! OPGELET! OPGELET!
Tussen kerst en nieuwjaar zijn de gemeentelijke diensten gesloten, doch om de continuïteit
van de dienstverlening te verzekeren, wordt volgende uurregeling van kracht :
1. De bibliotheek en sporthal zijn tijdens de periode open volgens de normale uren.
2. De diensten bevolking en burgerlijke stand verzekeren een permanentie – als dienstverlening
voor onze inwoners– op 27, 28 en 31 december 2007 telkens van 9 uur tot 11 uur.
3. Voor de ophaling van het huisvuil geldt de normale regeling : zie rubriek Leefmilieu.
4. Alle andere diensten zijn gesloten in de periode van dinsdag 25 december 2007 tot en met
dinsdag 1 januari 2008.
Het gemeentemagazijn is reeds gesloten vanaf maandag 24 december 2007
De gemeentelijke administratieve diensten, bibliotheek, gemeentelijke reinigingsdienst, magazijn en
sporthal zijn gesloten op DONDERDAGNAMIDDAG 3 januari 2008.

Van maart tot en met september 2008 extra dienstverlening burgerzaken voor internationale paspoorten
OPGELET! OPGELET! OPGELET!
Net zoals vorig jaar organiseert het gemeentebestuur extra dienstverlening vanaf 1 maart 2008 tot en
met eind september 2008 voor internationale paspoorten.
Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand van 19u tot 20u of na afspraak met de dienst burgerzaken. (tel.nr: 03 451 11 42).

Ontgraving begraafplaats
Gemeentelijke begraafplaats ontruiming van parken C en D (1979 – 1984)
Het college van Burgemeester en Schepenen brengt u, in zitting dd 20 februari 2007, ter kennis dat een
gedeelte van de begraafplaats zal worden ontruimd.
Vanaf 1 maart 2008 worden al de graven op het gedeelte PARK C en PARK D ontruimd.
Nabestaanden hebben vanaf januari 2008 het recht om foto’s of eventueel andere aandenken van de
zerk te verwijderen.
Wij vragen aan de familieleden van de overledenen om tegen uiterlijk 1 maart 2008 de nodige maatregelen te treffen om de zerken en de graftekens te verwijderen.
Na deze datum worden de niet-verwijderde zerken en –tekens door onze gemeentediensten verwijderd.
Meer info hierover kan u verkrijgen op het gemeentehuis, burgerlijke stand, bij Eva Brits
tel.: 03 451 11 41 – e-mail: eva.brits@niel.be
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Burgerlijke stand - bevolking
Nieuwe Inwoners
Hartelijk welkom aan
Ahouari Soraya
Baes Griet
Bal Karolin
Billiau Jonathan
Billiau Thalia
Butorac Berndfried
Claes Nicole
De Belder Frederik
De Greef Hilde
De Laet Frans
De Meester Maria
De Meyer Anja
De Muer Kristof
De Neubourg Chris
De Smet Peter
De Vilder Robbe
De Vilder Tom
De Winter Ann
De Winter Julia
Demolder Pascal
El Ghazali Aicha
El Khadim Amir
El Khadim Samyr
El Mahjoubi Toto
Godrie Kelly

Goovaerts Endy
Goudry Alice
Guerrero Nieto Tom
Jokela Kelly
Kiekens Nicolaïs
Koreman Kristiaan
Lenaers Julie
Lucas Maria
Maerschalck Dirk
Mampaey Veronique
Marnef Sabrina
Martens Martin
Mast Arno
Mast Lies
Mast Robbe
Meeuwisse Adriana
Meeuwisse Eddy
Merhottein Gustaaf
Ooms Catherine
Pieters Glenn
Rongé Jozef
Schellekens Dave
Schellekens Kenzo
Schellekens Killian
Schellemans Davy

Schuerewegen Evi
Smits Tim
Snijders Sophie
Thys An
Tickle Viviane
Torfs Roger
Van Daele Irena
Van de Craen Frank
Van de Mooter Bruno
Van de Voorde Francina
Van Litsenborg Giles
Van Litsenborg Luc
Van Litsenborg Yarne
Van Loock Kelly
Van Rompuy Tom
Van Velthoven Kim
Vancluysen Werner
Verbraeken Cinda
Verelst Marleen
Verhulst Johan
Verschueren Bruno
Wauters Daniel
Wauters Fréderic
Wauters Sebastian
Wauters Valérie

Frowijn Luna
Goossens Ethan
Hellemans Maarten
Igwenna Nneka
Igwenna Nneka Destiny
Jorben April
Schellekens Keano

Smits Robbe
Symons Noé
Timmermans Renée
Van de Perre Liam
Van den Bergh Sterre
Van Leuven Jens
Van Reeth Stef

Geboorten
Proficiat ouders van
Daelemans Cyara
De Bruyn Sienna
De Deckers Benjamin
De Koning Ruben
De Vleeschouwer Alexander
De Weerdt Jasper
Filipsek Jerko
Wuyts Jack

Huwelijken
Gelukwensen aan
Van Loock Jonathan - Temmerman Charles
Fannes Marc - Van Lissum Andrea
De Laet Frans - Van Mechelen Kathleen

Overlijdens
Onze deelneming aan de familie van
de Vos Christiane
Driessen Paula
Janssens Florent
Muyshondt Pieter
Nauwelaers August
Waerebeek Benedictus
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Schoeters François
Van der Auwera Juliaan
Van der Auwera Theodoor
Van Nimmen Amelia
Windmolen Johnny
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Seniorennamiddag
Op vrijdag 7 maart 2008 organiseert de Gemeentelijke Seniorenraad, hun jaarlijkse seniorennamiddag.
Luc Caals en Clown Rocky verwennen onze senioren met een heuse show vol humor, zang en véél
variatie. Lachspiertraining is verzekerd!!!
Alle Nielse senioren zijn welkom vanaf 13.30 uur.
Om van al dit moois te kunnen genieten wordt er wel een kleine bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon. Voor deze prijs krijgt u een
prachtig optreden en een heerlijke tas koffie of thee met versnapering aangeboden.
Inkomkaarten kunnen alleen bekomen worden bij Ann Van Hoeck
Secretaris Seniorenraad op het gemeentehuis – Korte Hamelweg 1 NIEL.
De inschrijvingen starten op maandag 4 februari 2008 tot en met vrijdag 29 februari 2008.
Let op gezien het aantal plaatsen beperkt is tot maximum 300 personen en de inkom betalend is,
is inschrijven verplicht! Indien de inkomkaarten vroegtijdig uitverkocht zijn, zullen de inschrijvingen
vroeger worden stopgezet!

