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Gemeente- - vrijdag :

diensten van 13.30 tot 18 uur
- zaterdag :

1 INHOUD
Alle gemeentediensten zullen 1 van 9.30 tot 12.30 uur

gesloten zijn op :

- maandag l9 juni [lunikermis);
Gemeentelijke Derde Edegems Tui nfeesl 3

- dinsdag l l juli (Feest van de Openbare Feest van de Vlaamse
Vlaamse Gemeenschap); Diskoteek Gemeenschap 4

- vrijdag 21 juli (Nationale Nationale Feestdag 4
Feestdag); Hovestraat 55-2650 Edegem

- dinsdag 15 augustus tel. 457.85.84 (tijdens openings Junikermis 5
(Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart). uren) Rommelmarkt 5

Tijdens de maanden juli en - maandag en donderdag 1 Gemeenteraad 6 /e
augustus is er op dinsdagavond van l 8.30 lot 21 uur

1 Nieuwe voorzitter vooren op zaterdagvoormiddag geen - woensdag
het O.CM.W. 7dienstverzekering op de dienst van 13.30 tot 16.30 uur

1
Bevolking.

6%
"Boanerges" of Santiago
de Compostela 8

Gemeentelijke 20ste Internationaal

Openbare Volksdansfestival Edegem 9

Biblioteek Berichten van de politie 10-11

Hovestraat 55- 2650 Edegem
Kompost van 't vat 12-13

tel. 457.85.84 Heemmuseum Onderwijs en vorming 14-18

#%
De Pastorij Gemeentegids 1996-'97 19

open elke l ste en 3de zondag Jeugd 2O22
van iedere maand (tenzij op

Ontwikkelings /@feestdagen] van \4 tot l8 uur.
samenwerking 22.23

SM:,
- maan-, woens- en donderdag : 97,- o Opening viswater

: · ·
van 13.30 tot 20 uur 5 r ·-. Romeinse Put 24:::l -~~- ~

- dinsdag : .-7=== z
$ 139 Eenden vragen om hulp 24van 13.30 tot 17 uur , «s$S

PASTO Klein gevaarlijk afval 25

Voorbereiding op pensioen 26

Tennisinitiatie in
"den Willecom" 26

Kolofon t [/oe poe 26

Aktiviteitenkalender 27.29
Verschijnt 6 x per jaar.

De Lijn 30
Koördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout. De Gordel 31

Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

1
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ZONDAG 25 JUNI 1995

Programma
12.30 uur
Muzikaal aperitief
verzorgd door de leerlingen
en leerkrachten van de
Gemeentelijke Akodemie voor
Muziek en Woord Edegem

Welkomstwoord
door burgemeester Koen Snyders

13-18 uur
Feestelijke barbecue
verzorgd door de Edegemse
Middenstandsrood :

Gerookte zalmsla met groentjes
en toost
Gemarineerde kippefilet
Provençaals gekruide varkenshaas
Balkansalade
Bereide komkommersalade
Broodjes
Dessert : reuzegebak

Muzikale omlijsting : Walter Van
der Smissen en de Edegemse
muziekverenigingen.

Springkasteel, animatie en
kinderopvang.

Edegemse Middenstandsraad.

Alle inwoners worden hartelijk
op het tuinfeest uitgenodigd. Om
praktische redenen is het aange
wezen dat vooraf wordt inge
schreven door middel van
onderstaande inschrijvingsstrook.

De opbrengst van dit
gemeenschapsfeest is bestemd
voor de socio-kulturele en liefda
dige werken van de gemeente.

Bij slecht weer vindt het feest
geheel plaats in een overdekte
feestruimte.

DERDE EDEGEMS TUINFEEST

Zo wordt op zondag 25 juni e.k.
in het rekreatiedomein Fort 5 het
'Derde Edegems Tuinfeest'
georganiseerd. De bedoeling
van dit feest is om zoveel moge
lijk inwoners samen te brengen in
een gezellige en ongedwongen
sfeer. Elkaor ontmoeten en beter
leren kennen is de boodschap.
Het feest wordt georganiseerd
met medewerking van de

Geïnspireerd door het sukses van
de wee vorige tuinteesten werd
in overleg met het inrichtend
komitee besloten dit jaar het
initiatief te herhalen.

•

•

Inschrijvingsstrook

Naam/adres

wenst in te schrijven voor het DERDE EDEGEMS TUINFEEST op 25 juni en zal

• met personen deelnemen aan het muzikaal aperitief van 12.30 1ot 13.30 uur

• deelnemen aan de feestelijke barbecue

met..... volwassenen x 450 fr. = fr.
met kinderen x 250 fr. = fr.

bedrag te storten op bankrekening 3200252230-03 -Derde Edegems Tuinfeest - of te betalen door het
zenden van een gekruiste check naar : Derde Edegems Tuinfeest, Kontichstraat 9 te 2650 Edegem.

De reservatie van de tafels geldt tot 14 uur.
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FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Viering opgeluisterd door de

BOB BOONSINGERS

ofgewisseld met poëzie
gebrocht door
LIN VAN MIERLO
en muziek door het
SYMFONISCH JEUGDORKEST
EDEGEM

Dinsdag 11 juli om 20 uur
in de tuinen van
de muziekakademie,
Terelststroat 69, Edegem

Organisatie :
Gemeentebestuur Edegem
in samenwerking met
het Davidsfonds Edegem

Info: 458.00.69

Bij slecht weer
vindt deze viering plaats
in de St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat •

Bob Boonsingers

NATIONALE FEESTDAG •

4

Ter gelegenheid van de
Nationale Feestdag zal op

zondag 23 juli,
omstreeks l 0.45 uur,

no de H. Mis van l O uur,

een
TE DEUM

gezongen worden in de
parochiale kerk
Onze-Lieve-Vrouw-van Lourdes
in de Hovestraat.

Deze plechtigheid staat open
voor het publiek.
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13de editie wielerwedstrijd
"Junior van het Jaar"

Zondag 17 september

Ter gelegenheid van de
Elsdonkfeesten wordt op zondag
l7 september van 8 tot 12 uur
voor de tweede keer een rommel
markt ingericht. Bij slecht weer
vindt deze plaats in hangar 44
op Fort 5. Er zijn een 70-1al
plaatsen van telkens 3 meter be
schikbaar. Het standgeld hier
voor bedraagt 150 fr.

De inschrijvingen zijn alleen
mogelijk voor Elsdonkenaors en
Edegemnaors.

Inlichtingen : dhr. R. Van den
Avant, Pastoor Moonslaan 34 te
Edegem. Tel. 449.76.20.

Men kan zich inschrijven vanaf
dinsdag 20 juni. Wees er tijdig
bij, want alle plaatsen zijn elk
jaar in een mum van tijd uitge
put l

Wij wensen uw aandacht te
vestigen op het feit dat het bij
politiereglement verboden is om
op eigen initiatief goederen te
verkopen vóór de huisdeur.

Wie wil deelnemen aan de
rommelmarkt, dient dus inge
schreven te zijn om zo toe
stemming tot verkoop te krijgen.
Buiten de rommelmorktstraten
wordt geen toestemming tot
verkoop verleend.

Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat,
een gedeelte van de Onafhanke
lijkheidsstraat en rond het ge
meenteplein.

Geïnteresseerden kunnen een
reglement en een inschrijvings
formulier aanvragen bij Kristel
Kussé, p.a. administratief cen
trum, Kontichstraat ]9 te
Edegem. Tel. 450.42.46.

Zondag 3 september

In het kader van de jaarmarkt
feesten wordt op zondag 3
september de Edegemse rommel
markt georganiseerd. Deze vindt
plaats van 8 tot 13 uur in de

]4 ronden van elk 8,4 km.
Stort te l5 uur.
Parkoers : Hovestroot, Kontich
straat, De Villermontstraat, Prins
Boudewijnlaan, Drie Eikenstraat,
pleintje, Oude-Godstraat, Molen
lei, Mechelsesteenweg, love
straat (aankomst ter hoogte van
Café 't Bieke)

Dinsdag 20 juni
8tot l3 uur : wekelijkse markt in
de Trooststraat.

1 ROMMEL
MARKT

Zaterdag 17 juni
]9 uur : kermistaptoe door de
Akkordeonvereniging De Nachte
gaal en de Kon. Fanfare
St.-Rosalia in de kermisstraten.

Vrijdag 9 juni
17tolt 24 uur : feestmarkt op hei
gemeenteplein.

Zaterdag 17 juni
t.e.m. dinsdag 20 juni
]4tot 24 uur· kermis op het
gemeenteplein.

Zondag 18 juni
l l .30 uur : eucharistieviering in
de basiliek O.-L.-V.van-Lourdes in
de Hovestroot, met muzikale
begeleiding door de Kon.
Fanfare St.-Rosolio en het
Basilicakoor o.l.v. L. Peeters.
l4 uur: 13de editie 'Junior van
het Jaar' georganiseerd door
E.B.C. Molenvrienden.
Aan deze wielerwestrijd nemen
de beste jonge renners uit gons
het land deel.
Afstond : 117,6 km.

PROGRAMMA JUNIKERMIS
K .F55EIt1
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
Nieuwe fotokopieer- voorkomingsbeleid. Groenvoorziening

machines voor de - Evaluatie en globale aanpak - Boomverzorging Meihof.
van de afvalproblematiek, met - Verdere herinrichting

gemeentediensten inbegrip van de selektieve rekreatiedomein Romeinse Put.

De gemeenteraad keurde het
inzamelingen. - Verdere afwerking speeltuinen

- Onderzoek m.b.t. de huis-aan- Romeinse Put, Pieter van den
bestek goed voor de huur - voor huis inzameling van klein tuin- Bemdenlaan en Philips de
een periode van 60 maanden  afval. Monteplein.
van fotokopieerapparaten voor - Verder uitwerken (verfijnen en - Heraanleg speeltuinen Fort 5 en
de diverse gemeentelijke dien optimaliseren) van de selektieve Pitsemburglaon.

1 •sten. De huidige kontrakten lopen inzameling via het ekopark. - Begeleidende aanplantingen bij
namelijk in de loop van dit jaar - Opstarten van een verkeersingrepen.
ten einde. interkommunale kompostwerf. - Regeneratie var. gemeentelijke

Begraafplaats Oppervlaktewater sportterreinen

- Verder onderzoek naar de be- - Automatisatie van de groen- en

Op geregelde tijdstippen wordt heersing van de wateroverlast. straatbomeninventaris en het ge

tot het 'ontknekelen' [het verwij - Monitoring van de water- meentelijk groenslruktuurplan.

deren van doodsbeenderen) kwaliteit en nemen van gepaste Natuurbehoud en -ontwikkeling
overgegaan van parken op de maatregelen ter verbetering - Verder uittekenen van hei
gemeentelijke begraafplaats. van de waterkwaliteit van de gemeentelijk natuurontwikke
Thans is het de beurt aan park 7. Edegemse Beek en de Kleine lingsplan (GNOP).
Dit werk wordt aanbesteed. Struisbeek. VariaKostenraming : 800.000 fr.

Grondwater - Bijzondere plannen van aanleg

Milieubeleidsplan - Tegengaan van de verlaging Hozeschrons en Mussenburg.
van het grondwaterpeil bij - Verder uitwerken en opvolgen

In uitvoering van de milieuconve- bouw- en infrostruktuurwerken. van de milieu-inventaris in het
1nant-overeenkomst atgesloten - Monitoring van het grondwater kader van de milieu-audit en •tussen de Vlaamse Gemeenschap Romeinse Put. registratie van vergunningen

en de gemeente in verbond met Bodem/waterbodem voor grondwoterwinningen en
het gemeentelijk milieu- en na- - Maatregelen ter verbetering van lozing van onder dan huishou
tuurbeleid wordt er jaarlijks een de kwaliteit van de oppervlakte- delijk afvalwater.
beleidsnota of -plan uitgewerkt. waters en het slib (rechtstreekse - Opbouw van een degelijke

Het milieubeleidsplan 1995, dat of onrechtstreekse lozingen op vergunningsregistratie en op
basis daarvan systematische

het gunstig advies verkreeg van het oppervlaktewater en de kontrole en toezicht.
de Gemeentelijke Milieuraad en werking van de overstorten).

- Koördinatie van klachten-
werd goedgekeurd door de Ge- - Zoeken naar en gebruiken van

registratie en -behandeling.
meenteroad, bevat een ontleding minder milieuhinderende
van de knelpunten met betrek- onkruidbestrijders. Brandweerking tot : afval, water, lucht, bo- Geluid
dem, geluid, groenvoorziening - Uitvoeren van metingen in het De Provinciegouverneur stelt
en natuurbehoud en ontwikkeling. kader van de milieu-audit. jaarlijks de forfaitaire bijdragen

Daarenboven vat het de ge· - Verderzetten van de werken 'ge- vast in verband met de kosten

plande akties voor het huidige luidsberm en fluisterasfalt E 19'. van de brandbeveiliging. Voor
het dienstjaar 1994 worden de

werkjaar samen als volgt : Lucht kosten voor Edegem vastgesteld
Afval - Afronden van de milieu-audit op l l .08 l.967 fr. Daarvan kan
- Uitbouwen van het m.b.t. luchtmetingen. de gemeente 5.153.115 fr.

6
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EEN NIEUWE VOORZITTER
voor het O.C.M.W.

rekupereren van de door het I Liliane Trienpont de opdracht
Gewestelijk Z-brandweercentrum gegeven binnen de sociale dienst
Edegem beschermde gemeenten

1
van het leger een projekt op te

uit de omgeving. Dankzij een zetten met als doel de nieuwe
goed werkend vrijwilligerskorps Op 3.4.1995 verkoos de Raad maatschappelijk-werkmetodieken
kan in Edegem de kostprijs van voor Maatschappelijk Welzijn ie introduceren en te integreren.
de brandbestrijding beperkt Edegem een nieuwe voorzitter : Voor het eerst in België werd de
worden tot 258 fr. per inwoner. LILIANE TRIENPONT. metodiek "Supervisie" als didak

Bestrijding water Hieronder maken we even met
tisch instrument ingevoerd in de

• haar kennis.
praktijk.

overlast Ondertussen werd zij lesgever en+ No hoor humaniora-studies be-
Naar aanleiding van regelmatig hoolde Liliane Trienpont in oktober

supervisor aan verscheidene so-
ciale hogescholen in Vlaanderen

weerkerende wateroverlast in be 1954 het diploma van maatschap- en werd zij als "buitendocent"
paalde delen van de gemeente pelijk assistente. De promotie van verbonden aan de Hogeschool
werd vorig jaar gestart met de no Liliane Trienpont was de eerste die Nijmegen ( 1968- 1989).
dige studies die ondertussen zijn het 'casework' op het programma
beëindigd. Zo kan thans worden had. Reeds vóór zij deze studies In 1979 werd zij verbonden aan
overgegaan tot de uitvoering van beëindigd had, begon Liliane het kabinet van de eerste Ge
de nodige rioleringswerken. Trienpont te werken bij de sociale meenschapsminister van Gezin- en

dienst van het leger, waar zij Welzijnszorg, mevrouw Rika
In die optiek besloot de gemeen ingeschakeld werd in het indivi Steyaert. Zij werkte er tot 1987 en
teraad een overeenkomst at te dueel maatschappelijk werk met was als adviseur verantwoordelijk
sluiten met de stod Antwerpen in gezinnen van militairen. voor de dossiers inzake moot-
verband met de verdeling van de In 1957 werd zij naar de direktie

schappelijke dienstverlening zoals
kosten verbonden aan de aanleg o.o. centra voor maatschappelijk
van een ontdubbelingsriool geroepen van de sociale dienst werk, centra voor levens- en ge-
tussen de Pieter van den van het leger te Brussel, waar zij zinsvragen, gezins- en bejaarden

de eerste kennismaking door- 1• 1 Bemdenlaan en de autosnelweg hulp, ...
Brussel-Antwerpen (E 19) . maakte met de beleidsvoering van

Sinds 1987 1 Liliane Trienpont
De verdeelsleutel is als volgt : een sociale dienst.

73,5% ten laste van Edegem en In 960 besliste zij zich te verdie-
tewerkgesteld in Kind en Gezin
waar zij verantwoordelijk is voor

26,5% ten laste van Antwerpen. pen in de metodiek van het case-
1 vorming en voorlichting. Sinds kort

Het technisch lastenboek wordt work en volgde een tweejarige
tijdens de gemeenteraadszitting opleiding aan hei Hoger Instituut

werd zij aangesteld als koördinator

van 22 juni behandeld. voor voortgezette sociaal-pedago
1 voor de kansarmoede-projekten.

Paul Gilsonlaan/Pieter
gische opleidingen te Nijmegen. Liliane Trienpont, die de vorige
Het diploma "caseworker" be-

1
bestuursperiode reeds deel uit-

van Maldereplein haalde zij in 1962. Omwille van maakte van de Raad voor Maat-

deze opleiding was zij ondertus schappelijk Welzijn Edegem, ziet

Tot eind juni wordt er een test- sen opnieuw ingeschakeld in het het O.C.M.W. als een autonome

opstelling aangebracht waarbij veldwerk van de sociale dienst van instelling die op een "verbijzon

eenrichtingsverkeer en wandel- het leger. derde" wijze het sociaal welzijns

straatregime worden ingevoerd In 1966 vertrok Liliane Trienpont
programma van een gemeente

op het Pieter van Maldereplein en naar de Verenigde Staten waar zij
gestalte geeft. Het O.C.M.W. is

in de Paul Gilsonlaan. Deze voor haar de uitdrukking van de
maatregel kwam tot stand in sa-

van 1966 tot 1968 studeerde aan solidariteit van een ganse lokale
menspraak met de daar geves

de Tulane University [New gemeenschap waarbij zoveel
tigde school en de omwonenden.