Oproep kandidaturen voor lokaal overleg kinderopvang
De gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang en legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang. Om dit
beleidsplan te kunnen opmaken, werd op de gemeenteraad van 22
november ll. het Lokaal Overleg Kinderopvang erkend als een
gemeentelijke adviesraad en werden de statuten ervan goedgekeurd.
Het is de bedoeling dat het Lokaal Overleg Kinderopvang de gemeente advies geeft over het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente. Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door een zo
breed mogelijk publiek, zitten in het Lokaal Overleg vertegenwoordigers van de diverse actoren zoals personen die reeds opvang voor kinderen bieden, afgevaardigden van de scholen en het jeugdwerk, de
gebruikers (ouders) en het lokaal bestuur.
Het gemeentebestuur is dan ook op zoek naar gemotiveerde en geïnteresseerde mensen die deel willen uitmaken van het Lokaal Overleg
Kinderopvang. Kandidaturen binnen te brengen op ’t Speelhuis,
Emile Vanderveldelaan 31, 2845 Niel, uiterlijk op 18 januari 2008.
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OCMW van Niel is toegetreden tot het Sociaal
Verhuurkantoor “Optrek” vzw
Wat is een Sociaal Verhuurkantoor?
Voor vele mensen is huren op de private markt
onbetaalbaar geworden. De huurprijs bedraagt
vaak meer dan de helft van hun inkomen. Langs
de andere zijde schrikken eigenaars meer en
meer van de administratieve rompslomp dat verhuren met zich mee brengt. Bovendien is men
niet steeds zeker van een tijdige betaling van
het huurgeld.
Wat doet een Sociaal Verhuurkantoor?
Het sociaal verhuurkantoor biedt sociale huurwoningen aan. Ze bouwt echter niet, maar
huurt woningen en appartementen van een private eigenaar en zal de woning nadien in onderverhuring geven. Het SVK wil kwalitatieve
woningen op de private huurmarkt huren, om
deze onder te verhuren aan een betaalbare
huurprijs.
Als hoofdhuurder is het SVK verantwoordelijk
voor alle huurderverplichtingen. Daarna zal het
SVK deze woning sociaal doorverhuren aan een
woonbehoeftige. Om als huurder in aanmerking
te komen moet voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden. De huurder - wij noemen hem de
onderhuurder - krijgt een goede woning ter
beschikking. Het SVK kan hem helpen met het
wonen, hem bijstaan in zijn rechten en in zijn
plichten.
Belangrijke voordelen voor de eigenaar!
Het SVK biedt deze eigenaar een aantal stevige
garanties, waardoor vele kopzorgen voor de
eigenaar wegvallen:
• Het SVK huurt met een contract van 9 jaar en
betaalt elke maand stipt de huur, zelfs indien
bij verandering van huurder het pand enkele
maanden leeg zou staan.
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• Het SVK doet het dagelijks beheer van de verhuur (bijvoorbeeld: zoeken van nieuwe huurders, opstellen van de wettelijke (onder)huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, vervolging
wegens huurachterstal, enz.)
• Het SVK heeft haar eigen klusjesman zodat bij
kleine mankementen onmiddellijk hulp en
herstelling kan geboden worden.
• Huurderbegeleiding. De medewerkers van
het SVK bezoeken regelmatig de bewoners
om hen bij te staan het pand te bewonen ‘als
een goede huisvader’.
Ook fiscale voordelen !
Een eigenaar die verhuurt aan een SVK kan
genieten van fiscale voordelen en komt in aanmerking voor een bijzondere renovatiepremie.
Mits te voldoen aan een aantal voorwaarden,
kan tot 10 000 euro van de gemaakte kosten
worden gerecupereerd.
Huurwoningen gezocht !
Het OCMW Niel werd in 2007 lid van het SVK.
Momenteel verhuurt “Optrek” 38 woongelegenheden, maar in Niel nog geen enkele.
Eigenaars die interesse hebben om samen te
werken met het SVK OPTREK vzw kunnen vrijblijvend contact opnemen met :
Sabine Casteleyn
Tel.03 890 15 61
e-mail naar svk@optrek.be.

SVK Optrek vzw
Palingstraat 50
2870 PUURS

Bent u kandidaat huurder ?
Kandidaat huurders nemen contact op met het
OCMW van Niel - Boomsestraat 1+. Contacteer
mevrouw Hilde BAETENS - maatschappelijk
assistente - tel 03/444.16.71.
Voorzitter Walter Troch heeft elke maandag van
17u30 tot 18u30 spreekuur.
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Politiezone Rupel werkt mee aan
“veilig eindejaarshoppen”
Tijdens de eindejaarsperiode is het in de winkelstraten traditioneel heel druk. Veel mensen
doen dan hun eindejaarsinkopen, wat gepaard
gaat met de verhandeling van grote geldhoeveelheden.
De gemeenschapswachten, de preventiemedewerkers van ‘Den Oogen Boom’ en de
lokale politiezone Rupel slaan dan ook de
handen in elkaar om de eindejaarsperiode en de
daaropvolgende soldenperiode begin 2008
zowel voor de kopers als de handelaars zo veilig
mogelijk te laten verlopen.
Extra inspanningen zijn er zowel op vlak van
preventie als repressie en bestaan uit:
1. een verhoogd toezicht door gemeenschapswachten en politiemannen en vrouwen op risicoplaatsen en -dagen
2. gerichte patrouilles in de winkelstraten
van Boom, Hemiksem, Niel, Rumst (Reet en
Terhagen incluis), Schelle én in de omgeving
van de winkelcentra aan de Boomsesteenweg
(N177) gedurende de ganse winkeldag met
extra aandacht voor de periode tussen het
vallen van de avond en het sluiten van de
winkels. Deze patrouilles gebeuren door politieambtenaren, zowel in burger als in uniform, en gemeenschapswachten.
3. Informatieverspreiding naar de handelaars. De politie maakt handelaars bewust
van de risico’s en legt hen enkele preventietips voor.
4. detecteren van risicogedrag bij burgers
(vb. openstaande handtas, zichtbare geldbeugel, onbewaakte goederen, ...).

5. sensibilisatie van de burgers die risicogedrag vertonen. Zij zullen aangesproken worden, een preventiefolder ontvangen en aangespoord worden om in de toekomst hun
gedrag aan te passen.
6. preventieacties naar inbraken uit voertuigen op winkelparkings.
Aan de handelaars vragen we extra aandacht
te besteden aan het geregeld in veiligheid
brengen van de gelden, zodat er in de kassa
in de winkel een beperkt geldbedrag aanwezig is.
Bij verdachte handelingen worden de handelaars gevraagd dit te melden aan de politie op het nummer 03/443 09 00. Voor dringende hulp kan uiteraard het noodnummer
101 of 112 worden gevormd.

“Samen werken we aan een veilige
Rupelstreek”
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Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
ALGEMEEN JAARTHEMA: ‘een jaar rond uit de volksmond’
Maandthema januari 2008: ‘MENS EN LIEFDE’
vrijdag 04/01
maandag 07/01
maandag 07/01
donderdag 10/01
vrijdag 11/01
dinsdag 15/01

14.00 uur
vanaf 14.00
vanaf 14.30
vanaf 13.30
10.00 uur
vanaf 09.30

donderdag 17/01
vrijdag 25/01
dinsdag 29/01
donderdag 31/01

10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

Groot nieuwjaarsbal in de polyvalente zaal
Driekoningen zingen
Verloren maandag: appelbollen of worstenbrood smullen
Uitstap naar de GBS-Niel voor de ‘Kerstshow’
Zangstonde
Ons Woon- en Zorgcentrum achter de schermen ism 2e lj.
St. Hubertusschool
Groepsturnen
Gedichten voorlezen ism 2e lj. St. Hubertusschool
Zangstonde
Groepsturnen

Doorlopend tentoonstelling van werken van Corremans R.
Maandthema februari 2008: ‘MENS EN LIEFDE’
maandag 04/02
woensdag 06/02
vrijdag 08/02
donderdag 14/02
donderdag 21/02
dinsdag 26/02
donderdag 28/02

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Klassieke muziek beluisteren ism R. De Belder
Viering Aswoensdag
Zangstonde
Kookactiviteit ism 1e lj. St. Hubertusschool
Zangstonde
Otreden ism 5e lj St. Hubertusschool
Groepsturnen

Doorlopend tentoonstelling van werken van Corremans R.
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!

Abonnement agenda gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda van de gemeenteraadszittingen krijgen de geïnteresseerde inwoners informatie thuis gestuurd omtrent de vergaderingen van de gemeenteraad en alle ontwerpen die
binnen deze raad zullen besproken worden. Heeft u ook belangstelling voor de werking van de
gemeenteraad, bezorg dan onderstaande strook behoorlijk ingevuld op het gemeentehuis bij de informatieambtenaar Pascale Spur – tel. 03/888.30.06.
Kostprijs voor “Abonnement agenda gemeenteraadszittingen” bedraagt € 12,00 per jaar.
De agenda van de gemeenteraad kan ook gratis gedownload worden van de gemeentelijke
website: www.niel.be.

JA, ik ontvang graag de agenda, met toelichtende nota, van de gemeenteraad van Niel 2008.
Ik betaal hiervoor € 12,00.
Naam en voornaam;
Straat:

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Gemeente:

...........................................................................................................................................................................

Gelieve deze strook te bezorgen aan de informatieambtenaar Pascale Spur. Deze gegevens
worden enkel gebruikt voor het verspreiden van gemeentelijke informatie.
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Onderwijs
Evenementen in de Academie Muziek en Woord
Songwriting met Tom Pintens
Tom Pintens, oud-leerling van onze academie, is
zeker geen onbekende voor de doorwinterde
muziekliefhebber. Hij is componist, gitarist, pianist, zanger en producer en werkt(e) samen met
oa Think Of One, Laïs, Billie King en Zita Swoon.

James Brown en andere grooves
uit de pop-academie
Tijdens dit concert kan je kennis maken met de
samenspelgroepen van onze pop-academie.
Een gans jaar werken ze in groep
aan nummers in
verschillende stijlen en leren ze om
samen te musiceren, muzikaal te
communiceren en
te improviseren.
Elk jaar kiest de
pop-academie
een
jaarthema
waarrond
gewerkt wordt en
dit jaar is dat
James Brown.

Sinds kort heeft hij een solo-plaat uit met nederlandstalige luisterliedjes.
In deze workshop gaan we onder leiding van
deze muzikale duizendpoot op zoek naar de
creativiteit in onszelf. Nummers schrijven : hoe
begin je eraan, wat moet je ervoor kunnen, is
het moeilijk of kan iedereen het ? En wat als je
nummer klaar is ? Welk instrument speelt wat,
hoe creëer je de juiste sfeer, hoe breng je iets
over naar een publiek ?
Met deze vragen gaan we een dag aan de slag
door te luisteren, maar vooral door te doen. In
de voormiddag komt voornamelijk de theorie
aan bod, in de namiddag gaan we in kleine
bezettingen aan de slag met eigen materiaal.
Het resultaat kan door alle ‘fans’ bewonderd
worden om 16.30u.