Orleons) en het diploma behaalde mogelijk inwoners dienen betrok
De resultaten zullen uitwijzen of

van "Master of Social Work". ken te worden als uitdrukking van
de ingreep definitief kon worden. Eens terug in België werd aan de zorg voor elkaar.

7



7995
Q O € Q

N
0

F
0

0
Q

R
O

M
0

A
Q

T
Q ~

E
0

V A
0

N
0

•

•32g.±=°+..'n--~-,..3...°as.'
i-~«,i
{Z 4z

-.:EG


:'3 T»-«,,
~227
à

verleden en toekomst.

De kunstenaar Jean-Paul Loenen,
geboren te Mechelen in 1931,
heeft een grote reputatie in
binnen- en buitenland. Hij werkt
geregeld samen met andere
ontwerpers, orchitekten en
stedebouwkundigen. Enkele
bekende werken van hem zijn
o.a. : "Hermes en Athene" op de
kroonlijst van het EHSAL-gebouw
te Brussel, "De draad van
Ariodne", een projekt voor het
Europees Parlement in de
Belliardstraot te Brussel en het
"X-portiek" aan het Postsorteer
centrum Antwerpen in Berchem.
Hij is ook de ontwerper van de
meest gangbare munt van België,
nl. het vijffrankstuk.

z@; er55.7 _'n;;3±4; 52
·-:-rs "

he-- - ·, .. "4'_g,> t'pk" ,

dige pelgrim en voor de 12de
eeuw de "Matomoros", de
oorlogszuchtige Morendoder.
Van deze verschillende figuren is
er telkens iets terug te vinden in
het beeld : het open boek, de
Handelingen der Apostelen, staat
voor "Boonerges", Hebreeuws
voor zoon van de donder, de
monniksstaf, de hoed, de
St.-Jacobsschelpen en de blote
voet voor de pelgrimsfiguur en
het zwaard, de geharnaste voet
en het aangezicht voor de
"Motamoros".
De sokkel van het beeld, als
vesting, bestaat uit l O gesta
pelde blokken voor l O eeuwen
Compostela bedevaart. De
gebeitelde driehoek in het
bovenste blok verbindt heden met

KUNST
"Boonerges" of
Santiago de Compostela
J.P. Loenen

Op zaterdag 22 april is het
beeld "Boanerges" of Santiago
de Compostela van Jean- Paul
loenen ingehuldigd. Een verrij
king van het Edegems patrimo
nium. Dit beeld werd aangekocht
door de gemeente met steun van
de Nationale Loterij.

Als plaats werd geopteerd voor
het centrum van de gemeente, nl.
op de hoek van de Terelststraat
en de Strijdersstraat aan de muur
van het Tentoonstellingshuis Helle
mans. De kunstenaar heeft het
ontwerp gemaakt voor de
integratie van het beeld in de
omgeving. Het beeld zelf is
gemaakt in 1985 .a.v. het
Europaliojaor, gewijd aan
Spanje, met o.a. als tema :
"Santiago de Compostela - l 0
eeuwen bedevaart". Aan 4
kunstenaars, waaronder J.P.
Loenen, werd gevraagd het
behandelde tema in eigen
beeldtaal te aktualiseren.

J.P. Laenen ging, voor dit beeld,
rechtstreeks in op "Santiago" als
figuur : een verhaal vol tegenstrij
digheden en paradoxen.
Onverenigbaarheden worden
door de eeuwen heen tot één
personage gekneed : voor
Christus was "Boanerges" zoon
van de donder, voor de 8ste
eeuw de populaire en zachtmae-

8



D
o

E
o

G E
o

M
O

E
O

E
o

N
O

T
O

E
O

0 k
o e

•

•

205TE INTER
NATIONAAL
VOLKSDANS
FESTIVAL
EDEGEM
10- 16 augustus

Tijdens de maand augustus heeft
voor de 20ste mooi het "Interna
tionaal Volksdansfestival" plaats
in het centrum van Edegem.
Het wordt een jubeljaar ! Het
wordt een jubelfestival 1995 1

Edegem wordt dan gedurende
één week het trefpunt van wereld
wijde volksexpressie in muziek,
dons en zong.

iedere jaar weer nodigt het
Edegems Volkskunstkomitee vele
volksdansers, -muzikanten en
-zangers uit. Zij komen uit alle
hoeken van de wereld en bren
gen ons een outentiek repertoire
van volkskunst, waarin de ziel
van hun volk voelbaar is, ieder
volgens zijn eigenheid. Zes vaste
groepen zullen gedurende de
ganse week het festival zijn
specifieke kleur en klank, zijn
typische uitstraling meegeven.
Het zonnige Griekenland met

zijn meeslepende sirtaki, Schot
land met zijn gekende doedel
zakmuziek en snelle danspassen,
de stijlvolle en soms uitbundige
Italianen, de karaktervolle en
sterk geëngageerde Oekrainers,
het misschien minder gekende
Paraguay maar des te aantrekke
lijker met aparte muziek van
harp en gitaar en tenslotte
Guatemala waarvan de expres
sie door muziek en dons het
klankbord is van hun mooi land
van herkomst. Vlaanderen
ontbreekt nooii op het appel, dot
is sowieso een vast gegeven.
Verder nog vele gastoptredens,
iedere dog een andere gast
groep, een onder land, iedere
dog een onder volk. Moor altijd
weer een volk dot houdt van
dansen, zingen en musiceren.

Ook dit jaar zorgt het Edegems
Volkskunstkomitee voor uitste-

kende kijk- en zitplaatsen voor
de avondvertoningen in de
vernieuwde festivolhol aan de
dreef van het "Hof ter Linden",
Drie Eikenstraat. De twee open
luchtvoorstellingen hebben plaats
in de prachtige hovingen achter
het kasteel "Domein Hof ter
Linden". Alles speelt zich af in
een natuurlijk kader badend in
een feestelijk dekor.

De betrokkenheid van zowel de
uitvoerders, gastgezinnen,
toeschouwers als organisatoren
en medewerkers is een voelbaar
element. Dit geeft aan het
Edegems Festival een extra
dimensie, waarbij de expressies
van volkeren elkaar spontaan
kunnen vinden in een sfeer van
internationale gezelligheid.

DE WERELD IS VEEL KLEINER
DAN JE DENKT.

Mensen die dit jaar graag als gastouder 1 of 2 personen
willen opnemen uit de groepen uit Griekenland, Guatemala,
Italië, Oekraïne, Schotland of Paraguay kunnen zich hier
voor opgeven.

Als gastgezin kunnen alle inwonende gezinsleden geduren
de de volledige festivalweek alle optredens gratis bijwonen!

Bel vandaag nog naar mevrouw Els Van Herck, tel.
455.27.21, of neem kontakt op met het Sekretariaat van het
Edegems Volkskunstkomitee, Onafhankelijkheidsstraat 34,
2650 Edegem, tel. 457.04.10, waar u vrijblijvend alle
inlichtingen kunt verkrijgen.

in en aan Hof ter Linden, Drie
Eikenstraat, Edegem-Centrum
- festivalhal : l 0, l 1, 12, 14en

16 augustus, telkens om 20 uur
- openlucht: ]4 en l5 augustus
om 14.30 uur

- elke voorstelling : 250 fr.
l 0-14 jaar en 60+ : 200 fr.

- festivalabonnement voor 7
voorstellingen : l .200 fr.

9
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Bericht ingevolge de wijziging aan de I POLITIE
aan wapenbezitters wettelijke voorschriften, in het

bezit is van een wapen dat

8Op l maart verscheen in het voortaan vergunningsplichtig is,
moet vóór 30 september '95 deBelgisch Staatsblad het K.B. van
nodige vergunning tot19.01 .'95 tot wijziging van het
regulariseren aanvragen bij deK.B. van 20.09.'91 betreffende
gemeentepolitie.de wapens voor wapenrekken.

Door deze wijziging worden Wordt de vergunning geweigerd,

wapens, waarvan het model of dan moet binnen de termijn Aangezien bewezen is dot
het brevet dateert van vóór 1890 voorzien in de weigering het snelheid een belangrijke faktor is
en die vervaardigd werden vóór wapen ofwel opgeslagen worden in het geheel van de verkeerson
1945, en die via sluitstuk, via bij een persoon die wel erkend is gevallen, zal politie Edegem
loopmand of via voorkant van de om een wapenrek te hebben, deze kontroles nog opvoeren. 4
trommel geladen worden met ofwel overgedragen worden aan Niet alleen omwille van de hoge
zwart kruit en afzonderlijke iemand die gemachtigd is het minnelijke schikkingen die het
ontsteking, beschouwd als wapen voorhanden te hebben. ambt van de Prokureur des
wapens voor wapenrekken. Wapenhandelaars moeten alle Konings voorstelt voor zware

nodige formaliteiten vervullen snelheidsovertredingen (zie
Al de wapens die voldoen aan

met betrekking tot het nieuwe vorige editie van het gemeentelijk
de beschrijving, maar waarvan

regime van deze wapens. informatieblad), maar ook vanuit
het model of het brevet dateert het besef dat het verkeer nog een
van na 1889 of die vervaardigd Inwoners van Edegem die té hoge tol aan dodelijke en
zijn no 1944, vallen dus niet denken onder de toepassing van zwaar gekwetste slachtoffers
meer onder deze bepaling. het nieuwe K.B. te vollen, kunnen vraagt, zouden besiuurders van
Daardoor worden zij voortaan, zich richten tot hoofdinspekteur T. voertuigen tot het inzicht moeten
al naar gelang hun kenmerken, Moras, verantwoordelijke voor komen dat snelheid matigen
ingedeeld bij de andere de wapenvergunningen bij uiteindelijk in ieders belang is.
kategorieën van vuurwapens. politie Edegem. Best neemt men

Een paar voorbeelden : telefonisch kontokt met hem op 33 meter per sekonde...om een afspraak te maken (tel.
1 ó- Een recente replica van een

450.43.00). ... leg je of op een autosnelwegrevolver met zwart kruit uit de
l 9de eeuw zal bij de verweer- als je 120 km/u. rijdt. Een

Graag traag sekonde verstrooidheid en jewapens ingedeeld worden, om-
bent 3 3 meter verder.dat het een "kort vuurwapen" is.

Tussen 1 januari en l8 april van- Een replica van een geweer uit
dit jaar stond politie Edegem op Twee sekonden 2 : 66 meter

de tijd van Napoleon zal bij de
diverse plaatsen in de gemeente verder in het onbekende, 66

jacht- en sportwapens ingedeeld
en op diverse dagen en uren van meter waarin van alles kan

worden.
de dag (of de nacht) op uitkijk gebeuren.

Met het K.B. van 19.01.'95 met haar nieuwe radarsnelheids En dan te bedenken dat sommi
worden dus alle wapens met meter. gen zich soms verstouten tot meer
zwart kruit behandeld, ongeacht

In totaal werden 4.633 voerlui- dan 2 sekonden onoplettendheid
hun wijze van afschieten of hun

gen gekontroleerd op snelheid. (ze kijken naar een reklame-
type van projectiel of munitie, en

Daarvan reden er meer dan 10% vliegtuigje, of de passagiers in
wordt dus ook geen onderscheid

sneller dan het toegelaten maxi- een inhalende auto, of hun niet
meer gemaakt tussen originele

mum en werden er uiteindelijk helemaal gedoofde sigaret ... ).
wapens en replica.

379 (8%) geverbaliseerd voor Om je tegen de gevaren van
Het vernoemde K.B. is van kracht een zware overtreding (= meer verstrooidheid te beschermen
geworden op 11 maart '95. dan 10 km/u. sneller dan het bestaat er maar één middel :

Iedere burger die vandaag,
toegelaten maximum). bewaar een veilige afstand met

10
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je voorligger. Zodoende wordt je
tijdig weer meester van de toe
stand, als die even uit de hand
dreigt te lopen.

Gebeurt het dat iemand zich
tussen jou en je voorligger gaat
voegen, neem dan lichtjes gas
terug. Doe dat altijd. Je zult
maar luttele minuutjes later op je
bestemming aankomen 1

Inbraak en diefstal
• • 1vermuden

In het gemeentelijk informatie
blad nr. 157 (aug.-sept. '94)
meldde de politie dat nog al te
vaak vastgesteld wordt dat in
woningen ingebroken wordt door
middel van het kraken van slecht
geplaatste yalesloten.

In het gemeentelijk informatie
blad nr. 158 (okt. '94) werd
herhaald dot, nietiegensiaande
de meer don overduidelijke
verwittigingen, er in Edegemse
woningen nog ingebroken werd
mei yoleslotkraak als modus
operandi.

Politie Edegem stelt vandaag met
spijt vost dat tussen 01.03.95 en
25.04.95 er in dertien woningen
van Edegem ingebroken werd, of
dat hiertoe een poging onderno
men werd, waarbij de dader
zich toegang verschafte tot de
woning door het yaleslot van
voor- of achterdeur te kraken.

Daarom vindt de politie het
noodzakelijk het artikel van het
informatieblad nr. 157 nog eens
integraal over te nemen.

HOE KAN EEN YALESLOT GEFOR
CEERD WORDEN ?

De tekening toont duidelijk dat
het zwakke punt van het yaleslot
in de brug ligt.

Als er een torsiekracht uitgeoe-

s2;
fend wordt op één der uiteinden
van het slot, don breekt het slot
op het zwakke bruggedeelte.
Nadien is het een koud kunstje
het slot uit de deur te duwen en
de deur ie openen.
Het komt er dus op aan ervoor te
zorgen dat er géén torsie kon
uitgeoefend worden op het slot.
Of met andere woorden : dat
aan het buiienuiieinde van hei
slot geen aangrijppunt meer aan
wezig is waarop de torsiekracht
kan vastgezet worden.

EEN YALESLOT MAG NOOIT
UITSTEKEN UIT HET DEUR·
OPPERVLAK!

Moet je dan het slot veranderen
als het in jouw deur wél uitsteekt?
Nee, want er bestaat inbraak
werend beslag (rozet) dat het
uitstekende gedeelte goed
omsluit en belet dat een inbreker
met een tang het yaleslot kan
vastgrijpen. Wél moet ervoor
gezorgd worden dot het inbraak
werend beslag op een stevige
manier vastgezet wordt langs de
binnenkant van de deur. Er
bestaan verschillende types van
inbraakwerend beslag.

?2) s} [ --t'.buiten binnen irbrcckwerendbes'cg

Er bestaat beslag dat zowel op
houten als op metalen deuren
kan vastgezet worden. Een
bezoek in een goede ijzerwaren
zaak zal je veel leren.

Ben je niet handig genoeg om
zelf dergelijke dingen aan te
brengen, vraag dan prijs bij een
slotenmaker. De lijst van sloten
makers vind je in de Gouden
Gids.

Vergeet ook niet dat inbrekers
niet alleen langs de voordeur
binnenkomen. Een achterdeur
moet dus evengoed beschermd
en even stevig zijn als een
voordeur !

Het gebeurt ook geregeld dat
een inbreker binnenkomt en het
gelijkvloers doorsnuffelt terwijl
de bewoners op de eerste
verdieping liggen te slapen.
Daarom bijkomende tip : komt de
achterdeur uit in een achterka
mertje, of in een waskamer, doe
dan voor je slapen gaat de
tussendeur met het woongedeelte
op slot. Slaagt de inbreker er
toch in je woning binnen te
dringen langs de achterdeur, dan
staat hij voor een gesloten
binnendeur. Om die open te
breken moet hij lawaai maken.
En lawaai schuwt hij meestal.

Een ander middel om te voorko
men dat een inbreker je woning
toch zou binnendringen terwijl je
boven ligt te slapen, is een
bijzetslot plaatsen op de buiten
deuren. Of eenvoudiger : een
gewone maar stevige grendel,
die je dichtschuift voor je slapen
gaal. Wil de inbreker binnen
komen, dan moel hij in dit geval
al de deur echt openbreken. Dat
gaat dan weer gepaard met
lawaai. En zoals boven gezegd :
lawaai maakt hij niet graag.

Onze politie stelde ooit vast dat
iemand een elektrische winkelbel
gemonteerd had op voor- en
achterdeur. Vóór het slapengaan
schakelde de man deze
veiligheidsbellen in. Maar om dit
zelf in elkaar te steken moet je al
wat kunnen knutselen.

Nadeel van al deze tips is
natuurlijk dat, áls mijnheer eens
een avondje uit is en wat lang
wegblijft, mevrouw hem schaak
mat kan zetten ... !

1 1
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Kompost van 't vat MILIEU
Heeft u een tuin, dan kan u op kompostvat door de gemeente-
een eenvoudige manier meewer diensten bij u thuis afgeleverd
ken aan een aanzienlijke vermin worden. Kompost van 't vatdering van onze afvalberg. Uit

Meer inlichtingen kunt u steedsanalyses blijkt namelijk dat circa
de helft van ons huisvuil uit verkrijgen bij onze milieudienst

organisch tuin- en keukenafval (tel. 448.00.78).

bestaat. Na 6 maanden kan u dit
Het praktisch gebruik van hetorganisch materiaal via kompos

tering terug in uw tuin gebruiken kompostvat

als bodemverbeteraar. Wormen zijn welkome gasten in

Opdat u met uw gezin hiervan uw kompostvat. Ze eten tien keer

D\ 1zou kunnen genieten, werd voor hun gewicht per dag en de ,~ 6
uw tuin een speciaal kompostvat uitgescheiden mest is een prima

ontwikkeld. Reeds 785 gezinnen versneller voor het komposterings

in Edegem kunnen getuigen van proces. Bovendien graven ze de

het voordeel van deze uitvinding. nodige "ventilatiekanaaltjes" in
het afval.

Uw voordelen :
Regelmatig mengen van droog/milieubewust,

onopvallend, nat en nieuw materiaal is nood-

eenvoudig in gebruik, zakelijk om het komposterings-

geringe omvang ( 080 cm  proces goed te laten verlopen.

h 107 cm) Door steeds te zorgen voor een 1 Bij strenge vorst goot het kompos
en vooral... kompost, bodem luchtig en gevarieerd mengsel teringsproces slechts heel lang-
verbeteraar voor je tuin. bereikt u de beste resultaten. Doe zoom door. Let erop dat het

daarom niet al het gemaaide materiaal, dat u's winters
Hoe te bestellen ? gros of alle afgevallen bladeren toevoegt, niet te nat is. No de

Door subsidies van de Vlaamse ineens in uw kompostvat en winterperiode de inhoud van het

overheid kunnen wij u tijdelijk het breek snijbloemen, takjes en kompostvat omzetten met een
1 ó

kompostvat aanbieden voor groenteresten eerst in kleine beluchtingsstok of riek.

slechts 480 fr. De bestelling stukjes.
Het te komposteren materiaal

gebeurt eenvoudig door terug- Niet alle te komposteren materia vooral niet aandrukken.
zending van nevenstaande len hebben dezelfde afbraaktijd. GFT-afval is vochtig en krimpt
bestelbon. Na bestelling kan het Bij het nemen van kompost kan zelf snel in.

u, na het zeven, de niet verteerde
delen gewoon opnieuw in uw Videofilm
kompostvat doen.

Wie een kompostvat aankoopt
Daar de warmte de kompostering of wie belangstelling heeft
versnelt, is een plaats in de zon maar eerst meer informatie
aan te bevelen. wenst over de werking van dit

De bodemplaat is geperforeerd. vat, kan gratis gedurende één

Dit is belangrijk voor de ventila week een videofilm [VHS]

tie. Om de openingen in de ontlenen. Bij het lenen van

bodemplaat vrij te houden is het deze film dient een waarborg
van 500 fr. betaald te worden.raadzaam eerst de bodem te
Meer inlichtingen kunt u steeds

.. _ . iu.. 1 bedekken met grof materiaal
georeerde boheao verkrijgen bij onze milieudienst
- r«r is· si+««au zoals kleine takjes van snij
":2ç"" - bloemen. (tel. 448.00.78).

12
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Wat mag er wel, beperkt en niet in uw kompostvat ?

•

•

•
•
•
•

•
•

NEE

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

JA

zu0gsel
bladeren
grosmooisel
tokken, schors, e.d.
koniferen, hulstafval en dennenoolden
bagger uit goot of sloot
tuinaarde, potgrond en turfmolm
zond

groen
/0 ?3

er&kool, asbakvulling en as van open haard
erleote bloemen of kamerplanten

z:' van huisdieren
{ 'eook-, vogelkooikorrels e.d.
papieren zakdoekjes

AFVAL

aardappelschillen
schillen van citrusvruchten
schillen van onder fruit
resten van groente (rouw)
eierschalen (verkleinen)
broodresten
koos

teebloderen en -zakjes
koffiedik
gekookte eetresten

1 Bestelbon kompostvat

Ondergetekende, naam : .. ···-

adres:

•

•

tel:.

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een kompostvot aan Ie kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr
0 kontont zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstraot 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "kompostvat".

No betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten afgeleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraot 19, 2650 Edegem

13
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Op l september is de nieuwe vleugel ter beschikking. Het beval de eetzaal, twee
klossen, computer- en mediaklas, kantoor direkteur en sekretariaat en een ruime
bergingskelder.
De nieuwkomers worden, bij de inschrijving, reeds in het nieuwe kantoor ontvan
gen.

ONDERWIJS
Gemeentelijke
lagere
school

{W)onderwijs
Onder-wijzen kan aan kinderen
het wonder wijzen. Onder - slaat
op het fundamentele en het
essentiële dat nodig is om
volwaardig deel te hebben aan
het werkelijke leven.
Wijzen slaat op richting aange
ven, eerder dan overdragen, er
zit de idee achter van wijsheid
die van een hogere orde is dan
louter doorgeven van kennis.
Leren en blijheid kunnen samen
gaan, leren kan ontdekken zijn,
leren kon bewondering en
verwondering opwekken ...
In de Platonische begrips
verstrengeling (w)onderwijs ligt
de kern van onze visie op kind,
opvoeding en onderwijs.
Goed onderwijs leidt tot meer
zien don er te zien is en meer

14

horen dan er te horen is. De
onderwijzer gaat met zijn
leerlingen een stuk op pad in de
werkelijkheid, maar de onthulling
laat hij aan zijn leerlingen over.

Krachtlijnen van onderwijs en
opvoeding
- Kindvriendelijke, pluralistische
en aktieve school

- Leefregels steunend op logische
gronden

- Onderwijs voor alle kinderen
Basiskennis, vaardigheden en
attitudes voor iedereen
Verrijking en verdieping voor
wie het aankan
Hulp bij leermoeilijkheden

- Kreativiteit en gevoelsleven
krijgen grote aandacht

- Aktieve oudervereniging
- Voorrang van persoonsgerichte
op vergelijkende evaluatie

- Aksenten op breeddenkendheid,
verantwoordelijkheidszin, zelf
standigheid, toepasbare kennis,
harmonische mens-vorming,
beklijvend leren

Bij het onderwijs is bepalend dat
kinderen die hei 6de leerjaar ver
laten, zonder problemen kunnen
aanpikken in gelijk welke secun
daire school die met hun niveau
overeenstemt.

Aard
Gemeentelijk onderwijs
Gewoon onderwijs voor normaal
begaafde kinderen
Lager onderwijs van 1 ste tot 6de
leerjaar
Gemengd onderwijs voor meisjes
en jongens

Diensten
- schoolbus
- voor-, na- en middagtoezicht
- geleide avond- of middagstudie
- gemeentelijke logopediste

Lestijden
- voormiddag :
8.30 tot 12.05 uur

- namiddag :
13.35 tot 15.30 uur

Andreas.vesalius
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Direlieur
Jan Coninx, FI. Geversstraat 51,
tel. 457.47.00

Voorzitter oudervereniging
Veerle Gossey-Peeters,
De Wieken Il, tel. 458.14.77

Inlichtingen en inschrijving
De direkteur is ter beschikking in
de school op de weekdagen
- van 3 tot l4 juli
en van 16 tot 3 l augustus
telkens van l O tot 12 uur,
van 13 .30 tot 17 uur,
en van 18.30 tot 2 uur.

- Daarbuiten op afspraak :
tel. 450.43.90.

VORMING
Gemeentelijk aanbod
Muziek en Woord
Schone Kunsten
Taal

r

Akademie voor
Muziek en Woord

Gedetailleerde brochures op
aanvraag verkrijgbaar.

... Je wil graag muziek-, zang- of
voordrachtlessen volgen ? ...
... Je zingt ot speelt in een koor,
een toneelgroep of een muziek
vereniging en je wil je basisken
nis verruimen ? ...
... Je wil kulturele informatie als
aktieve muziekbeluisteraar of
koncertganger ? ...
... Je wil je kinderen een artis
tieke bagage meegeven die je
zelf vroeger genoten hebt af je
wil zelf als volwassen leerling
lessen volgen ? ...

Dat alles en nog veel meer kan
vanaf 8 jaar (volwassenen vanaf
15 jaar) in de muziekakademie
te Edegem, Terelststraat 69.
De muziekakademie is een filiaal
van de stedelijke
muziekakademie Wilrijk/AnNwer
pen.

Vakken:

• Muziek
- algemene muzikale vorming

15
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(notenleer) jongeren/volwasse
nen
- algemene muziekkultuur, luister
praktijk, muziekgeschiedenis,
muziekteorie
- piano, orgel, klavecimbel,
akkordeon
- viool, altviool, cello, contrabas,
gitaar
- dwarsfluit, blokfluit, hobo,
klarinet, fagot, saxofoon
- trompet, trombone, hoorn, tuba,
slagwerk
- samenspel, begeleidings
praktijk, instrumentaal ensemble

• Woord
- algemene verbale vorming
(diktie), dramatische expressie

16

- voordracht, welsprekendheid,
repertoirestudie.

Inlichtingen :
Filiaal Edegem
de heer Van den Bosch
- tijdens de kantooruren : tel.
450.42.47
- van l7tot 20 uur: tel.
457.46.93.

Hoofdafdeling Wilrijk
Oudestraat 2, Wilrijk, tel.
827.11.19
direkteur : de heer André
Deboeure.

VORMING
Gemeentelijk aanbod

Een werkje van de kunstakademie
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Leeftijd :
voor kinderen van ó tot en met
ll jaar.
De kinderen worden onderver
deeld in twee leeftijdsgroepen :
6 tot 8 jaar en 9 tot l l jaar.

Inhoud lessen :
De opzet is de beeldtaal te leren
begrijpen en gebruiken.
De kinderen leren inzicht krijgen
in vorm en kleuren.
Er wordt getekend, geschilderd,
met klei en andere materialen
gewerkt en geknutseld, .
Jaarlijks wordt er een opendeur
dag voor de ouders georgani
seerd

Dagen en uren :
Voor elke leeftijdsgroep zijn er

Welke talen ?
Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spoons, Italiaans.

Welke kursussen ?
- Programmokursus : vanaf
maandag 11 september
De tool van meet of aan : woor
denschat, grammatika, spelling.
Alle vaardigheden komen aan
bod : luisteren, lezen, spreken,
schrijven.
Duur : Nederlands : 2schoolja
ren van 25 lesweken (2 x 2u./
week).
Vreemde talen : 4 schooljaren

twee klassen :
- één op zaterdag van 8.50 tot
10.30 uur
- één op zaterdag van l 0.50 tot
12.30 uur.
De vakantiedagen lopen gelijk
met deze van een normaal
schooljaar.

Plaats :
Kunstakademie Edegem, Drie
Eikenstraat 16, 2650 Edegem
tel. 457.42.01.
Soms wordt er ook op verplaat
sing gewerkt (bv. op Fort 5) of
een uitstap georganiseerd naar
een museum. Dit wordt tijdig
verwittigd.

Inschrijvingsgeld :
2.000 fr. per kind en per school-

van 25 lesweken (2u./week).
- Opfriskursus : vanaf maandag
11 september
Alleen voor Frans en Engels !
Bedoeld voor wie geen voste
grond meer voelt in een tool die
hij/zij ooit goed beheerste. Deze
tempo-kursus (!) zet de puntjes
weer op alle i's.
Duur : l schooljaar van 25
lesweken (2u./week).
- Konversatiekursus : vanaf
maandag 2 oktober
Een spreek-kursus op
beginnersniveau of gevorderd
niveau over aktuele en algemene
onderwerpen. Grammatikole
voorkennis wordt verondersteld.
Duur : 2 semesters van 10
lesweken (2u./week].
- Brug'kursus : in mei/juni "96

jaar, verbruiksmateriaal inbegre
pen.

Inlichtingen :
Kristel Kussé, administratief
centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel. 450.42.46
of in de hoofdafdeling :
Kunstakademie Mortsel, Lieven
Gevaertstraat 52 te Mortsel
tel. 449.31.85.

Inschrijven :
in het administratief centrum 
sekretariaat (2de verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem op

, woensdag 30 en donderdag 31
augustus, van 18 tot 20 uur.

Aanvang van de lessen :
zaterdag 2 september.

Deze kursus overbrugt de pe
riode tussen twee schooljaren
d.m.v. herhalingslessen. Hij sluit
aan bij een programmokursus of
bereidt erop voor.
Duur : 4 lesbeurten van 2 uren,
gegeven om de 14 dogen in mei
en juni.
- Reiskursus : in mei/juni '96
Meer taalkomfort in het vakantie
land ! We reiken woorden,
strukturen en uitdrukkingen aan
voor situaties waarin de door
snee toerist terechtkomt.
Duur : 5 zaterdagen in mei/juni,
telkens van 9 tot 12 uur.

Wat kost het ?
Programmakursus, opfriskursus,
konversotiekursus : 4.000 fr. voor
inwoners van Edegem;

17
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ETA - AANBOD SCHOOLJAAR '95 - '96
TAAL JAAR DAG UUR PLAATS LEERKRACHT
NED 1 MA 19.00 ETA Mevr. De Ryck

DO 19.00 OLVE
2a MA 19.00 OVE Dhr Van Eyck

DO 19.00 ETA
2 MA 19.00 OLVE Mevr. Vanroy

wo 19.00 ETA
FRA la Dl 13.45 ETA te.Svrf

1b wo 19.30 ETA Dhr. Appe s
2a Dl 19 00 ETA Mevr. Walthéry
2 VR 09.00 ETA Mevr. De Paepe
3a MA 13.30 ETA Me«. eney
36 DO 19.00 ETA Mevr. Serc
40 MA 13.45 ETA Mevr. Struyf
4b VR 19.00 ETA Mevr. Teney
Ko Dl 09.00 ETA Mevr. Struyf
Kb' wo 09.30 ETA Mevr. +ovye'
Kc wo 19.00 OVE Mevr. Serc
Kd DO 13.45 ETA Mevr. Houyet
Ke DO 19.15 OLVE Mevr. Walthéry
Oo MA 19.00 ETA Mevr. Teney
Ob VR 13.30 ETA Mevr De Paepe

ENG la Dl 19.00 ETA Mevr. Dassen
1b DO 09.00 ETA Mevr. Kloeck
2a MA 19.00 PAV Dhr. Verhaent
2b DO 14.00 ETA Dhr. Verhaer
3a Dl 09.00 ETA Mevr. Meersman
3b wo 19.00 ETA Dhr. Verbruggen
40 Dl 13.45 ETA Meur. Meersman
4b DO 19.00 ETA Dhr. Verbruggen
Ko MA 16.00 ETA Mevr. Meersman
Kb' MA 19.00 OVE Dhr. Loridon
Kc' Dl 08.45 ETA Dhr. Roofthooft
Kd Dl 11.00 ETA Dhr. Rcofthooft
Ke Dl 09.00 ETA Mevr. Dossen
Kf wo 19.00 OLVE Dhr. Roofthooft
Oo MA 09 00 ETA Mevr. Dossen
0 wo 19.00 ETA Mevr. Dossen

DUI la MA 09.00 ETA Mevr. Serie!
1b VR 19.00 ETA Mevr. Blereou
2a Dl 19.00 OVE Mevr. Blereou
2 wo 09.00 ETA Mevr. Van Damme
3a MA 14.00 ETA Mevr. Serie!
3b wo 19.00 PAV Mevr. De Fré
4 DO 19.00 OIVE Mevr. Van Domme
K wo 14.00 ETA Mevr. Blereou

SPA la MA 09.00 ETA Mevr. Goloppo
1 DO 19.00 ETA Mevr. Moes
2a Dl 14.00 ETA Mevr. Lopez
2b Dl 19.15 PAV Mevr. Van Mol A.
3a Dl 19.00 ETA Mevr. Lopez
36 DO 14.00 ETA Mevr. Lopez
4a MA 19.15 ETA Mevr. Van Mol A.
4b wo 09.00 ETA Mevr. Moes
Ko' Dl 19.00 OLVE Mevr. Goloppo
Kb' DO 09.30 ETA Mevr. Van Mol K.
Kc DO 09.00 ETA Mevr. Goloppo
Kd VR 19.00 ETA Mevr. Van Mol K.

ITA la MA 14.00 ETA Mevr. Deneckere
1b VR 19.00 ETA Mevr. Deneckere
2a Dl 13.45 ETA Mevr. Deneckere
2b DO 19.00 PAV Mevr. Most
3a Dl 19.00 ETA Dhr. Mylemans
3 wo 09.00 ETA Dhr. Mylemons
d DO 14.00 ETA Mevr. Mast
Ko MA 09.00 ETA Dhr. Mylemans
Kb Dl 19.00 OLVE Mevr. Deneckere
Kc' wo 13.30 ETA Mevr. Most
Kd DO 10.00 ETA Mevr. Most

5.000 fr. voor inwoners van
andere gemeenten

Hoe schrijft u in ?
In het ETA, Romeinse Put 2 te
Edegem, vult u ons voorgedrukt
overschrijvingsformulier in (geen
checks of baar geld). Denk om
uw rekeningnummer.

Wanneer kan u inschrijven ?
Alle werkdagen vanaf 16 augus
tus, tussen 19 en 21 uur.
We kunnen maar zoveel kursisten
toelaten als er plaatsen zijn.
Draal niet!

Meer inlichtingen ?
Dhr. Lode Van der Sande - tel.
353.16.44
Dhr. Theo Schammelhout - tel.
450.42.00 (kantooruren)
Edegems Taalatelier - tel.
458.06.08 (inschrijvingsuren)

LEGENDE

K = konversotiekursus op
beginnend niveau;

K* = konversatiekursus op
gevorderd niveau;

ETA = Romeinse Put 2,
Edegem;

0 = opfriskursus;
OLVE = R.Keldermansstroat

33, Edegem;
PAV = paviljoen op het

gemeenteplein.

Opmerking bij
Nederlands 1 en 2:
twee lesbeurten/week, waar
van één in het ETA en één in
OVE.

Let op!
Er volgt geen tweede publika
tie van dit lessenrooster. Hebt
u belangstelling, bewaar dan
dit schema of raadpleeg de
gemeentelijke infofoon "Hallo
Edegem" -tel. 450.42.10.
Druk 1-1-1-1-522-3.
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GEMEENTEGIDS
1996-197
Het gemeentebestuur wil de
inwoners van Edegem in januari
1996 een nieuwe gemeentegids
aanbieden. De vorige editie
dateert van 1994

In deze gids wordt de werking
van het gemeentebestuur en van
het plaatselijk O.C.M.W. uitge
breid voorgesteld. Ook komt een
aantal belangrijke niet-gemeen
telijke diensten en instellingen
aan bod. Bovendien is er ruimte
voor publiciteit van het Edegems
handels- en bedrijfsleven. De

iemeentegids '96-'97
Ondergetekende,

naam .

adres :

telefoonnummer :

gids gaat vergezeld van een
fraai stratenplan.