Met enthousiasme zullen onze leerlingen de
onsterfelijke muziek van deze onlangs overleden soul-legende tot leven wekken, maar ze
brengen ook eigen nummers en laten allerlei
groovy ritmes op het publiek los.

(

Datum: zaterdag 19 januari 2008
Uur: van 11u tot 17u

En er is goed nieuws: u kan gratis komen meeshaken! Tot dan!

Tussen 11u en 13u is er luister-publiek welkom

Datum: dinsdag 26 februari 2008

Toonmoment: 16u, iedereen welkom
Waar: Gemeentelijke Academie Hemiksem,
Karel de Backerstraat 97
Toegang: gratis

Uur: 19u tot 21u

Waar : Grote zaal, Gemeentelijke Academie
Hemiksem, Karel de Backerstraat 97
Toegang : gratis

ACADEMIE MUZIEK EN WOORD –
Karel de Backerstraat 97 – 2620 Hemiksem
Tel.: 03 288 27 34 - fax : 03 288 27 32
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milieu
Klein gevaarlijk afval - KG.A.
Klein gevaarlijk afval – K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag 5 januari 2008 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 – uitzonderlijk op woensdag 2 januari, 8 januari, 15 januari, 22 januari en 29 januari 2008 en op dinsdag 5 februari, 12 februari, 19 februari en 26
februari 2008.
PMD, GFT+ en Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 11 januari, 25 januari
2008 en op vrijdag 8 februari en 22 februari 2008.
Voor grof huisvuil dient u steeds voorafgaand contact op te nemen met het magazijn –
Volkenbondstraat 78 – tel. 03 888 34 64.

Uw kerstboom wordt opgehaald op zaterdag 5 januari
De kerstbomen worden opgehaald op zaterdag 5 januari 2008
vanaf 9u door de Scouts & Oud-scouts Hellegat. Gelieve uw bomen dus
op tijd, best avond voordien, buiten te zetten. U kan de kerstbomen ook
steeds op de Scoutsterreinen achterlaten.
Opgelet : er is geen aparte ophaling door de gemeente voorzien, de
bomen worden dus enkel op zaterdag 5 januari opgehaald door de
Scouts en Oud-Scouts van Hellegat, in samenwerking met de gemeente.
Scouts en Oud-Scouts Hellegat organiseren de Kerstboomverbranding
op zaterdag 12 januari 2008.
Afspraak om 19u aan de Scoutslokalen te Hellegat voor een gratis fakkeltocht voor iedereen. Het vuur wordt om 19u30 aangestoken door de
Heer Burgemeester Luc Van Linden van Niel.
Meer info op www.scoutshellegat.be en op
www.kerstboomverbranding.be

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

ENERGIE SPAREN EEN KOUD KUNSTJE !
Geef minder geld uit aan energie
Gratis energiescan – meer info – milieudienst
Volkenbondstraat 78 – 2845 Niel
Tel. : 03/888.34.64 – Lieve Janssens/Kristel Vermeiren milieu.niel@telenet.be
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Jeugdboekenweek 2008 van 1 tot 16 maart “Mooi”
Of je nu een voetbalfanaat bent of eerder van turnen houdt, later brandweerman of dierenarts wil
worden, of je lievelingsdier een konijn of paard is, of je thuis Nederlands, Turks of Pools spreekt: wie
je ook bent, welke boeken je ook mooi vindt, de bib heeft wat voor jou.
Mooi om naar te kijken. Boeken die opvallen door hun prenten.
Mooie verhalen die ontroeren, over mensen die zich inzetten voor
anderen,…
Je vindt ze allemaal terug in de bib van A tot Z.
Tijdens de Jeugdboekenweek maken we van de
Nielse bib de mooiste plaats om te vertoeven en
zetten we de mooiste boeken in de kijker.
We laten jullie nog even in spanning wachten en
in februari kan je bij ons terecht voor het volledige Jeugdboekenweekprogramma.
Een klein tipje van de sluier: je kan tijdens de
Jeugdboekenweek het spel “Memory – de mooiste
boeken om nooit te vergeten” spelen in de bib!
Ben je nieuwsgierig? Neem dan alvast een kijkje op
www.jeugdboekenweek.be.
Meer info: Bibliotheek Niel – Antwerpsestraat 24 –
2845 Niel
03/888.30.06 – niel@bibliotheek.be