De publiciteitswerving en de
technische verwezenlijking zijn in
handen van het grafisch ontwerp
bureau Wit-Zwart uit de
Hovestraat, dat daar de volle
dige verantwoordelijkheid voor
draagt en inmiddels reeds met
zijn werkzaamheden is gestort.

Handelaars of bedrijven die nog
geen bezoek zouden gekregen
hebben van een afgevaardigde
van Wit.Zwart en zeker willen
zijn van een publicitair plaatsje
in de Gemeentegids 1996-'97
kunnen dat melden met onder-

staande strook.

Het is uitsluitend het grafisch
ontwerpbureau Wit-Zwart dat
zich op de medewerking van hei
gemeentebestuur Edegem mag
beroepen voor de uitgave van
een gemeentegids of plattegrond
van Edegem. Alle andere firma's
die zich namens het gemeente
bestuur zouden aanmelden,
handelen niet te goeder trouw.

Bijkomende informatie kan steeds
verkregen worden bij de ge
meentelijke informatiedienst,
administratief gebouw,
Kontichstraai 19, 2650 Edegem,
telefoon 450.42.55.

•
handelszaak/bedrijf :

wil graag het bezoek krijgen van Wit-Zwart met het oog op de opname van publiciteit in de
1 Gemeentegids 1996-1997.

datum : handtekening :

1 Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

KONTAKT
ADRESSEN
VERENIGINGEN

De verenigingen waarvan het
kontaktadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit aan het
gemeentebestuur te signaleren
met nevenstaande strook.

Gewijzigd kontaktadres Edegemse vereniging
Ondergetekende,
deelt volgend gewijzigd kontaktadres mee, met verzoek dit in het vol-

' gend gemeentelijk informatieblad Edegem te willen afdrukken alsook
dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Kontaktadressen van de
Edegemse verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt

Vereniging :

Naam nieuwe kontaktpersoon :

Adres:.

Telefoonnummer :

Datum : -.. Handtekening :

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem,
Konlichstraal 19, 2650 Edegem
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GRABBELPAS Hieronder volgt reeds een korte - prijzen: Grabbelpassers: 80 f;
beschrijving van de Edegemse niet-Grabbelpassers: 150 fr.

1995 Grabbelpasaktiviteiten tijdens de
Als Grabbelpasser zul je jezomervakantie :
vakantie op een toffe en niet-alle-

EEN KEIHARDE GARANTIE ... • woensdag 12 juli : daagse manier doorbrengen,
... VOOR EEN FUNE VAKANTIE krea-atelier : maskers maken zoveel is zeker en voor de prijs

Met een Grabbelpas krijgen (gemeenteschool Andreas hoef je het ook al niet te loten.

kinderen en jongeren toegang tot Vesalius - van 13.45 tot l6 uur) De Grabbelpas kost immers

een afwisselend en boeiend - voor kinderen vanaf l O jaar slechts l 00 fr. en is te verkrijgen

vrijetijdsprogramma. Het is de - vooraf inschrijven en betalen is op het gemeentesekretariaat,
administratief centrum,

sleutel tot een unieke kombinatie noodzakelijk
Kontichstraat l 9 te Edegem

van sport, spel, kreativiteit, - prijzen: Grabbelpassers: l 00 fr.
niet-Grabbelpassers: 150 fr. (enkel tijdens de voormiddagen

uitstappen, film & teater en
• vrijdag 14 juli : en op woensdagnamiddag 

1 6aktieve & passieve aktiviteiten.
bezoek aan de Brandweer vragen naar dhr. Luc Bries, tel.

Zoals in de vorige infobladen (van 14 tot 16 uur) 450.42.48). Je moet wel een

reeds meegedeeld, heeft de - voor kinderen van 8 tot 12 jaar pasfoto meebrengen !
gemeente Edegem in samenwer- - vooraf inschrijven en betalen is Opgelet ! Voor de aktiviliten
king met enkele omliggende nodig kan je pas inschrijven vanaf
gemeenten ook dit jaar weer een - prijzen: Grabbelpassers: 50 fr; maandag l9 juni. Telefonisch
plaatselijk Grabbelpas-vakantie- niet-Grabbelpossers: 100 fr. reserveren kan niet !
programma uitgewerkt voor alle • dinsdag 25 juli :

Bovendien krijg je als Grabbeljongeren van 6 tot 16 jaar. Bij film : Tom en Jerry - The Movie
passer, volledig gratis, ook eensommige aktiviteiten kunnen ook (gemeentelijk Forttheater  handige kortingengids die dekleuters vanaf 4 jaar al terecht. 14.30 uur) naam "Grabbelaar" heeft meege-

De aktiviteiten die in het kader - VOOr kinderen van 6 tot 12 jaar kregen. Deze Grabbelaar staat
van dit initiatief tijdens de krokus- - geen reservatie boordevol tips voor uitstapjes die
en de paasvakantie georgani- - prijzen: Grabbelpassers: 80 f; Grabbelpassers gedurende het
seerd werden, liggen alweer een niet-Grabbelpassers : 150 fr. hele jaar kunnen ondernemen.
poosje achter de rug. Hoog tijd • donderdag 27 juli : De kortingen worden zorgvuldig
dus om ons ten volle te koncen- doguitstop: V.I.P.-bezoek aan geselekteerd en nauwgezet
treren op de grote vakantie. het autocircuit in Zolder + volks opgevolgd naar de kwaliteit van

spelen het initiatief. Enkel kindvriende
De aktiviteiten die tijdens de - voor kinderen vanaf 1 0 jaar lijke initiatieven met een substan
zomer- en herfstvakantie georga- - vooraf inschrijven en betalen is tiële korting worden erin ver-
niseerd worden door de gemeen- verplicht meld. De kortingen betreffen
ten Borsbeek, Boechout, Edegem, - prijzen: Grabbelpassers:450 fr. vooral toegangsprijzen op heel
Hove, Kontich en Mortsel, wor- niet-Grabbelpassers:550 fr. wat Vlaamse, Waalse en Neder-
den ook nu weer gebundeld in • vrijdag l augustus : landse animatieprojekten.
een handige brochure die voor bezoek aan de Brandweer Dankzij deze Grabbelaar betaal
de kinderen van onze gemeente (van 14 tot 16 uur) je dus (veel) minder voor heel
via de lagere scholen zal be- - voor jongeren vanaf 13 jaar wat meer pret !
deeld worden en die voor de 1 3- - vooraf inschrijven en betalen is We geven je alvast één gouden
tot l6-jarigen op naam wordt nodig regel mee : indien je zin hebt om
bezorgd. - prijzen: Grabbelpassers: 50 fr.; aan één of meerdere aktiviteit(en)

as@
niet-Grabbelpassers: 100 fr. van de Grabbelpas deel te<%± • maandag 28 augustus : nemen en je moet hiervoor op
goocheloptreden van Joachim voorhand inschrijven, aarzel dan

$%.os De Munck (gemeentelijk niet en reageer onmiddellijk,
Fortteater - 15 uur) want soms is het aantal plaatsen

- VOOr kinderen van 4 tot 8 jaar beperkt en : volzet = volzet !XC3 - geen reservatie
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JEUGD

Edegemse speelweken
In het vorig informatieblad kon je
reeds vernemen dat de Jeugd
raad i.s.m. het gemeentebestuur
ook dit jaar weer 3 speelweken
orgoniseert in de grote vakantie.

De monitors van deze speel
weken verzorgen op een prettige
en afwisselende wijze de opvang
voor kinderen van 6 tot l 2 jaar,
telkens van 9 tot ló uur.
Bovendien wordt er per speel
week ook een apart programma
voorzien voor 12- tot l4-jarigen.

Waar en wanneer kan je komen
meedoen?

- FORTESIN op Fort 5
(hangar 44 in de Rogier van der
Weydenstraat = hangar schuin
over OLVE-kollege), ingang langs
het Fort
van 3 t.e.m. 7 juli
- RAVOTJEROT op het domein
Sterrenhof (Kontichstroal 92)
van 3l juli te.m. 4 augustus
- HIPPERDEPIP op de sport
terreinen aan de Romeinse Put 
Buizegem
van 21 t.e.m. 25 augustus.

De inschrijvingen gebeuren ter
plaatse en de dagprijs bedraagt:
- 50 fr. voor Edegemse kinderen
- 60 fr. voor kinderen van builen
de gemeente
- 25 fr. voor het derde en vol
gende kind(eren).
Inbegrepen : vieruurtje - verzeke
ring.

Algemeen:
- voorbewaking vanaf 8.45 uur
- naopvang tot 16.30 uur
- het lunchpakket moet meege-
bracht worden.

Voor verdere inlichtingen kunt u
steeds terecht bij jeugdkonsulente
Marjon Thienpondt, Gemeente
lijke Kinderopvangdienst, lste
verdieping van het oud gemeen
tehuis, gemeenteplein te Edegem
(tel. 450.43.73) of op het
sekretariaol van de Jeugdraad,
administratie centrum,
Kontichstraat l 9 ie Edegem (dhr.
Luc Bries, tel. 450.42.48).

Oproep voor monitors
Zowel voor de speelweken als
voor de Grabbelpasaktiviteiten is
de Jeugdraad nog op zoek naar
een aantal gemotiveerde jonge
mensen die de kinderen tijdens
deze aktiviteiten willen begelei
den.

Speelweken :
Elke speelweek wordt geleid
door l of 2 hoofdmonitor(s),
bijgestaan door een l 5-tal
monitors. Naast een groot aantal
"oude-rotten-in-hei-vak" wil de
Jeugdraad ook graag jongeren
vanaf ló jaar, die in het bezit
zijn van een attest "basisvorming
jeugdverantwoordelijke" of een
daaraan gelijkgesteld attest,
inschakelen om hen de kans te
geven zich verder te bekwamen
als vakantiemonitor.
Voor diegenen die reeds een
kursus kadervorming gevolgd
hebben, willen we erop wijzen
dat het meewerken aan één
speelweek in aanmerking komt
voor 30 uren stage.

Grabbelpas :
Voor deze aktiviteiten hoef je
zelfs niet in het bezit te zijn van
voornoemd attest. De monitors
staan immers niet zelf in voor de

animatie van de kinderen, maar
hebben enkel een overwegend
"toezichthoudende funktie".

Interesse om aan één van deze
initiatieven mee te werken ?
Aarzel don niet en neem snel
kontakt op met de
jeugdkonsulente Marjon
Thienpondt, Gemeentelijke
Kinderopvangdienst, lste
verdieping van het oud gemeen
tehuis, gemeenteplein Ie Edegem
(iel. 450.43.73) of mei dhr. Luc
Bries, sekrelariaal Jeugdraad,
administratief centrum,
Kontichstraat 19 Ie Edegem (tel.
450.42.48).

Kadervorming
Nieuwe toelageregeling

Overeenkomstig het dekreet van
09.06.'93, houdende subsidië
ring van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapskom
missie inzake het voeren van een
jeugdwerkbeleid, wordt minimum
5 procent van de subsidie die het
gemeentebestuur ontvangt,
voorzien voor de ondersteuning
van de kadervorming georgani
seerd door erkende jeugdorgani
saties.

De aanvraag voor de toelage
moet vóór 30.09.'95 ingediend
worden bij het gemeentebestuur
op het daartoe bestemde formu
lier en met de gevraagde bewijs
stukken. De kursus moet wel
plaatsgevonden hebben in de
periode gaande van 01.09.'94
tot 31.08.'95.
De kursussen dienen ingericht te
zijn door een door het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap
erkende landelijke of regionale
vereniging.
Volgende kursussen worden niet
beschouwd als kadervorming in
het jeugdwerk :
- kursussen die aansluiten op een
beroepsopleiding
- stages verbonden aan de
opleiding van monitoren
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Oproep

De Edegemse Werkgroep voor
Ontwikkelingssamenwerking
werkt op pluralistische basis en
dat deze filosofie vruchten af
werpt, wordt bewezen door de
fantastische resultaten van de
afgelopen jaren. Zowel qua inzet
en kreativiteit als qua opbreng
sten heeft de werkgroep haar
palmares in het verleden meer
dan verdiend.

Doch zoals met alle strukturen kan
het gebeuren dat een bepaalde
formule stilletjes haar charme en
aantrekkingskracht verliest. Dan is
het tijd om te bezinnen over
mogelijke veranderingen.

Het feit dat op enkele maanden
tijd zowel een nieuwe schepen
voor ontwikkelingssamenwerking
als een nieuwe derde- wereld
konsulente hun intrede deden in
de gemeentelijke werkgroep,
alsook het feit dat we genood
zaakt waren andere projekten te
kiezen, luidde dan ook een
"nieuw" tijdperk in. Het is een
konstant afwegen van wat behou
den dient te blijven en wat aan
herziening toe is. Voorwaar een
moeilijke doch boeiende op
dracht.

Een eerste stap werd gezet door
te proberen via verscheidene

Jeugd en computer
1995
Het Provinciebestuur van Antwer
pen organiseert ook dit jaar weer
"Jeugd en Computer", een
initiatiekursus Windows met MS
Works. De kursussen hebben
plaats tijdens de maanden juli en
augustus op verscheidene plaat
sen in de provincie en richt zich
tot iedereen die geboren is in de
jaren '79, '80, '81, '82, '83.
Per kursus wordt aan de deelne
mers 500 fr. gevraagd.

De kursussen behandelen kort de
voornaamste beginselen van
Windows. Daarna onderricht
men de beginselen van MS
WORKS, waarin zowel tekstver
werking, rekenblad als databank
aan bod komen. Er wordt uitge
gaan van praktische voorbeelden
en demonstraties.

De kursus wordt georganiseerd
op de volgende data en plaatsen:

- Provinciaal Technisch Instituut
Sint-Godelieve Antwerpen
van 21 tot 25/08 (VM of NM)

- Provinciaal Technisch Instituut
Rivierenhof Deurne
van 21 tot 25/08 (VM of NM)

- Provinciaal Instituut voor
Tuinbouw Onderwijs Mechelen
van 21 tot 25/08 (VM of NM)

- Provinciale Technische Scholen
Boom
van 17 tot 21 /07 (VM of NM)
van 21 tot 25/08(VM of NM)

Meer informatie en inschrijvings
formulieren zijn verkrijgbaar bij:
Het Provinciebestuur
van Antwerpen,
Dienst Organisatie en Informatie,
Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen.
Tel. : 240.52.02 of 240.52.08.

- kursussen die uitsluitend de
opleiding, vervolmaking of
begeleiding in sportdisciplines
beogen.

Om voor deze toelage in aan
merking te komen moet de
aanvrager minimum 15 en
maximum 25 jaar zijn en aktief
zijn in een erkend Edegems
jeugdinitiatief (jeugdbeweging,
speelweken, ... ).

De toelage bedraagt maximum :
- de totaliteit van het kursusgeld
voor kursussen die geleid hebben
tot het behalen van het basis
attest van jeugdverantwoorde
lijke, afgegeven door de Afde
ling Jeugdwerk, met een maxi
mum van 5.000 fr.;
- de helft van het kursusgeld voor
kursussen die niet leiden tot het
basisattest met een maximum van
1.000 fr.
Ook kursussen die kunnen leiden
tot het behalen van een attest van
teambegeleider/hoofdverant
woordelijke worden in aanmer
king genomen.

Indien het totale krediet niet
volstaat om aan alle aanvragen
te voldoen, dan zal het aan alle
aanvragers verschuldigde
bedrag procentueel en evenredig
verminderd worden. De toelage
wordt steeds gestort op rekening
van de aanvrager.

Het aanvraagformulier is verkrijg
baar op het sekretariaat van de
Jeugdraad, administratief cen
trum, Kontichstraat 19 te Edegem
(de heer Luc Bries, tel.
450.42.48).
Hier kunnen ook foldertjes
verkregen worden i.v.m. even
tueel te volgen kursussen.

Met dit nieuw reglement vervalt
de tot nu toe geldende regeling
waarbij het gemeentebestuur de
helft van het kursusgeld terug
betaalde, evenwel met een
maximum van 1.000 fr. per
persoon per jaar.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Gezinsbarbecue

•

oproepen en enquêtes het
adressenbesland van de werk
groepsleden en medewerkers te
aktualiseren. Sommigen haakten
af en anderen besloten de wer
king te komen ondersteunen.

De volgende stap is het nog meer
opentrekken van de werkgroeps
vergaderingen via inspraak van
verscheidene verenigingen en
organisaties en andere
geinteresseerden. Er zijn in
Edegem immers meerdere groepe
ringen werkzaam die zich in één
van de vele domeinen die ontwik
kelingssamenwerking behelst,
gespecialiseerd hebben. Het lijkt
ons dan ook aangewezen om
eens met z'n allen rond de tafel ie
gaan zitten en te bekijken of we
ook binnen onze eigen leefwereld
de samenwerkingsgedachte hard
kunnen maken.

Daarom willen wij alle afgevaar
digden van plaatselijke derde
wereldorganisaties en andere
geïnteresseerden uitnodigen op
een eerste overkoepelende
vergadering die plaatsheeft op
woensdag 21 juni om 20 uur in
de raadszaal van het oud ge·
meentehuis.

Bijkomende informatie : Marleen
Mortelmans, tel. 450.42.56.