De slimste bib! Vrijdag 29 februari 2008
Op vrijdag 29 februari om 19.30u strijden de bibliotheken van de provincie Antwerpen tegen elkaar om de titel van ‘De slimste bib” te halen.
Per bibliotheek kunnen er 15 personen deelnemen die samen één team
vormen om de overwinning te halen.
Deze bruisende quiz boordevol weet- en opzoekingsvragen bestaat uit een
6-tal quizrondes. Per ronde komen er diverse items aan bod die d.m.v. algemene kennis of door het juiste speurwerk opgezocht worden in de bib.
Er is dus voor ieder wat wils!
Ook de bib van Niel strijdt mee naar deze titel! De slimste bib gaat niet alleen met
de eer, maar ook met een mooie prijs naar huis.
Echte lezers schrikken er niet voor terug! Voel je alvast de spanning en de adrenaline stromen?
Schrijf je dan in voor deze schrikkeldagquiz!
Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan telefonisch
03/888.30.06, via niel@bibliotheek.be of aan de balie tot 14 februari 2008.
Wanneer: vrijdag 29 februari 2008, 19.30u
Waar: bibliotheek Niel
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Gratis met de feestbus van oud naar nieuw
Onze gemeente brengt samen met het provinciebestuur van Antwerpen, 60 gemeenten/steden en districten fuifnummers van en naar hun feestbestemming. Ook als inwoner van Niel kun je op oudejaarsavond vanaf 18u en op nieuwjaarsdag tot middernacht
GRATIS bus en/of tram nemen.
Naast een groot aantal bestaande
bus- en tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet te bereiken zijn met
het openbaar vervoer.
Haal je GRATIS ticket op voorhand af
Voor een ticket ga je begin december 2007 langs in
één van de verdeelpunten: sporthal, bibliotheek,
gemeentehuis. De volledige lijst van verdeelpunten, reiswegen en dienstregelingen in Niel vind je
vanaf 1 december op www.feestbussen.be. Via de provinciekaart klik je
door naar je eigen gemeente/stad of district.
Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen uit niet deelnemende gemeenten/steden en
districten) rijden zonder extra ticket mee.
Wens je meer informatie
over het project en de verdeelpunten van de tickets: www.feestbussen.be
over halteplaatsen en dienstregelingen: www.delijn.be of De LijnInfo op 070 220 200

cultuur
Open Monumentendag
Sinds 1990 neemt de gemeente Niel deel aan de jaarlijkse Open
Monumentendag. Daarvoor werd een plaatselijk comité gevormd dat de
taak heeft een programma uit te werken voor de evenementen die op die
dag zullen plaatsvinden.
Heb je zin om mee de drijvende kracht te zijn in deze werkgroep, heb je toffe
ideeën, barst je van culturele energie, dan ben je meer dan welkom in ons
lokaal comité Open Monumentendag.
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Sandy Van de Velde, gemeentehuis Niel, Dienst cultuur, tel. 03/451 11 30.
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Start to run: wegens groot succes verlengd en vernieuwd!
Start to run: wegens groot succes verlengd en vernieuwd! Start to
run voor starters en start to run voor gevorderden (+5km)
Omdat de start to run-cursus in 2007 zo’n groot succes was met
meer dan 60 deelnemers, organiseren we in 2008 een nieuwe
editie van de Nielse start to run.
Het doel van start to run is simpel: na 12 weken kan elke deelnemer gedurende 30 minuten aan een stuk lopen en legt op die
tijd ongeveer 5 km af.
Doelgroep: iedereen die geen sport doet en iets aan zijn gezondheid wil doen, zonder zichzelf te forceren.
De begeleiding is opnieuw in handen van Peter Laureys, gediplomeerd trainer en Nielenaar.
Op maandag en op donderdag zullen de lessen doorgaan om
19 uur en om 20 uur (uren kunnen aangepast worden afhankelijk
van het aantal deelnemers)
Eerste les: maandag 31 maart 2008 om 19.00 uur.
Start to run voor gevorderden:
deze cursus is ideaal voor mensen die reeds 5 km kunnen lopen
binnen de 30 minuten.
In deze cursus leer je hoe je 10 kilometer kan lopen.
Ideaal voor de vroegere start to run cursisten of voor de geoefende loper.

Inschrijven bij: laureys.peter@telenet.be of bij sportdienstniel@telenet.be.
kostprijs: 15 euro (vraag na bij uw mutualiteit, zij betalen dit geheel of gedeeltelijk terug)
kinderen -18 jaar: 10 euro
Voor mensen boven de 40, wordt aangeraden vooraf een medische check-up te ondergaan.
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Pidpa
Vanaf 5 november zal de waterfactuur er
anders uitzien.
Het facturatiesysteem van Pidpa verandert
zowel van uitzicht als van filosofie omdat wij
overtuigd zijn dat dit voor een grotere duidelijkheid en efficiëntie zal zorgen.
Een belangrijke wijziging is de overstap op een
systeem van gespreide betaling. Voortaan krijgt
elke klant elk jaar 4 facturen (uitgezonderd diegenen die nu maandelijks een factuur krijgen).
De switch van 1 naar 4 facturen gebeurt niet in
1 keer maar geleidelijk aan. Tot de eerstvolgende jaarfactuur, d.i. bij moment van meteropname, wijzigt er dan ook niets voor u als klant.

Tezamen met de ontvangst van de nieuwe jaarfactuur start ook het
systeem met de tussentijdse facturen. Aangezien
elke gemeente een eigen
timing heeft van meteropnames, gebeurt de overstap dus geleidelijk aan.
Bij de nieuwe jaarfactuur ontvangt u ook de bijgevoegde nieuwe bijsluiter met hierop de nodige informatie over onze factuur.
Vanzelfsprekend kan u ook steeds terecht op
onze website www.pidpa.be.

Pidpa is een waterbedrijf, actief in 65 gemeenten
van de provincie Antwerpen.
Voor de uitbouw van onze diensten, zoekt Pidpa gemotiveerde (m/v’s):

Arbeiders regio Mechelen - Boom
JE FUNCTIE: Als arbeider ben je verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en herstelling van onze leidingen. Je werkt buiten in kleine ploegen. Je voornaamste bijkomende taken zijn het graven en verdichten van sleuven, het opstellen van signalisatie en het onderhouden en herstellen van gebruikte machines en materialen. Je
wordt in principe ingeschakeld in een systeem werken van huis uit, hoofdzakelijk in
de regio Mechelen-Boom.
JE PROFIEL: Je hebt minstens een diploma van volledig lager onderwijs. Je werkt
graag met anderen samen. Je bent gemotiveerd en flexibel en bereid de handen uit
de mouwen te steken.
Naast een aantrekkelijk loon, aangevuld met maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering, kan je bij ons rekenen op een uitdagende job met reële doorgroeimogelijkheden. Ben je geïnteresseerd, bel dan naar de dienst Personeelszaken van Pidpa op
nr.03/216.89.06 of mail naar personeelsbeheer@pidpa.be . Wij sturen je dan de voorwaarden en het inschrijvingsformulier. Deze informatie kan je ook terugvinden op
onze website www.pidpa.be.
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IMSIR - Kringloopwinkel