Een initiatief van de
Schransentrappers i.s.m. de
Edegemse werkgroep voor
ontwikkelingssamenwerking

Kom eens kijken, kom eens
proeven !! Ni warm, ni willen !!
Lékkere hapjes ! 1

Daar waar vroeger de speel
plaats van de jongensschool
was, ligt nu het mooi aangeleg
de terras van De Schrans met
groenaanplanting en enkele
pétanquebanen. Door zijn rustige
en ingesloten ligging is dit de
ideale lokatie voor een gezins
barbecue. Er is immers veel
speelruimte voor de kinderen en
speciaal voor hen wordt er die
dag ook een springkasteel
opgeblazen.

De opbrengst van dit gebeuren
wordt, samen met de opbrengst
van de fietstocht naar
Chestokowa in Polen, aan het
door Edegem gesteunde projekt
Calcutta Rescue geschonken.

Uwe portomonnee is
belange ni hol,
en toch is uw buikske vol !
En bovendien doet u
op die manier
zowel uzelf als een Indiër plezier!

B.B.Q. aan parochiezaal "De
Schrans" - Molenveldlaan 4 
Edegem
zondag 11 juni
van 12 tot 20 uur

MENU
RundsbrocheHe
Barbecueworst
Varkenskotelet

Geserveerd met
groenten, brood,

sauzen en een glas wijn

350 fr.
Ook aan de kleintjes werd
gedacht en voor hen is er
een kindermenu
verkrijgbaar tegende •
luttele som van 200 fr. 1

awehit.aelloei.ladille
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Op zaterdag l april werd het
nieuwe viswater Romeinse Put
plechtig geopend, en dat was
geen aprilvis. Na een openings
rede van Burgemeester Koen
Snyders en Schepen Terry
Goossens-Luyckx werd het lint
doorgeknipt en werd een vis
wedstrijd georganiseerd tussen
bekende Edegemnaars, die
daarin werden bijgestaan door
vissers van erkende Edegemse
klubs.

Pastoor Vermoesen, geholpen
door dhr. Rik Oeyen, toonde zich
de beste : hij ving niet minder
dan ]9 vissen met een totaal
gewicht van l .450 gram.
Tweede werd gemeenteraadslid
Walter Van den Durpel, bijge
staan door dhr. Corten ( 16 vissen
- l .375 gram) en derde
oud-burgemeester en
gemeenteraadslid Luce
Aerts-Lietaer, bijgestaan door
dhr. Erik Thijs (12 vissen - 1.175
gram). Na de prijsuitreiking en
een gezellige drink werd het
nieuwe viswater vrijgegeven aan

alle houders van een gemeente
lijke visvergunning.

Een visvergunning kopen ?

Op de gemeenteontvangerij,
Kontichstraat l 7 (boven het
politiebureau), kan je een ge
meentelijke visvergunning kopen.
Voor Edegemse inwoners tot 60
jaar kost deze jaarvergunning
500 fr. en voor Edegemse
inwoners boven 60 jaar 250 fr;
niet-Edegemnaars betalen 50%
meer, namelijk respektievelijk
750 fr. en 375 fr. Kinderen tot
l 6 jaar kunnen gratis op de
kaart van een ouder, grootouder
of voogd ingeschreven worden.
De gemeentelijke visvergunning
is geldig voor het viswater Fort 5
en voor het nieuwe viswater
Romeinse Put en is geldig tot 31
maart van het jaar daaropvol
gend.
Bij aankoop van de vis
vergunning of op verzoek krijg je
het volledig politiereglement op
de viswaters ter hand gesteld.

EENDEN
VRAGEN
OM HULP

De eenden van de Romeinse Put
en Fort 5 vragen uw hulp. De
laatste maanden krijgen ze
enorm veel oud brood, groente
afval enzovoorts toegeworpen.
Van dat overaanbod worden ze
dik en ziek. Doch kunnen ze
moeilijk aan de verleiding weer
staan. Vandaar hun vraag hen
niet te voederen. In beide vijvers
is voldoende natuurlijk en ge
zond voedsel aanwezig, zoals
waterplanten en kleine water
diertjes. Bovendien begint het
oud brood in de vijver te gisten,
zodat de waterkwaliteit daalt.
Kortom, je helpt de eenden pas
echt, als je hen niet voedert.

OPENING VISWATER
ROMEINSE PUT
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KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)
Inzamelingen met chemocar

.---
3 augustus 4 augustus 5 augustus
7 december 8 december 9 december- -10.00-12.00 gemeenleplei n

12.30-14.30 Ph. de Monleplein

13.30-14.15 Buizegemlei W. Herreynsstraal
(t.h.v. Goriksplein) (speeltuin)

14.30-15.15 Romeinse Put Joe Englishlaan
(t.h.v. nr.2)

15.30-16.15 Romeinse Put Eysegemblok• 1 (t.h.v. dreef)
i

16.30-17.15 Boniverlei B. van Orleyplein
(Leopold 11I-lei)

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerslraat

18.30- 19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

5 oktober 6 oktober 7 oktober-- ho tra..
l 0.00-12.00 I Joe Englishlaan

12.30-14.30 sSt.Goriksplein- - -13.30-14.15 G. de Cremerstroot Nouloertsplein

14.30- 15.15 Parontplaats 1 Oude Terelststraot

15.30- 16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstr.

18.30- 19.30 Kerkplein gemeenteplein
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VOORBEREIDING OP PENSIOEN
1

TENNIS-
Gezien de stijgende levensver rood Edegem wordt een reeks INITIATIEwochtingen hebben we, als we "Voorbereiding op pensioen"
vijftig zijn, nog gemiddeld 20 à georganiseerd, tijdens welke op IN "DEN30 joor voor de boeg : een zee deze en andere vragen uitvoerig
van tijd, een zee van vrijheid ! antwoord wordt gezocht. WILLECOM"Toch is het opmerkelijk dat Wie interesse heeft noteert alvast
mensen de datum van het met de data : maandagen 2, 9, 16
pensioen gaan met zeer verschil- en 23 oktober en 6 en 13
lende gevoelens benaderen. Voor november telkens van 19.30 uur
de ene een bevrijding, voor de tot 22.30 uur in de raadszaal
anderen sluipt twijfel binnen : van het oud gemeentehuis. U kan
wat is er voor mij nog wegge- uw naam opgeven bij Erik Van

Vanaf september 1995 1 elegd ?, op welke terreinen zal ik Genechten, Sekretaris Gezins
nog aktief blijven ?, welke raad : tel. 450.42.45.

1
Voor volwassenen :

gevolgen heeft pensionering op
In het gemeenteblad van augus

1

Beginners A : maandag van
mijn leven, op mijn relatie, op
mijn tijdsbesteding ?, enz. lus zal het volledige programma 13.30 tot 14.30 uur

worden meegedeeld. Beginners B : maandag van
Door de Gemeentelijke Gezins 14.30 tot 15.30 uur.

De Druglijn : een tussenstand (078 - 15.10.20) oor jongens en_meisjes_tussen8
en]2jaar:

Op 26 april 1994 ging de Vere- Wie belt zoal de Druglijn ? Jeugd A : dinsdag van 16.30 tot
niging voor Alkohol- en andere Een grote groep bellers zit in de 17.30 uur
v9problemen, op initiatief van leeftijdskategorie 15-25 jaar. Jeugd B : dinsdag van 16.30 1ot
de V oomse Minister voor Te- Meestal wensen deze bellers in- 17.30 uur.
werkstelling en Sociale Aangele formatie over produkten of willen
genheden, van start met een zij weten bij welke instanties zij Wanneer:telefonische informatiedienst : de kunnen aankloppen voor hulp.
Druglijn. Een andere be angrijke groep Maandag
Deze dienst is elke dag bereik- zijn ouders, die vragen hebben september l 8-25
baar (behalve op zon- en feestda- rond produkten en/of hoe ze hun oktober 2-9-16-23
gen) tussen l5 en 2l uur op het kind moeten benaderen, wanneer november 6- 13-20-27groene nummer 078-15. l 0.20 vermoed wordt dat er (begin-
(men betaalt dus enkel het zonaal nend) druggebruik in het spel is. Dinsdag
tarief). Een team van goed De Druglijn ontvangt ook regel- september 12- 19-26
opgeleide telefoonbeantwoorders matig oproepen van mensen uit oktober 317.24
helpt iedereen die vrggen of het schoolmilieu (leraars, schalie- november 7.14-21-28
problemen heeft rond et gebruik ren, studenten), namelijk 1 3 ten
van alkohol, drugs of medikatie. honderd.

Deelnemingsprijs :
gin d!jeor werd een eerste In vier gevallen gaan de vragen

halfjaarlijkse evaluatie uitgevoerd over cannabisplanten, beter 2.000 fr. per reeks, verzekering

op basis van de registratie- bekend als hasj of marihuana. inbegrepen (te betalen bij

gegevens. Hieruit blijkt dat de Twee keer op tien gaat het over inschrijving)

Druglijn goed van de grond is speed of XTC en in 12% van de
Meebrengen :gevallen vraagt men hulp of info

~
ekomen : ruim 2.000 oproepen rond alkohol. tennisracket en proper sport-
ereikten ons het afgelopen jaar. Op dit moment kunnen we niet schoeisel

Verheugend is tevens het aantal
stijgende oproepen per maand. anders stellen dat de Druglijn lijkt Inschrijvingen en betalingen :aan te slaan bij de bevolking.De eerste rie weken van maart We hopen dan ook onze wer vanaf ló augustus a.s.
1995 kregen wij reeds 750 king nog lang en vruchtbaar ver- in sporthal "den Willecom",
oproepen [t.o.. een gemiddelde der te zetten en houden u op de Terelststraat 2 te 2650 Edegem.
van ruim 300/maan ). hoogte van de ontwikkelingen. Telefoon : 457.46.62.
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donderdag 8
K.A.V. Buizegem
koken met Belgische kaas
Buisegheem, Jan Verbertlei
20 uur
voor iedereen
50 f . inkom
info : 457.25.44

vrijdag ?

feestmarkt
op het gemeenteplein
17.24 uur

zaterdag 1O
Den Dierenvriend v.z.w.
'te voet door Antwerpen'
begeleide wandeling
mei lunch in Bourlo-schouwburg
9 uur
maximum 25 deelnemers 
reservatie verplicht
900 fr. leden/ 950 fr. niei-leden
info : 457.19.60

zondag 11
barbecue ten voordele van
Calcutta Rescue
lees op blz. 23

dinsdag 13
K.A.V. St.-Jozef
fietstocht
9 uur
vertrek aan St.-Jozefkerk,
Molenveldlaan
info : 457.74.43

zaterdag 17
K.A.V. Centrum
fietstocht
10 uur
vertrek aan Crypte, naast kerk
O.-L.-V.-van-Lourdes
inschrijven : 457.46.47

junikermis
lees op blz. 5

zondag 18
junikermis
lees op blz. 5

maandag 19
junikermis
lees op blz. 5

dinsdag 20
junikermis
lees op blz. 5

vrijdag 23
Atletiek Belgico-Edegem Sport
(ABES)
Weekend Elektromeeting
19 uur
Vic Coveliersstadion, Jan
Verbertlei

zondag 25
Derde Edegems Tuinfeest
lees op blz. 3

Edegem Rally Team De
Minirijders
7e Geelhandrally
toeristische autozoektocht met
wandelingen ±5 km
Edegem - Hove - Lint
vertrek tussen 12 en 13 uur
Minigem, Jacob de Roorestraat 8
(Fort 5)
deelname in de onkosten :
200 fr.
info: 455.17.4 l

V.M.P.A. natuurgidsen Fort 5
Edegem
geleide natuurwandeling
tema : insekten
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
duur : ±2uur
deelname gratis
info : 457.91.63 -457.87.11

maandag 26
Edegem Rally Team
De Minirijders
• VANAF DEZE DATUM TOT

10 SEPTEMBER
• DAGELUKS
'23ste te voet door Edegem'
familiale wandelzoektocht
(zonder strikvragen)
weekends : café Rembrandt,
gemeenteplein, vanaf 12 uur
weekdagen : NMKN,
Hovestraat ll, vanaf 9 uur
deelname in de
onkosten : 200 Ir.
info : 645.24.73

JULI
zondag 2
Elsdonk Oud Scouts
gezinsdag met wandeling en
picknick
10-18 uur
Fort 5 en Wolvenhol,
Parklaan lól
info : 440.10.17

dinsdag l
Feest van de
Vlaamse Gemeenschap
lees op blz. 4
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Willemsfonds Edegem
Dag van de Vlaamse
Gemeenschap
bloemenhulde om l O uur aan
het monument J.Fr.Willems
te Boechout,
receptie en vernissage tentoon
stelling
om 20 uur te Edegem deelname
aan het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
info: 440.39.28

woensdag 12
aktiviteit Grabbelpas 1995
krea-atelier : maskers maken
gemeenteschool Andreas
Vesalius Edegem
13.45- 16 uur
voor kinderen vanaf l O jaar
l 00 fr. Grabbelpassers- 150 fr.
niet-Grabbelpassers
vooraf inschrijven en betalen

vrijdag 14
V.M.P.A. natuurgidsen Fort 5
Edegem
geleide natuurwandeling
!erna : tussen dag en nacht
'schemerwandeling'
21 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
duur : _2 uur
deelname gratis
info: 457.91 .63- 457.87.11

aktiviteit Grabbelpas 1995
bezoek aan de brandweer
van 14 tot 16 uur
voor kinderen van 8 tot 12 jaar
50 fr. Grabbelpassers - 100 fr.
niet-Grabbelpassers
vooraf inschrijven en betalen
450.42.48

zondag 16
Vakantiegenoegens Edegem
familiale fietstocht
9.30 uur
info : 440.41.62

28

Elsdonk Oud Scouts
geleid stadsbezoek aan Tongeren
en bijwonen 7-jaarlijkse
Maria-ommegang
Berchem Statie -8 uur
info : 449.30.81

donderdag 20
Elsdonk Oud Scouts
toeristische rondrit door het
Hageland
vertrek te 8 uur op 't Kerkplein 
Elsdonk
eigen wagens
info : 440.1 0. 17

zondag 23
Te Deum t.g.v. Nationale Feest
dag
lees op blz. 4

dinsdag 25
aktiviteit Grabbelpas 1995
film : 'Tom en Jerry' - 'The Movie'
voor kinderen tussen 6 en 12
jaar
gemeentelijk Fortteater
14.30 uur
80 fr. Grabbelpassers- 150 fr.
niet-Grabbelpassers
geen reservatie
450.42.48

donderdag 27
aktiviteit Grabbelpas 1995
daguitstap 'V.I.P.-bezoek aan het
autocircuit in Zolder'
en volksspelen
voor kinderen vanaf l O jaar
450 fr. Grabbelpassers - 550 fr.
niet-Grabbelpassers
vooraf inschrijven en betalen
450.42.48

vrijdag 28
Atletiek Belgica-Edegem Sport
(ABES)
ASLK-Medaillemeeting
19 uur
Vic Coveliersstadion

AUGUSTUS
donderdag 3
Elsdonk Oud Scouts
een dag op de Linkeroever te
Antwerpen
met wandelzoektocht en minigolf
bijeenkomst te l O uur op het
Fr.Van Eedenplein (Antwerpen
L.O.)
info : 449.23.38

vrijdag 4
Atletiek Belgica-Edegem Sport
(ABES)
Garage Joly-meeting
19 uur
Vic Coveliersstadion, Jon
Verbertlei

dinsdag 8 en woensdag 9
Elsdonk Oud Scouts
tweedaagse autocarreis naar
Jamboree in Nederland
vertrek om 8 uur op het Kerkplein
. Elsdonk
info: 449.30.8 l

donderdag l 0
20ste Internationaal Volksdans
festival
festivalhal in de Drie Eikenstraat
20 uur
officiële opening - voorstelling
verbroedering
toegang : 250 fr. - l 0/14 jaar
en 60+: 200 fr.
festivalabonnement : l .200 fr.
info : 457.04. l 0
lees op blz. 9

vrijdag l
20ste Internationaal Volksdans
festival
festivalhal in de Drie Eikenstraat
20 uur
voorstelling - verbroedering
zie ook do.10

@
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aktiviteit Grabbelpas 1995
bezoek aan de brandweer
van 14 tot 16 uur
voor jongeren vanaf 13 jaar
50 fr. Grabbelpassers- l 00 fr.
niet-Grabbel passers
vooraf inschrijven en betalen
450.42.48

zaterdag 12
20ste Internationaal Volksdans
festival
l 0.30 uur
parking Super GB - Molenveld,
Prins Boudewijnlaan
optreden buitenlandse volkskunst
groep
20 uur
festivalhal in de Drie Eikenstraat
voorstelling gevolgd door
verbroedering met het Vlaams
Muziekensemble Kadans
zie ook do. l 0

zondag 13
20ste Internationaal Volksdans
festival
13.30 uur
folkloristische stoei door
Edegem-Centrum naar Hof ter
Linden
14.30 uur
openluchtvoorstelling in het park
van Hof ter Linden
zie ook do. l 0

maandag 14
20ste Internationaal Volksdans
festival
festivalhal in de Drie Eikenstraat
20 uur
voorstelling - verbroedering
zie ook do. l 0

dinsdag 15
20ste Internationaal Volksdans
festival
l O uur
eucharistieviering in het teken
van de internationale
verbroedering in de O.-L.-V.-van
Lourdeskerk, Hovestraai
14.30 uur
openluchtvoorstelling in het park
van Hof ter Linden
zie ook do. l 0

woensdag 16
20ste Internationaal Volksdans
festival
festivalhal in de Drie Eikenstraat
20 uur
feestelijke slotvoorstelling en
afscheidsceremonie
zie ook do. l 0

vrijdag 18
Atletiek Belgico-Edegem Sport
(ABES)
Generale Bank-jeugdmeeting
19 uur
Vic Coveliersstadion, Jan
Verbertlei

VM.PA. natuurgidsen Fort 5
Edegem
geleide natuurwandeling
tema : tussen dag en nacht
'Schemerwandeling'
20 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
duur : ±2 uur
deelname gratis
info: 457.91.63-457.87.11

dinsdag 22
Elsdonk Oud Scouts
schemer- en vleermuizen
wandeling op Fort 5
20 uur
Kerkplein - Elsdonk
info : 440.10.17

Willemsfonds Edegem
dag te St.-Amands aan de
Schelde
met polderwandeling en bezoek
aan E.Verhaerenmuseum en
Molenmuseum
bijeenkomst te l O uur aan Oud
Veerhuis - St.-Amands
info: 440.39.28

zaterdag 26
Elsdonk Oud Scouts
7de open pétanquetornooi op
Fort 5
l 0-20 uur
omgeving Wolvenhol, Parklaan
161
ten voordele van sociaal doel
info : 449.30.87

zondag 27
Vakantiegenoegens Edegem
familiale fietstocht naar het
Waasland
tijdens 'ambachtelijk weekend
Waasland'
bijeenkomst te 9.30 uur
Elzenhof, Kerkplein - Elsdonk
info : 440.4 l .62

maandag 28
aktiviteit Grabbelpos 1995
goocheloptreden van Joachim De
Munck
gemeentelijk Fortteater
15 uur
voor kinderen van 4 tot 8 jaar
80 fr. Grabbelpassers - 150 fr.
niet-Grabbelpassers
geen reservatie
450.42.48
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Prijzen van biljetten, kaarten, dagpas

De prijs van een rit met een biljet
of een kaart hangt af van het
aantal doorlopen zones. Met de
tabel hiernaast kan je bepalen
hoeveel een rit kost met een biljet
of met een lijnkaart.

Aantal Biljet Biljet% Lijnkaart Lijnkaart %
zones

1 40 40 26 20
2 55 40 39 29
3 70 40 52 39
4 85 49 65 49
5 100 59 78 59
6 115 68 91 68
7 130 78 104 78
8 145 88 117 88
9 160 98 130 98

10 175 107 143 107

In het stadsgebied Antwerpen
kost een rit :
• 26 fr. met de Lijnkaart, de

Lijnkaart% of de stadskaart
• 40 fr. met een biljet.

Je kan zelf de aankoopprijs van
een Lijnkaart of Lijnkaart %
bepalen binnen de volgende
marges:
• Lijnkaart
van 300 fr. tot l .000 fr.

• Lijnkaart %
van 200 fr. tot l .000 fr.

De prijzen van stadskaarlen en
dagpassen zijn :
• Stadskaart 260 fr.
• Dagpas stad
Antwerpen l 00 fr.

Schoolabonnementen
Soort schoolabonnement 12 10 l ste trim. l ste trim. l ste trim 2de trim.

maand maand met aanvang mei aanvang met aanvang met aanvang 1 •>op 1/9/95 op 16/9/95 op 1/10/95 op 1/1/96

Stad Antwerpen 6.530 2.955 2.665 2.370 2.370
Voorstad Antwerpen 9.860 4.455 4.010 3.560 3.560
Welbepaalde reisweg 5 km 6.680 6.150 2.790 2.515 2.240 2.240

10 km 9.280 8.540 3.860 3.480 3.100 3.100
20 km 14.480 13.330 6.020 5.420 4.820 4.820
30 km 18.880 17.380 7.840 7.060 6.280 6.280

Net (vanaf 40 km) 23.280 21.420 9.660 8.700 7.740 7.740

Gewone abonnementen
Soort abonnement Week l maand 3 maand l jaar

Stad Antwerpen : normaal tarief 995 2.730 9.680
Stad Antwerpen : 25-/60+ 865 2.370 8.380
Voorstad Antwerpen : normaal tarief 1.450 4.005 14.230
Voorstad Antwerpen : 25-/60+ 1.290 3.560 12.630
Welbepaalde reisweg 5 km 260 1.020 2.810 9.930

10 km 335 1.320 3.650 12.930
20 km 490 1.910 5.300 18.830
30 km 625 2.430 6.750 24.030

Net (vanaf 40 km) 2.940 8.180 29.130
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GORDELEN
3 september '95

•
Dit jaar gordelen we op 3 september. De grootste

sportievelingen fietsen door 18 Vlaamse gemeen

ten rond Brussel. De andere fietsers

en natuurlijk ook de wandelaars ge

nieten van de natuur in de on

middellijke omgeving van de hoofd

stad. Bovendien hebben we een

unieke monumentenwandeling en een

speciaal trajekt voor mountainbikers. Gordel mee,

en beleef een dog om nooit meer te vergeten.

Radio 2 en TV1 zijn alvast van de

partij. Vraag vandaag nog met on

derstaande antwoordkaart de Gordel

brochure aan, samen met een

inschrijvings- en betalingsformulier.

Voor meer info, bel 02/380.44.44.

Jo, gordelen op 3 september 1995, dat lijkt me wel wat! Daarom ontvang ik graag de Gordelbrochure. Daarin
vind ik alle nuttige informatie over De Gordel, samen met een inschrijvings- en betalingsformulier.
Stuur deze bon - volledig ingevuld - in een gefrankeerde omslag naar : Gordelsekretariaat - Dorpsstraat 44 
1640 Sint- Genesius-Rode.

naam en voornaam :

straat: nr. bus: plaats :
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Gemeente Krengenophaling
diensten Regelmatig bereiken OVAM,

1 INHOUD
Alle gemeentediensten zullen Openbare Afvalstoffen-

gesloten zijn op : maatschappij voor het Vlaams Het gebeurde in deGewest, klachten betreffende

- maandag 4 september

'

laattijdige ophaling van krengen
gemeenteraad 3-4

[Jaarmarktfeesten]. door Animalia Produkten N V Adviesraden 4
Fabriekstraat 2 te 9470 Dender Bestrijding wateroverlast 5

De dienstverzekering op de leeuw. Soms is een laattijdige

dienst bevolking zal vanaf ophaling te wijten aan een niet-
Jaarmarktfeesten 6-8

september hervat worden : korrekte wijze van melding. Troeteldierenwedstrijd 8

dinsdagavond van 17 tot 20 uur Partikulieren en niet bij Animalia Opendeurdagen brandweer 9
en zaterdagvoormiddag op het automatisch antwoord-

van 9 tot 12 uur. systeem aangesloten geabon- WerkgroepOntwikkeling @
neerde veehouders kunnen het

samenwerang 10

Opgelet ! De dienstverzekering ontstaan van krengen enkel Werkgroep emancipatie l l

geldt slechts voor beperkte melden tijdens de werkdagen Seniorenfeest 12

dienstverleningen. tussen 9 en 17 uur op een
bemande telefoon met nummer Grabbelpos 1995 13

Neem in geval van twijfel

1

053/64.02.34. Er kunnen geen Fortteater 13

eerst telefonisch kontakt op : berichten worden ingesproken op Onderwijs 4
tel. 450.42.00. een antwoordapparaat. De juiste

vindplaats van het kreng moet KATERN :

Heemmuseum
worden medegedeeld, evenals Kontaktadressen Edegemse

de diersoort en het geschatte
verengingen 15-22

De Pastorij gewicht. Klein Gevaarlijk Afval 23

open elke l ste en 3de zondag Indien er zich klachten voordoen
Kompost van 't vat 23

van iedere maand (tenzij op betreffende laattijdige ophaling, Kunstcentrum Huis Hellemans 24

feestdagen) van ]4tot 18 uur. kan de Dienst Afvalstromen- Komitee Edegemse Koncerten 25
beheer bij de OVAM worden Oproep kandidaten @

~:1',UM->c gekontakteerd (tel. 015/

~
' <-',Q

gezinsaperi ti efkoncerten 26
- . 20.83.20, toestel 621 of fax

$ ·.. 015/20.39.07). De wettelijke
Marc De Bel 26

i-ze= 435,=8. [i!g termijn waarbinnen krengen Ouders zoeken kinderboeken 27

o, 4«s dienen opgehaald te worden is 2 Openbare biblioteekweek
PAsTO werkdagen na de melding.

27

Gezinsraad 28

Aktie kankerpreventie 29

Opvangouders gevraagd 30

Sociaal-pedagogische toelage 30

Kolofon 1 1 Verloren voorwerpen
vakantie-initiatieven 31

Verschijnt 6 x per jaar.
Verkoop van gevonden fietsen 31

Koördinatie : Informatiedienst Edegem
Dag van de klant 31

Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout. 25 jaar diskoteek 31

Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester, Aktiviteitenkalender 32-35

1
Kontichstraat 90, 2650 Edegem. Elsdonkfeesten 36

2
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD

Presentiegelden
gemeenteraad
De gemeenteraadsleden ontvan
gen voor het bijwonen van de
vergaderingen van de gemeente
raad en de raadskommissies een
vergoeding, genaamd presentie
geld.

Het bedrag van het presentiegeld
werd sinds 1986 niet meer
verhoogd.

Steunend op de onderrichtingen
van de hogere overheid werd het
bedrag van het presentiegeld
verhoogd van 1.900 hr. naar
2.300 f. per zitting, wat erop
neerkomt dat het vroegere
bedrag louter geïndexeerd werd.

gezinsgerichte
aigingen

Op advies van de gemeentelijke
gezinsraod keurde de gemeente
raad een algemene subsidiever
ordening goed voor de Edegem
se verenigingen die zich geheel
wijden aan gezinsbelangen.

Tot hiertoe werden de gezins
gerichte verenigingen op overwe
gend forfaitaire basis, zonder
omschreven normen, betoelaagd.

Door de verscheidenheid van
verenigingen die zich inzetten
voor de gezinnen in Edegem erg
groot is, voorziet het nieuwe
reglement drie soorten toelagen :
- Forfaitaire toelagen toegekend
aan organisaties of instellingen,
niet op basis van het ledenaantal
moor wel omwille van het belang
van hun oktiviteiten voor de
Edegemse gezinnen.

- Basistoelagen die de gezins
verenigingen belonen voor het
aantal Edegemse leden die zij
bereiken.
- Werkingstoelagen die de gezins
verenigingen aansporen om een
aktieve werking uit te bouwen.

Het bedrag van de te verdelen
toelagen bedraagt om en bij de
150.000 #

Milieuraad
Op advies van de milieuraad
werden de statuten van deze
raad gewijzigd. De wijzigingen
hebben tot doel de werking van
de 'gemeentelijke rood voor
milieu en natuur' te verbeteren en
er een open vergadering van te
maken.

Plaatselijk
werkgelegenheids
agentschap
Tewerkstelling is één van de
prioritaire doelstellingen van de
overheid.

In dot kader werden op regio
naal en federaal niveau tol van
tewerkstellingsprogramma's
ontwikkeld.

Ondanks al deze maatregelen
blijkt het op korte of middellange
termijn onmogelijk een reguliere
tewerkstelling te beloven aan alle
werkzoekenden. Daarvoor is de
ekonomische heropleving te
zwak.

Aan de andere kont is iedereen
het erover eens dot er in onze
huidige maatschappij reële
noden bestaan waaraan niet

tegemoet gekomen wordt. Deze
noden situeren zich meer be
paald op het vlak van de hulp
aan personen, bescherming van
het milieu, veiligheid, vrije tijd...

Om een antwoord te bieden aan
deze oroblemen en tevens om
zwartwerk of klandestiene arbeid
tegen te gaan worden de ge
meenten verplicht een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap op
te richten onder de vorm van een
vereniging zonder winstgevend
doel. Omdat een v.z.w. zelf haar
statuten en werking bepaalt,
moest de gemeenteraad enkel
instemmen met het principe.

Een P.WA heeft tot doel een
bijkomende verdienste voor
werkzoekenden te scheppen.
Bovendien wordt nieuw sociaal
kontakt mogelijk en een wijze
van integratie in het ekonomisch
leven. Het gaat om werkgelegen
heid die door de normale ar
beidsmarkt niet wordt ingevuld,
waarbij dan gedocht wordt aan
heel wat nuttig werk voor bejaar

1 • • •aen, gezinnen en verengingen.

De rol van de gemeentelijke
v.z.w. zal erin bestaan :
- het aanbod bekend te maken en
de gebruikers te informeren
- het takenpakket samen te
stellen, rekening houdend met het
plaatselijk reeds bestaand aan
bod in de ekonomische sektor
- de werkzoekenden op te
vangen en te coachen, niet te
sanktioneren.

Gemeentepersoneel
Op aanbeveling van de hogere
overheid keurde de gemeente-

3
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raad vorig jaar een algemene aangekocht. Openbareweddeschaalherziening voor het
De gemeenteraad keurde daar- vergaderingengemeentepersoneel goed. Op
toe het bestek met voorwoordendie manier wordt het gemeente-
goed. De prijsraming bedraagt ADVIESRADENpersoneel op een andere manier
600.000 fr, exclusief BTW."verloond"

Deze wijziging moet echter
Wegenis en rioleringen Gezinsraad

gepaard gaan met de invoering maandag l 8 september
van een kwalitatief personeels-

Jaarlijks wordt er voorzien in het om 20 uur
beleid, waarvan het de bedoe-

onderhoud van onze straten. raadszaal oud gemeentehuis
ling is het gemeentepersoneel
aan te moedigen en te waarde- Zo besloot de gemeenteraad om Jeugdraad
ren, om zo te komen tot een dit jaar voor 3.630.000 fr., donderdag 2l september
betere dienstverlening aan de exclusief BTW, werken te loten om 20 uur

1 eEdegemse bevolking. uitvoeren. raadszaal oud gemeentehuis
Centraal in het nieuwe

Nieuwe politiewagen Kultuurraadpersoneelsstatuut staat de zoge-
woensdag 20 septembernaamde 'funktionele loopbaan'.

De politie krijgt een nieuwe om 20 uurIn het algemeen houdt dit sys-
patrouillewagen. De geraamde raadszaal oud gemeentehuisteem in dat waardevolle perso-
kostprijs bedraagt 700.000 f.,neelsleden naar een hogere
exclusief BTW. Milieuraadweddeschaal kunnen overgaan

donderdag 7 septembermits te voldoen aan een aantal
Vic Coveliersstadionvoorwaarden : om 20 uur

l.een bepaalde diensttijd
De warmwaterboilers van het

raadszaal oud gemeentehuis
hebben

gemeentelijk sportcomplex in de Seniorenraad2. een voorgeschreven vorming
Jan Verbertlei zijn versleten en de vrijdag l septemberen opleiding hebben gevolgd

3. een gunstige beoordeling gemeenteraad besloot tot ver- om 14 uur
nieuwing over te gaan. Ge- raadszaal administratief gebouwhebben gekregen.
raamde kostprijs : 430.000 fr.,

1In dat kader voerde de gemeen- exclusief BTW. Sportraad ó
teraad in zijn vergadering van

Aankoop nieuwe
maandag 28 augustus

juni een objektief evaluatie- of om 20 uur
beoordelingssysteem in en speeltuigen raadszaal oud gemeentehuis
werden de funktiebeschrijvingen -
op basis waarvan zal beoor De gemeenteraad keurde het

1

Deze vergaderingen zijn toegan
deeld worden - goedgekeurd. bestek goed voor de levering en kelijk voor het publiek.
Voormeld reglement bepaalt wie, plaatsing van speeltuigen voor

Omwille van organisatorischewat, hoe en volgens welke fre- de verdere inrichting van de
kwentie beoordeeld wordt, wie gemeentelijke speeltuinen. redenen kunnen niet alle open-
de beoordelaars zijn en welke bare vergaderingen van de
gevolgen de beoordeling heeft. Meer bepaald gaat het over : adviesraden in deze rubriek

- de heraanleg van de speeltuin vermeld worden.
Gemeenteschool Fort 5 (maximum l. l 00.000 fr.)

Andreas Vesalius - plaatsen van een speelkombi Raadpleeg daarom ook :
natie in de Pitsemburglaan - de lokale kabeltekst op TV

Edegem (maximum 300.000 fr.) (mozaïekkanaal - Edegem -
- plaatsen van overdekte zitplaot- pagina 477)

Ten behoeve van de nieuwe sen bij de speeltuinen Romeinse - de gemeentelijke infofoon
vleugel van de gemeenteschool Put, Pieter van den Bemdenlaan "Hallo Edegem"
moeten er direktie- en en Fort 5 (maximum 200.000 fr.) [tel. 450.42.10 -druk 1-1-1-4-2).
sekretariaatsmeubelen worden

4
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Bestrijding
WATEROVERLAST
De regen heeft in bepaalde
deelgebieden van het riolerings
bekken van de Kleine Struisbeek
(Edegem-Noord) al meermaals
voor waiersnood gezorgd.

Om dit probleem aan te pokken
werd met de gemeente Mortsel
afgesproken dat Edegem op
zoek zou gaan naar oplossingen
voor de Fort V-slraat, Pieter van
den Bemdenlaan en Prins Boude
wijnlaan en de gemeente Mortsel
zich zou koncentreren op de
Minervawijk. Het probleem is
immers grensoverschijdend.

Ondertussen werden de nodige
konkrete voorstellen uitgewerkt
om een einde te stellen aan de
geregelde weerkerende overstro
mingen.

De voorgestelde oplossingen zijn
gekend :

l. Het aanleggen van een bijko
mende verbindingsbuis tussen het
rioolstelsel op het kruispunt Pieter
van den Bemdenlaon-Jochtlaan
en de doorsteek onder de E19,
waardoor de afvoerkapaciteit
gevoelig zal vergroten, en

2. De ontdubbeling van een stuk
hoofdriolering tussen het kruis
punt de Burletlaan-Porklaan en
het kruispunt de Burletlaan
Mariënloan-Jachtloan.