Industriepark ‘Krekelenberg’
Industrieweg 9 - 2850 Boom
03/843.33.29

Geschenkenbeurs
van 10 december tot en met 31 december 2007

Wintersolden
Van 4 januari tot en met 31 januari 2008

Openingsuren:
maandag tot donderdag: 10u – 16u30
vrijdag: 10u – 14u30
elke 1ste en 3de zaterdag van de maand: 10u – 16u

Wij halen uw herbruikbare spullen op na telefonische afspraak
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Nieuwe kwaliteitsnormen voor woningen
vanaf 1 februari 2008
Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen
aan minimale kwaliteitsnormen: ze moeten veilig en gezond zijn en voldoende basiscomfort
bieden. Anders kunnen ze geïnventariseerd
worden als ongeschikt of onbewoonbaar,
waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing
moet betalen. Ongeschikt of onbewoonbaar
verklaarde woningen kunnen uiteraard geen
conformiteitsattest krijgen.
Een aantal gebreken aan woningen gelden als
zware gebreken. Een ernstig gevaar voor
elektrocutie, brand, ontploffing of CO-vergiftiging is bijvoorbeeld al voldoende om een conformiteitsattest te weigeren, en de woning of
kamer ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.
Andere lichtere gebreken, zoals beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting of beschadigingen aan het
pleisterwerk, leiden pas tot een ongeschikt- of
onbewoonbaarverklaring als ze gecumuleerd
voorkomen.
Huurwoningen kunnen zelfstandige woningen
of kamers zijn. Een zelfstandige woning - daaronder vallen studio’s, appartementen en eengezinswoningen - beschikt minstens over een
eigen toilet, een eigen wasgelegenheid en een
eigen kookgelegenheid. Kamers bieden al dat
comfort niet, zodat de bewoners zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke voorzieningen.
Vanaf 1 februari 2008 worden, zowel voor zelfstandige woningen als voor kamers, de kwaliteitsnormen aangepast.
Nieuwe zware gebreken
Vanaf dan moet een zelfstandige woning minstens voorzien zijn van een gootsteen, een lig-,
zit- of stortbad en een toilet, moet ze natuurlijk
licht binnenlaten via doorzichtige ramen of
koepels, en moet de totale vloeroppervlakte
van alle slaap-, kook- en leefruimtes samen minstens 18 m2 bedragen. Elke overtreding van die
normen geldt als een zwaar gebrek.
De kamers moeten voortaan natuurlijk licht
binnenlaten via doorzichtige ramen of koepels,
ze moeten minstens over een afvoer voor een
vast verwarmingsapparaat beschikken, of over
een aparte stroomkring voor elektrische verwarmingstoestellen, en gastoestellen voor de
verwarming van de kamer moeten luchtdicht
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zijn met gevel- of schoorsteenafvoer. Elke overtreding van die normen geldt als een zwaar
gebrek.
Nieuwe lichte gebreken
Daarnaast gelden zowel voor kamers als voor
zelfstandige woningen een aantal nieuwe normen op het vlak van lichte gebreken. Zo moet
elke woning afsluitbaar zijn, moeten alle bewoners toegang hebben tot de hoofdkraan van de
waterleiding, en moet een keuken of kookhoek
minstens één geaard stopcontact (in een kamer)
of twee geaarde stopcontacten (in een zelfstandige woning) bezitten. Bovendien moet er in de
leefkamer van een zelfstandige woning minstens een afvoer voor een vast verwarmingsapparaat of een aparte stroomkring voor elektrische verwarmingstoestellen aanwezig zijn,
terwijl een kamer over een gootsteen met koud
en warm water moet beschikken.
Gemeenschappelijke delen tellen mee
Belangrijk is dat voor kamers vanaf februari
2008 de gemeenschappelijke delen zullen meetellen in de kwaliteitsbeoordeling: een zwaar
gebrek aan de gemeenschappelijke delen zal
dus, net als een zwaar gebrek aan de kamer
zelf, leiden tot de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van de kamers die erbij horen.
En ook bij de gemeenschappelijke delen zijn er
een aantal nieuwe lichte gebreken bij gekomen. Zo moet een gemeenschappelijke badkamer of douche beschikken over de aanvoer van
koud en warm water, vorstvrij zijn en, net zoals
een toilet, afsluitbaar zijn. Een gemeenschappelijke kookgelegenheid moet een gootsteen met
koud en warm water bezitten. Er moet minstens
een afvoer voor een vast verwarmingsapparaat
aanwezig zijn, of een aparte stroomkring voor
elektrische verwarmingstoestellen. Er moeten
minstens twee geaarde stopcontacten zijn, een
aanrecht en een kookfornuis of kookplaten,
een koelkast, en voldoende natuurlijke lichtinval. Elke overtreding van die normen geldt als
een licht gebrek voor alle kamers die van de
voorzieningen in kwestie gebruikmaken.
Verder zullen de kamers ook strafpunten krijgen als de gemeenschappelijke delen te klein of
te schaars zijn: per tien bewoners die geen
eigen wasgelegenheid hebben, moet er een
gemeenschappelijk lig-, zit- of stortbad aanwezig zijn, per zes bewoners die geen toilet op de
kamer hebben, moet er een gemeenschappelijk
toilet zijn, en de vloeroppervlakte van de
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gemeenschappelijke keuken moet per bewoner
minstens 1,5 m2 bedragen: een keuken voor zes
bewoners moet dus minstens 9 m2 groot zijn.
Lichte gebreken wegen op zich minder door
dan de zware, maar samengeteld kunnen ze
wel dezelfde drastische gevolgen hebben. U
doet er dus goed aan de woning vooraf in orde
te brengen!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de lokale diensten van het agentschap WonenVlaanderen in uw provincie:
Wonen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Tel. 03 224 61 16
Fax 03 224 61 12

Slachtofferhulp
Al over gehoord?
Stel je voor dat er bij jou wordt ingebroken; of
dat je wordt gestalkt;…
Als gewone burger sta je dan, na aangifte,
alleen tegenover het gerechtelijk apparaat.
Waar moet je naartoe? En waar kan je terecht
voor emotionele verwerking?
Voor deze mensen bestaat er slachtofferhulp.