Wat de eerste oplossing betreft,
stelde de gemeenteraad van
Edegem reeds eerder een studie
bureau aan voor het uitwerken
van het ontwerpdossier. Voorts
keurde de gemeenteraad een
overeenkomst goed met de stad

Antwerpen in verband met de
verdeling van de kosten : 73,5%
ten laste van Edegem en 26,5%
ten laste van Antwerpen.

Tijdens zijn vergadering van
22.6.1995 besloot de gemeente
raad het bestek goed te keuren in
verband met de uitvoering van
bedoelde werken.

De kosten werden geraamd op
9O60.000 f., BTW exclusief,
waarvan 6.656.000 fr. ten laste
van Edegem.

Wat de tweede oplossing betreft,
hechtte de gemeenteraad in
dezelfde zitting zijn goedkeuring
aan een overeenkomst tussen de
gemeenten Antwerpen, Mortsel
en Edegem, in verband met de
verdeling van de kosten die
voortvloeien uit de geplande
wegenis- en rioleringswerken in
de 'de Burletlaan'.

De overeenkomst bevat twee
verdeelsleutels :

- Voor de werken die ertoe
strekken een nieuwe riool aan te
leggen en het wegdek te herstel
len in het gedeelte van de 'de
Burletlaan' dat niet geherprofi
leerd wordt en waarvoor de
gemeente Mortsel als opdracht
gevend bestuur wordt aangeduid:
26,5% voor de stad Antwerpen
en 73,5% voor de gemeente
Mortsel.

- Voor de werken ter vervanging
van de bestaande riool alsook
voor de herprofileringswerken in
het gedeelte van de 'de Burlet
laan' gelegen tussen de Parklaan

en de Jochtlaan, waarvoor de
gemeente Edegem als opdracht
gevend bestuur zal optreden :
26,5% voor de stad Antwerpen
en 73,5% voor de gemeente
Edegem.

De gemeenteraad ging tevens in
zitting van 22.6.1995 over tot
goedkeuring van een ereloon
overeenkomst voor de studie en
het opmaken van een ontwerp
voor de herprofilering van de 'de
Burletlaan'. De ereloonkosten
worden geraamd op 900.000 fr.

, De herprofilering, momenteel
door de gemeentelijke
verkeersdienst als voorontwerp
uitgewerkt, zal voornamelijk
bestaan uit het versmallen van de
huidige rijweg naar 5,50 m
breedte, waarbij de restruimte
zal ingevuld worden mei parkeer
ruimte en laag groen.

In het gedeelte Prins Boudewijn
laan/Porklaan wordt door
middel van dwarse en langse
parkeervakken een asverschui
ving gekreëerd, zodat een lagere
snelheid wordt afgedwongen.

De oversteekbaarheid van de 'de
Burletlaan' ter hoogte van de
Prins Boudewijnlaan zal voor
fietsers en voetgangers veiliger
worden door middel van overrijd
bare plateaus.

Het technisch lastenboek
(uitvoeringsdossier) wordt later
aan de gemeenteraden van de
betrokken gemeenten voorgelegd
en zal met de betrokken bewo
ners nog besproken worden.
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JAARMARKTFEESTEN

Het jaarmarktkomitee en het l O tot l 8 uur. Aansluitend :
gemeentebestuur heten u van HOBBYTENTOONSTELLING HACIENDA EXOTICA:
harte welkom op de komende restaurant vanaf 12 uur,
jaarmarktfeesten. Hierna volgt NAAD EN BLOEMSCHIKKEN, bar vanaf l l uur
een overzicht van de gekende ingericht door K.A.V. O.-L.-Vr.-

aktiviteiten : van-Lourdes in zaal 't Centrum in 23STE WANDELRALLY 'TE VOET
de Strijdersstraat 35 van l O tot DOOR EDEGEM', ingericht door

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1
18 uur. E.R.T. De Minirijders met start in

café Rembrandt, Gemeenteplein,

Nieuw voor dit jaar ! Een sfeer
VOGELSHOW, ingericht door tussen l 2 en l 7 uur. 1 é6Vogelkundige Kring St.-Franciscus

volle opener voor het jaarlijkse in de turnzaal van gemeente- KERMIS op het gemeenteplein
feestweekend in onze gemeente! school Andreas Vesalius in de van l 2 tot 24 uur.

OPENINGSKONCERT Kontichstraat 21, zaterdag van KARAOKE in café 't Centrum in
JAARMARKTFEESTEN met l O tot 20 uur en zondag van l 0 de Strijdersstraat 35 van 12 uur
optreden van het Edegems tot 19 uur. tot sluitingstijd.
Harmonieorkest en SPRINGKASTEEL van Chiro Che
Akkordeonvereniging De Nachte- aan de St.-Antoniuskerk van l 0 VOLKSDANSOPTREDENS (met

goal in de St.-Antoniuskerk om tot 22 uur. mogelijkheid tot deelname van

20 uur - gratis inkom. de omstaanders), ingericht door
BRADERU in het centrum van de V.V.K.B. die Schaere aan het

ZATERDAG 2 EN ZON- gemeente m.m.v. de Edegemse oud-gemeentehuis van ]4 tot 17
middenstand en verscheidene uur.

DAG 3 SEPTEMBER Edegemse verenigingen van l 0 OPENDEURDAGENtot 22 uur.
OPTREDEN VAN HEEMMUSEUM 'DE PASTORIJ',
TIROLERKAPELLE ALPENKLANG, TENTOONSTELLING ONTWIK- ingericht door de Kring voor
ingericht door het Bosilicakoor KELINGSSAMENWERKING, Heemkunde, in de Strijdersstraat 1 6
aan de Strijdersstraat l 8 van 9 ingericht door de Gemeentelijke 18 van 14 tot l 8 uur.
tot 21 uur. Werkgroep Ontwikkelingssamen- LIVE MUZIEK & ANIMATIE,werking in Huis Hellemons in de
OPTREDEN VAN TRACHTEN Strijdersstraat 14 zaterdag van ingericht door Het Varken v.z.w.,
VEREIN uit Holzgau (Tiroolse 11tot 20 uur en zondag van l l in de Boerenlegerstraat van 14
dansen), ingericht door Basilica- tot 9 uur. tot 22 uur.
koor, aan Belvu in de Strijders-
straat om het uur.

OPENDEURDAGEN VAN DE
BRANDWEER in de kazerne in
de Zomerlei van 10 tot 17 uur.

KLIMMUUR voor kinderen aan
O zaterdag
voormiddag

het oud-gemeentehuis van 10 tot dierenprijskamp

18 uur. voor schapen,
geiten en bokken.

20STE BOEKENBEURS EN
Opzondag

namiddag is er
KUNSTTENTOONSTELLING, terug een
ingericht door het Davidsfonds in

1

troeteldieren
wedstrijd voor

de raadszaal van het administra- kinderen.
lief centrum, Kontichstraat 19 van 1 (lees op blz.8)

6
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EMBER
DIERENPRUSKAMP VOOR
KLEINVEE op de weide aan de
dreef Hof ter Linden in de Drie
Eikenstraat van 9 tot l3 uur.

PONYRITTEN VOOR KINDEREN
in de dreef Hof ter Linden aan de
Drie Eikenstraat tussen l0 en 13
uur.

OUDE AMBACHTENMARKT in
Park-Centrum aan de Drie
Eikenstraat van l 0 tot 18 uur.

FORELLENVISWEDSTRUD 'Schaal
van de Burgemeester', ingericht
door Om ter Grootst op het
Arendsnest in de Boerenleger
straat van 13 tot 18 uur (inschrij
vingen tot 12 uur).

l 2DE JAARMARKTJOGGING
met een gezinsjogging ( 1,5 en 3
km) met start om 14.30 uur en
een rekreatieloop (4, 8, 12 en
l6km] met start om 15.00 uur 
ingericht door ABES met vertrek
in de Kontichstraat ter hoogte
van nr. 9 (gemeenteplein). Einde
rond 17.00 uur.

OPTREDEN van
DIXIELANDBAND 'THE
FREEDOMS' door de
braderijstraten van 15 tot 18 uur.

Reeds aan de vijfde uitgave
toe!
Dit jaar met demonstraties van o.a. :
manden vlechten, spinnen, vlasbewerking,
bezems binden, imkerij, figuurzagen,
lederbewerking, glos graveren, zijde
schilderen, quilten, oregano, pergamano,
kantklossen, pottendraaien, bloem
schikken, maken van juwelen met
aambeeld en hamer, houten beelden,
visnetten, poppen in porselein en klei,
artisanale kaarsen en siertegels in
baksteenklei. Muzikale omluistering door
'Greetje en de franke gast' en vissers
liederen door Jos en de akkordeonist.
Zaterdag van 1O tot 18 uur in Park
Cenlrum.

1 ZONDAG
3 SEPTEMBER
ROMMELMARKT in de Doelveld
straat, Vrijwilligersstraat,
Onafhankelijkheidsstraat, Troost
strooi en rond het gemeenteplein
met deelname van verscheidene
Edegemse verenigingen van 8 tot
13 uur.

MUZIKALE RONDGANG door
de Rosaliapelle in de
braderijstraien van l 0 tot l3 uur.

MUZIKAAL OPTREDEN van
KAMERKOOR CANTABILE
(Vlaamse en komische liederen)
in de Vrijwilligersstraat aan het
zwembad van l l tot l2 uur.

EUCHARISTIEVIERING in de
Basiliek in de Hovestraat met
muzikale begeleiding van hei
Symfonisch Jeugdorkest Edegem

De Edegemse
rommelmarkt :

telkens weer een
overrompeling van
bezoekers én van

deelnemers.
Zondag

van 8 tot l3 uur.

om l l .30 uur.

FORELLENVISWEDSTRUD 'Kam
pioenschap van Edegem',
ingericht door Om ter Grootst op
het Arendsnest in de Boerenleger
straat van 13tot 18 uur (inschrij
vingen tot 12 uur).

DEMONSTRATIES
TRAMPOLINESPRINGEN,
ACROGYM en TUMBLING,
ingericht door Turnkring Jong
Edegem in de Hovestraat aan het
gemeenteplein, trampoline
springen om 4 uur, acrogym om
l 5 uur en tumbling om ló uur.

ZOMERTOER '95 van RADIO
EXPRES (animatie en muzikale
optredens) op de parking van
J.A.W.A. in de Hovestraat 48
van 15 tot 16 uur en van 17 tot
l 8 uur.

TROETELDIERENWEDSTRUD voor
kinderen in Park-Centrum aan de
Drie Eikenstraat van 15 tot 17
uur.

OPSTIJGING van een HETE
LUCHTBALLON van Minolta
Copier op de weide aan de
dreef Hof ter Linden rond 18 uur.

KERMISTAPTOE door de Kon.
Fanfare St.-Rosalia in de
braderijstraten om 19.30 uur.

VUURWERK aan het Meihof aan
de Basiliek in de Hovestroat om
21.30 uur.

7
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MAANDAG
4 SEPTEMBER
KERMIS op het gemeenteplein
van 12 tot 24 uur.

VOETBALWEDSTRUDEN 'Wissel
beker Leo Tindemans' tussen
gemeentepersoneel en Edegemse
Middenstand en 'Wisselbeker
mevrouw T. Goossens-luyckx'
tussen vaders jeugd BES en
trainers jeugd BES, georgani-

seerd door KW Belgica Edegem
Sport, in het gemeentelijk sport
stadion Vic Coveliers in de Jan
Verbertlei - aanvang: 18.30 uur.

DINSDAG
5 SEPTEMBER
KERMIS op het gemeenteplein
van 12 tot 24 uur.

WEKELUKSE MARKT in de
Trooststraat van 8 tot 13 uur.

ZONDAG
10 SEPTEMBER
KERMISSCHIETING OP
STAANDE WIP, ingericht door de
Kon. Handbaoggilde St.
Sebastiaan in de hovingen Hof
ter Linden in de Drie Eikenstraat
om l5 uur.

Voor meer inlichtingen kan u
terecht bij Kristel Kussé, p.a.
administratief centrum,
Konfichstraat 19 Ie 2650
EDEGEM- tel.: 450.42.46

Jaarmarktfeesten
TROETELDIERENWEDSTRIJD
Ben je tussen 6 en 1 2 jaar oud
en heb je een konijn, een hond,
een kat, een schildpad, een
kanarie, een goudvis, een
marmot of een ander troeteldier?
Doe dan mee aan onze prijs
kamp!

De Edegemse troeteldieren
wedstrijd heeft plaats op zondag
3 september in Park-Centrum 
ingang Drie Eikenstraat.

Inschrijvingen : van l5 uur tot
15u30.

Jurering : van 15u30 tot 16u30.
Prijsuitreiking : 17 uur.

Prijzen
Twee boekenbons en twee bons
voor dierenbenodigdheden, elk
ter waarde van 500 f., voor :
- het best verzorgde dier
- het mooiste dier
- de beste relatie kind-dier
- de origineelste presentatie.

iedere deelnemer krijgt een foto
van zichzelf met zijn/haar
troeteldier.

Je kan ofwel ter plaalse inschrij
ven ofwel vooraf door onder
staand strookje ingevuld terug Ie
bezorgen bij
Kristel Kussé,
p.a. administratief centrum,
Konfichstroaf 19 te 2650
Edegem.

Als je nog vragen hebt, kan je
daar eveneens terecht
(tel.: 450.42.46).

8

Inschrijvingsstrook Troeteldierenwedstrijd Zondag 3 september

.................................................................................................................. (naam en voornaam)

............................................................................................................... (straat en huisnummer)

......................................................................................................... (postnummer en gemeente)

neemt graag deel aan de troeteldierenwedstrijd, ingericht t.g.v. de Edegemse Jaarmarktfeesten op zon
dag 3 september 1995 van 15 tot 17 uur.

Strookje terugbezorgen bij Kristel Kussé, p.a. administratief centrum, Kontichstroat 19 te 2650 Edegem.
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Brandweer Edegem Gewestelijk Z-Centrum
OPENDEURDAGEN

@

•

De jaarlijkse opendeurdagen van
de brandweer, als onderdeel van
het kermisgebeuren, kennen een
steeds groeiend sukses. Prakti
sche demonsiroiies, hei materieel
en de hulpmiddelen in werking
en een spektakulaire gesimu
leerde interventie maken steeds
deel uit van het programma.

De kazerne staat op die tee
dogen volledig open voor het
publiek tussen 9 uur en l 8 uur.

Er is een ruime overdekte kantine
voorzien waar men voor, no en
tijdens de demonstraties even
kan verpozen.

Wat biedt het programma ?

l. Hei totale wagenpark van hei
gewestelijk Z-centrum Edegem
is te bekijken en stoot opge
steld rond de kazerne.

2. Er zijn doorlopend demonstra
ties van : brandweermateriaal
en het gebruik ervan, alsook
van persoonlijke beschermings
middelen.

3. Demonstaties worden gegeven
van de grote en kleine blus
middelen.
De frietketel mag ook dit jaar
niet ontbreken.

4.En don nog de klop op de
vuurpijl !
Zowel zaterdag als zondag is
er een grote reddingsaktie
voorzien met een team mei
reddingshonden. Zij zullen
samenwerken met de brand
weer bij een gesimuleerde
rampsituatie voor het opzoe
ken van vermiste personen.

5. De officieren, de onderofficie
ren samen mei de manschap
pen van het gewestelijk
brandweercentrum sioan te
uwer beschikking om uitleg te
geven over de werking van de
brandweer, het materieel, hei
vrijwilligersstatuut en de
toetredingsvoorwaarden.

iedereen komt zeker langs op 2
en 3 september. Ook al is de
brandweer u zo vertrouwd, elk

jaar steek je toch wat op over
brandpreventie en brand
bestrijding. Dit kan praktisch
toepasbaar zijn bij u thuis bij
voorkoming en bestrijding van
brand. Uw aanwezigheid is
tevens een steuntje in de rug voor
de leden van deze vrijwilligers
organisatie die dag en nacht
voor u paraat staat.

2 en 3 september
telkens van

9 uur tot 18 uur
in de

brandweer
kazerne

Zomer/ei 37

9
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De Edegemse Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking
doet het dit jaar in ...

DE HACIENDA
EXOTICA
Na de Rwandese Oase en de
Indische Chaya introduceren wij
een nieuw jaarmarkttenomeen,
nl. de Haciënda Exotica ! !

Ook dit jaar laten wij u genieten
van een aantal uitheemse kuli
naire hoogstandjes.

Menu aan 450 fr.
(kindermenu aan 235 fr.)

•••
APERITIEF ZAP GEMSKE

Een exotische cocktail op basis
van zelfgemaakte limonade,
verrijkt met... .

•••
WOUDREGEN

Tintelend fris op de tong als een
tropische regenbui, zacht in de
mond doch met een hartige
nasmaak vormt onze zomersoep
op basis van komkommer een
gepaste aanloop tot de rest van
het menu; geserveerd met
Afrikaans brood.

of CALCUTTA COCKTAIL
Dit verkwikkende slaatje is een
zonnige mengeling van kakel
verse kip, malse meloen, koele
krab en slanke sla en wordt
overgoten met een smeuïg
sausje. Hapt zo heerlijk weg.

•••
JAMBALAYA

Overheerlijke hartige
kippeboutjes in een licht-pikante
saus van rimboeboontjes en
tomaat, gegarneerd met een
typische gebakken kromme
zuidervrucht en opgediend met
rijst.

of ROF
(supplement van 45 f.)
Ongelooflijk zalige gemori
neerde lamskoteletjes in een
zachte mosterdsaus, geserveerd
met rimboeboontjes in foufou en
rij st.