En wij zoeken nog mensen die zich geroepen voelen hieraan vrijwillig mee te werken.
Ben jij bereid een deel van je vrije tijd in te zetten voor slachtoffers? Bel dan naar 03/247 88 30
of mail naar slachtofferhulp@cawdemare.be .

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 risicozones.
Deze sirenes zijn bedoeld om de bevolking te
waarschuwen bij potentieel gevaarlijke situaties.

In de loop van het jaar 2008 vinden deze testen
plaats op : 3 januari, 3 april , 3 juli en 2 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

Bloedinzamelingen
Het Belgische Rode Kruis-afd. Niel/Schelle richt BLOEDINZAMELINGEN in, die
plaatshebben in de refter van de Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1, telkens van 18 uur tot 20.30 uur op de dinsdagen 12 februari, 6 mei, 12 augustus
en 18 november 2008.
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Damiaanbouwkampen is... durven vertrekken
Onder bovenstaand motto worden al meer dan
15 jaar de Damiaanbouwkampen georganiseerd. De voorbije zomer vertrok het recordaantal van 90 bouwkampers naar India,
Bangladesh, Nicaragua en voor het eerst ook
naar Congo. Het ingezamelde sponsorgeld,
waarmee deze bouwprojecten worden mogelijk
gemaakt, overschreed ook voor het eerst de
historische grens van 200.000 EURO. Deze realistische idealisten waren actief in niet minder
dan 11 verschillende bouwprojecten : 3 in
Bangladesh, 5 in India, 2 in Congo en 1 in
Nicaragua. Daarbij ging het telkens om verbetering van gezondheidsvoorzieningen die in
deze landen helaas nog heel wat te wensen
over laten.

De bouwkampen 2008 staan al in de steigers !
Voor volgend jaar zijn alweer een tiental bouwkampen gepland in dezelfde landen.
Wie hier interesse voor heeft kan best nu al de
infodag in zijn of haar nieuwe agenda inschrijven :
Op 19 januari 2008 worden de nieuwe projecten
voorgesteld in Mechelen. Het is pas na die
informatieve dag dat men zich definitief kan
inschrijven. ‘Toeristen’ gelieven zich te onthouden !
Bij interesse neemt u contact op met Marcel
Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede
09/383 55 63 – m.lootens@skynet.be
Zie ook : www.damiaanactie.be (doorklikken
naar – Jij kan helpen)

BEN JIJ ONZE HELPENDE HAND?
Damiaanactiecampagne van 25, 26 en 27 januari 2008
Elk jaar voert Damiaanactie campagne tijdens het laatste weekend van januari. In 2008 zal het campagneweekend plaatshebben op 25, 26 en 27 januari.
Ben jij onze helpende hand?
Damiaanactie vraagt eind januari 2008 uitdrukkelijk om een handje toe te steken.
In de eerste plaats om de vele tuberculosepatiënten de hand te reiken. De strijd tegen deze ziekte is
nog lang niet gestreden: jaarlijks worden 8 à 10 miljoen mensen besmet met tbc, maar liefst 1,5 miljoen mensen sterven. Dat betekent dat tbc om de 20 seconden een mensenleven eist.
Damiaanactie vraagt ook om leprapatiënten een blijvende hand te reiken. Elk jaar stelt men immers
nog 400.000 nieuwe gevallen van lepra vast. Daarom blijven medische ploegen, met de steun van
Damiaanactie, elke dag patiënten onverdroten opsporen. In 2006 spoorde Damiaanactie in totaal
285.772 patiënten op, waarvan 27.027 met lepra, 256.458 met tbc en 2.287 met leishmaniasis (berglepra). Vele helpende handen blijven nodig om al deze mensen te kunnen genezen.
40 euro voor een mensenleven
40 euro volstaat opdat Damiaanactie een lepra- of een tbc-patiënt kan genezen. Met 40 euro is het
mogelijk om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om het leven te redden
van iemand die aan tbc lijdt. In beide gevallen schenk je de zieke, net als aan zijn familie, opnieuw
hoop en menselijke waardigheid. Maar 40 euro is echter onbetaalbaar voor de zieken. Daarom organiseert Damiaanactie het laatste weekend van januari haar fondsenwervingscampagne. Er zullen ook
stiften worden verkocht: 5 euro voor een pakje van 4 stiften. Vergeet dat weekend niet om bij onze
vrijwilligers stiften te kopen als u ze op straat ontmoet.
Uit naam van de duizenden zieken die al werden geholpen en de 1.500 vrijwilligers van Damiaanactie
danken we u voor uw helpende hand.
Rekeningnummer 000-0000075-75
Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel.
www.damiaanctie.be
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agenda
03/01

Gepensioneerden Niel – S Plus – Kaart- en pannenkoekendag.

06/01

Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag – tentoonstelling van 9u tot 12u in de refter
van de Gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat.

06/01

Nielse Concertband vzw – Aperitiefconcert – 11u – zaal Roxy – kaarten
(incl. één aperitief) – vvk : € 7 – kassa : € 8 , kinderen -12j gratis – reservaties op
03/844.28.56 of 0475/585512 of via e-mail: steven.van.heymbeeck@skynet.be

07/01

KAV – kernvergadering en nieuwjaarsfeestje.

09/01

Zij-kant VIVA SVV Niel – Appel- en worstenbroodavond in zaal Roxy te 19u30.

10/01

Gepensioneerden Niel – S Plus – Iedere donderdag van de maand petanque
(petanqueclub Antwerpsestraat) – 14u tot 16u – tel. : 03 888.70.96.

10/01

Liberale gepensioneerden – Den Tighel : nieuwjaarsreceptie – info en inschrijven :
Lucienne Daems : Schuttershofstraat 36 – tel. 03/888.46.03.

12/01

Computerclub Monitor Niel vzw – Thema’s : er zit meer in Excell dan je denkt
10u-12u-Wat is een computer ? Basisbegrippen 13u30-15u30 – shareware & cybercafé “De
Monitor” 10u-16u – werkgroep Linux - GBS – Veldstraat 1 – info www.monitorniel.be

12/01 t/m
5/02

Cultureel Service Centrum vzw – tentoonstelling « werken van Etienne Van Rooy » Cultureel Service Centrum vzw – Em. Vanderveldelaan 23 – alle werkdagen van 13u
tot 15u.

14/01

Computerclub Monitor Niel vzw – open clubavond 19u-22u30 – shareware & cybercafé
“De Monitor” – werkgroep digitale beeldbewerking – GBS – Veldstraat 1 –
info www.monitorniel.be

19/01

Liberale gepensioneerden – Kortrijk : bijwonen “Glenn Miller” herdenkingsconcert en
muziek van Andrews Sisters/Vera Lynn (vertrek rond 9u30 per autobus : leden 27,5 €) –
info en inschrijven : Lucienne Daems – Schuttershofstraat 36 – tel.03/8884603.

20/01

Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag van 9u tot 11u - Algemene ledenvergadering
tussen 11u en 12u. Nadien Breugelfeest voor onze leden en familie leden in de refter van
de Gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat.

21/01

Computerclub Monitor Niel vzw – open clubavond 19u-22u30 – shareware & cybercafé
“De Monitor” – werkgroep digitale beeldbewerking – GBS – Veldstraat 1 –
info www.monitorniel.be

21/01

KAV – knutseldemonstratie : “Kommen en fruitschalen in natuurlijke materialen”.

22/01

KAV – Pilates.

26/01

Computerclub Monitor Niel vzw – Thema’s : Er zit meer in Excel dan je denkt 10u-12u –
wat is een computer ? Basisbegrippen 13u30-15u30 – shareware & cybercafé “De Monitor”
10u – 16u – werkgroep digitale beeldbewerking – GBS Veldstraat 1 –
info www.monitorniel.be.

26/01

Computerclub Monitor Niel vzw – Nieuwjaarskaas- en wijnavond 19u30-…- GBS –
Veldstraat 1 – info : www.monitorniel.be.

29/01

KAV – Pilates.

01/02

Davidsfonds Niel – Plezante avond – DF-blues met optreden van Fried Bourbon – zaal
Café Koophandel Noeveren.

03/02

Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag – tentoonstelling van 9u tot 12 u in de refter
van de Gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat.
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agenda
03/02

De Rupelkade – 11u – Den Tighel : brunch en algemene vergadering – info Dirk Vermant
gsm 0477/135746.

04/02

KAV – Open kern : “Train je geheugen.”

07/02

Gepensioneerden Niel – S Plus – Kaart- en pannenkoekendag.

09/02

Liberale Dames – 16u – Den Tighel – Winterkoffie – info : Mariette Van Der Velde –
tel. 03/8443419.

09/02

Computerclub Monitor Niel vzw – Thema’s : Internet : wat is het ? Wat kan je ermee
doen 10u-12u 13u30-15u30 – Wat is een computer ? Basisbegrippen 10u-16u – shareware &
cybercafé “De Monitor” – werkgroep Linux – GBS – Veldstraat 1 –
info : www.monitorniel.be.

11/02

Computerclub Monitor Niel vzw – open clubavond 19u-22u30 – shareware & cybercafé
“De Monitor” – werkgroep digitale beeldbewerking – GBS – Veldstraat 1 –
info : www.monitorniel.be.

12/02

KAV – Pilates.

16/02

K.K. Harmonie Kunst & Vermaak vzw – worstenbrood in Zaal De Vak.

17/02

Zij-kant VIVA SVV Niel – jaarlijks kinderkarnavalbal in zaal “Roxy” van 14u tot 17u.

17/02

Gepensioneerden Niel – S Plus – Iedere donderdag van de maand 14u tot 16u –
tel. : 03/888.70.96

17/02

Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag – studie voormiddag onder leden in de refter
van de Gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat tussen 9u en 12u.

18/02

Computerclub Monitor Niel vzw – open clubavond 19u-22u30 – shareware & cybercafé
“De Monitor” – werkgroep digitale beeldbewerking – GBS – Veldstraat 1 –
info : www.monitorniel.be

19/02

KAV – Pilates.

23/02

Liberale gepensioneerden - Heist o/d Berg : bijwonen operette “De Zigeunerbaron”
(aanvang 15u : autobus voorzien : leden 25 €) – info en inschrijven : Lucienne Daems :
Schuttershofstraat 36 – tel. 03/888.46.03).

23/02

KAV – de slimste vrouwenquiz.

23/24/02

Zij-kant VIVA SVV Niel – Valentijnsrestaurant in samenwerking met SP.A (zaal “Roxy”),
zaterdag van 17u tot 19u en zondag van 12u tot 14u.

26/02

KAV – Pilates.

15/03

Volley Niel – 11de Quiz Volley Niel in de turnzaal van de Vredestraat – inschrijvingen bij
Bart Van der Velde – Emiel Dewittstraat 6 bus 2 Niel – 0497/515081 of op
bart.vandervelde@telenet.be

20