•••
WERELDZOENTJE

Als dessert bieden wij u een
vruchtenbavarois opgesmukt met
een zoete coulis. Een waardige
en luchtige afsluiter.

8 -,
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HUIS HELLEMANS
Omdat we u niet alleen kennis
willen laten maken met vreemde
kulinaire kulturen, maar ook
willen laten proeven van de
andere aspekten van het dage
lijks leven in het Zuiden, dachten

we er goed aan te doen u een
ludieke, interessante, boeiende,
horizonverruirnende, opvallende,
aangename en informatieve
TENTOONSTELLING aan te
bieden.
Om het extra aantrekkelijk,
spannend en uitdagend te maken
is er een WEDSTRIJD aan verbon
den met prachtige prijzen zoals
autentieke Rwandese schaak
spelen en meer van dat moois.
Voor de kooplustigen is er nog
de BAZAAR, waar artisanale
derde-wereldprodukten verkocht
worden zoals geurige wierook
stokjes, kleurige sjaals, beeldige
oorbellen, rieten mandjes en
natuurlijk de enige echte onvol
prezen Edegemse volksfiguren
verjaardagskalender.
KIJKEN KOST NIETS... DUS
INKOM GRATIS 1 ! 1

BAD
Voor Huis Hellemans gaat het er
spetterend aan toe want speciaal
voor uw amusement verzonnen
wij de BADANIMATIE. Dit spel
vormt een uitdaging voor uw
behendigheid ... of heeft het
misschien toch meer met geluk te
maken ? Laat u niet kennen en
bewijs uw handigheid aan het
Edegems jaarmarktpubliek. ieder
een kan meedoen : jong en oud,
dik en dun, groot en klein ...

DE OPBRENGST VAN AL DEZE AKTIVITEITEN
GAAT NAAR DE EDEGEMSE PROJEKTEN.

Zaterdag 2 september om 16 uur
komen de Schransentrappers
aan na hun fietstocht heen en
terug naar Chestokowa in Polen
en worden officiëel ontvangen
aan Huis Hellemans.

10

Hopelijk mogen wij en onze
derde-wereldvrienden ook dit
jaar weer op uw aanwezigheid
en steun rekenen. Doorbreek de
sleur en gun uzelf dit "uitstapje"
naar het Zuiden. Tot dan !

Verdere inlichtingen bij Marleen
Mortelmans, tel. 450.42.56
tijdens kantooruren.

Lees ook op blz. 6
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM
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Basiskursus Elektriciteit
voor vrouwen
De basiskursus elektriciteit
oftewel de 'klusjeskursus' wordt
voor een vierde keer ingericht.

Er wordt beroep gedaan op een
nieuwe lesgever en de vroegere
formule werd enigszins aange
past. Zo is de kursus nu gespreid
over twee avonden leorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
een derde bijeenkomst gaan we
naar de praktijkklas van het Don
Bosco Instituut (met o.a. uitvoeren
van kleine reparaties.)

U leert o.a. Over .
-de soorten leidingen die er
bestaan;
-wat u moel doen in geval van
kortsluiting;
-hoe u een stekker, een schake
laar en een stopkontakt monteert;
-hoe u een snoer aan een stekker
bevestigt.

WANNEER:
- Twee theoretische lessen op
dinsdagavond :
21 en 28 november 1995 van
20 tol 22 uur;
- Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag : 2 december 1995
van 9 tot 12 uur.

WAAR:
De lessen op dinsdagavond
hebben plaats in de refter van
het administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar het Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan l te Hoboken.

BEGELEIDING :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

BIJDRAGE:
500 fr, kursus inbegrepen.

Basiskursus
Automechaniek
voor vrouwen
Er zijn veel mannen en vrouwen
die weinig verstand hebben van
auto's. De mannen durven over
dat weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak
het zelfvertrouwen.

De werkgroep emancipatie stelt u
daarom de basiskursus auto
mechaniek voor, waarin u leert
- hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt;
- hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten;
- hoe u een band verwisselt;
- waar u bij pech zelf iets kan
aan verhelpen en waar u zeker
af moet blijven;
- wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au sérieux genomen wordt.

Deze kursus wordt te Edegem
reeds voor een zevende maal
ingericht.

WANNEER:
- Drie theoretische lessen op
dinsdagavond :
3, l O en 7 oktober 1995 van
20 tot 22.15 uur;
- Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag 21 oktober 1995
van l0tot 12.15 uur.

WAAR:
De lessen op dinsdagavond
hebben plaats in de refter van
het administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar garage De Krikker,
Turnersstraat 36 te Antwerpen.

BEGELEIDING : Bob Dockx van
Garage De Krikker.

BIJDRAGE:
800 fr., kursus inbegrepen.

INSCHRIJVINGEN VOOR BEIDE
KURSUSSEN:

vanaf maandag l l september
1995 tijdens de werkdagen
[9-12 of 14-16 uur)
op het gemeentesekretariaat bij
Kristel Kussé, Kontichstraat 19 te
Edegem.

Er worden telkens maximum
vijftien deelneemsters aanvaard.
Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : dezen
komen aan bod tijdens de
volgende kursus.

INLICHTINGEN :
eveneens op bovenstaand adres.
Tel. : 450.42.46

Geïnteresseerden voor de Werk
groep Emancipatie Edegem zijn
nog steeds welkom !

Komt u eens graag naar een ver
gadering ? Dan bent u van harte
welkom op de volgende bijeen
komst van de werkgroep, die
plaatsheeft op woensdag 4
oktober 1995 om 20.00 uur in
de refter van het administratief
centrum (gelijkvloers),
Kontichstraat 19 te Edegem.

Bent u die avond belet, maar
hebt u wel interesse om mee Ie
werken in de toekomst, geef don
een seintje aan Kristel Kussé op
bovenstaand adres - tel.:
450.42.46.

11
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LIA LINDA
MARC DEX
muzikale CLOWN ROLANDO
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Mogen wij u zeer in het bijzon
der vragen dat alle
geïnteresseerden slechts één
inkomkaart zouden kopen. De
bedoeling van de kaarten
verkoop is te kunnen ramen
hoeveel koffie/ thee, koffiekoeken
en gebak er moet besteld wor
den.

Reeds voor de 19de keer zal
deze goede traditie plaatsheb
ben in de gemeentelijke sporthal
"den Willecom", op dinsdag l0
oktober a.s.
Aanvang van de show om 14.30
uur - deuren open om 14.00 uur.

lnkomkaarten tegen de prijs van
50 fr. zijn vanaf 18 september
e.k. verkrijgbaar bij de plaatse
lijke seniorenverenigingen of op
het gemeentesekretariaat, admi
nistratief gebouw, 2de verdie
ping, Kontichstraat 19 te
Edegem. Uw kontaktpersoon is
mevr. Marleen Mortelmans,
sekretaris van de gemeentelijke
seniorenraad.

dinsdag 10 oktober 1995

Gemeentelijk
SENIORENFEEST

Een speciale busdienst zal
worden ingelegd, waarvan de
vertrektijden vermeld staan op de
achterzijde van de toegangs
kaart.

Elk jaar organiseert de gemeente
lijke seniorenraad, onder auspi

' ciën van het gemeentebestuur,
een feestnamiddag voor alle
senioren van Edegem.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN
SPETTERENDE FEESTNAMIDDAG !

RBBGEM

12
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GRABBELPAS
1995

0 BOECHOUT • BORSBEEK •
• EDEGEM • HOVE •

° KONTICH • MORTSEL •

Een vakantieprogramma boorde
vol kulturele, kreatieve, sportieve
en edukatieve animatie, speciaal
uitgestippeld voor alle kinderen
van 6 tot 16 jaar.

De aktiviteiten van de zomerva
kantie zijn bijna voorbij. Tijd dus
om al uit te zien naar de vol
gende vakantieperiode, nl. de
herfstvakantie.

Tijdens deze verlofweek organi
seert onze gemeente nog een
doguitstap naar het Provinciaal
Museum voor Fotografie te
Antwerpen.
Op dinsdag 31 oktober kunnen
alle geinteresseerde jongeren
vanaf l l jaar meedoen aan het
foto-atelier : "Zelf de fotografie
opnieuw uitvinden".

Inhoud:
Zowat l50 jaar geleden werden
de allereerste foto's gemaakt. Het
leek toen allemaal wel toverij.
Een stukje van hetgeen je ziet,
vastleggen in een doos, zonder
het te moeten tekenen of schilde
ren ! Ondertussen is die doos
zodanig geperfektioneerd dot je
nog enkel op een knopje moet
drukken ...
We hebben ook helemaal geen
idee meer van wat er nu precies
in dot ingewikkelde toestel
gebeurt. Toch ontstaat het beeld
nog altijd net op dezelfde manier
als bij de uitvinders.
We gaan dus zelf een camera
obscura bouwen en daarmee
onze eerste foto maken. Het
vasthouden van een stukje

werkelijkheid in een doos zal
ook nu nog toverij lijken !

Als je een Grobbelpas hebt, be
taal je voor deze uitstap 250 fr.
(vervoer inbegrepen). Als niet
Grobbelposser betaal je 350 fr.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Met je Grobbelpos kun je even
eens deelnemen aan de aktivi
teiten georganiseerd door de
gemeenten Boechout, Borsbeek,
Hove, Kontich en Mortsel.

Tevens kun je als Grobbelposser
nog tot het einde van het jaar
genieten van een heleboel kor
tingen voor pret- en rekreatiepar
ken, speciale evenementen,
musea, film & theater, sport, ..
Deze zijn gebundeld in een opart
boekje dat de naam "Grabbe
laar" meekreeg. Het loont dus
zeker nog de moeite om je zo'n
Grabbelpas aan te schaffen.

De Grobbelpas kost slechts l 00
fr. en is te verkrijgen op het
sekretoriaat van de jeugdraad,
administratief centrum, Kontich
straat 19 te Edegem, waar ook
meer inlichtingen kunnen verkre
gen worden (dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48 -enkel tijdens de
voormiddagen en op woensdag
namiddag].
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

Gemeentelijk
FORTTEATER

Door toneelgroep De Meeuw
wordt vanaf 23 september
gestort met het Edegems
Jeugdteater E.JI ., een toneel
atelier voor jongeren van l O tot
17 jaar.

De opleiding zal in een ontspan
nen sfeer gebeuren. Aandacht
wordt gegeven aan bewegings
leer, tekstanalyse, diktie, grime,
teaterbezoek en natuurlijk
daadwerkelijk okteren.

De kursussen worden telkens op
zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur
gegeven.

Geïnteresseerden kunnen zich
loten inschrijven op zaterdag 9
en ló september van l O tot 12
uur in het Fortteater, Rogier van
der Weydenstroot te Edegem.
Bijdrage in de kosten, inklusief
verzekering, bedraagt 800 fr.

Voor verdere inlichtingen kon u
terecht bij Ludwig Vermant, tel.
449.30.75 of Rob Van Beeck,
tel. 440.51.43.

13



7995 A T A N
• • • • •

N
•

F
•

0
•

R
•

M
• • • •

E
e

V
• •

oDERws ,ge@vesausAndreas[""----
Kontichstroot 21-2650 Edegem

Lager onderwijs van 1 ste tot 6de
leerjaar
Gemengd onderwijs voor meisjes
en jongens

Inlichtingen en inschrijving :

De direkteur, Jan Coninx, is ter
beschikking in de school op de
weekdagen
- tot 31 augustus
telkens van 10 tot 12 uur,

van 13.30 tot 17 uur
en van 18.30 tot 21 uur.
- Daarbuiten op afspraak : tel.
450.43.90.

Gedetailleerde brochures op
aanvraag verkrijgbaar .

Akademie voor Muziek en Woord
Hof ter Elst, Terelststraat 69 - 2650
Edegem

Inschrijvingen :
maondog 28 augustus van 16.30
tot 20.00 uur
dinsdag 29 augustus van 16.30
tot 20.00 uur
woensdag 30 augustus van 16.30
tot 20.00 uur
donderdag 31 augustus van
16.30 tot 20.00 uur

vrijdag 1 september van 16.30 tot
20.00 uur
maandag 4 september van 14.00
tot 20.00 uur
dinsdag 5 september van 16.30
tot 20.00 uur
woensdag 6 september van 13.30
tot 20.00 uur

Inlichtingen :
tijdens de kantooruren : tel.
450.42.47-W. Van den Bosch 

en van 16.30 tot 20.00 uur in de
muziekakdemie: tel. 457.46.93.

Alle informatie omtrent de lessen
rooster kon u verkrijgen via de
gemeentelijke info-foon "Hallo
Edegem - tel. 450.42.10 - door
van zodra u in verbinding bent
met de info-foon achtereenvolgens
op volgende toetsen van uw
telefoontoestel te drukken : 1-1-1-1-
5-2-2-2.

Akademie voor Schone Kunsten
$

Inschrijvingen :
in het administratief centrum 
sekretor ioot (2de verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem
op woensdag 30 en donderdag
3 1 augustus, van 1 8 tot 20 uur.

centrum, Kontichstraot 19 te
Edegem - tel. : 450.42.46.
of in de hoofdafeling :
Kunstakademie Mortsel, Lieven
Gevaertstraat 52 te Mortsel - tel.
449.31.85.

Drie Eikenstraat 18- 2650
Edegem

Voor kinderen van 6 tot en met 11

/
·oor
nlichtingen :
Kristel Kossé, administratief

Edegems Taalatelier {(@)
Romeinse Put 2-2650 Edegem

Nederlands, Frons, Engels, Duits,
Spoons, Italiaans ...

Nieuw 1
Engels voor kinderen

Bedoeld voor kinderen vanaf het
4de leerjaar t.e.m. het 1 ste jaar
middelbaar .

Een zeer speelse initiatie in de
Engelse tool, met klemtoon op
mondeling taalgebruik, een strikt
minimum aan grammotiko, veel
ludieke inbreng en mobiliteit.

Een kursus die voor de kinderen

14

geen extra schoolsituatie kreêert,
die niet extra belastend is, die
zeker niet als een reeks bijlessen in
de Engelse tool mag aangezien
worden.

Bezetting: min. 10 kinderen.
Duur : 10 lessen, telkens op
zaterdagmorgen van 9u30 tot
11u30.
Eerste les : zaterdag 30 septem
ber.
Laatste les : zaterdag 9 december.
Prijs: 2.200 fr. (boor geld).
Inschrijving : in liet ETA, Romeinse
Put 2 te Edegem, alle werkdagen
vanaf l6 augustus, tussen l9 en
21 uur.

Info :
Dhr. Lode Van der Sonde
(direkteur), tel. 353.16.44
Dhr. Theo Schammelhout
(gemeentesekretor ioot), tel.
450.42.00
Dhr. Paul Verbruggen (Engels voor
kinderen), tel. 0[5/42.10.70

Het totale lesaanbod vindt u ook
in het vorig infoblod (nr. 162) of
krijgt u via de gemeentelijke info
foon "Hallo Edegem", tel.
450.42. l 0. Druk de
cijferkombinofie 1-1-1-1-5-2-2-3,
van zodra u in verbinding bent
met de info-foon.
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Naar aanleiding van de
samensmelting van het gemeente
lijk informatieblad met Cultuur
info en Sportinfo, zullen jaarlijks
de kontaktadressen van de
Edegemse verenigingen, aange-

sloten bij één van de gemeente
lijke adviesraden, gepubliceerd
worden.

Hier volgt alvast de eerste
aflevering.

De verenigingen waarvan het
kontaktadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit te signale
ren aan de gemeentelijke
informatiedienst, Kontichstraat
19,2650 Edegem.

KULTURELE RAAD
Voorzitter : dhr. R. Lemmens, Prins Boudewijnlaan 167, 2650 Edegem, tel. 457.43.18
Sekretcris : mevr. I. Waterschoot, p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

Akkordeonvereniging

1

Koninklijk Familiakoor Elsdonk Symfonisch Jeugdorkest
De Nachtegaal v.z.w. dhr. P. Fornoville jong symfonisch gezelschap
mevr. M. De Nys-Sips Parklaan 114 Kathleen Verhelst
Mussenburglei 52 2650 Edegem Scheidingsstraat 13
2650 Edegem 448.25.61 2610 Wilrijk
455.20.50 Koninklijke Fanfare St.-Rosalia

828.48.06

Basilicakoor 1 dhr. Michel Lycke Vlaamse Volkskunstbeweging Die

@ dhr. L. Peeters

1

Onafhankelijkheidsstraat 135 Schaertjes Edegem
Vrijwilligersstraat 2 2650 Edegem dhr. Leo Witters
2650 Edegem 457.67.08 Rotenaard 60
457.77.16

Toneelvereniging De Meeuw
2650 Edegem

Buizegemkoor dhr. Ludwig Vermant Blauwvoetgemeenschap
mevr. B. Versavel-Schalckens Omer Van Ommerplein 17 organiseren van en deelnemen
Rotenaard l 02 2650 Edegem aan kulturele manifestaties
2650 Edegem 449.30.75 mevr. Yvonne Michiels-Seis
457.19.01

Sint-Jozefkoor
Paul Gilsonlaan 49
2650 Edegem

Edegems Harmonieorkest v.z.w. opluisteren van eucharistie- 449.17.89
dhr. F. Wagemans vieringen, gelegenheids
Florent Geversstraat 39 optredens Bond van Grote en van Jonge
2650 Edegem dhr. Herman Boyart Gezinnen
457.61.87 Andreas Vesaliuslaan 2l mevr. An Vandenlindenloof-Van

Jeugdkoor De Vagebondjes
2650 Edegem Hees
449.60.1 l Ernest Jouretlaan 78 bus 3

v.z.w. 2650 Edegem
mevr. L. Verhaegen-Ceuleers 457.12.05
Grote Steenweg 355
2600 Berchem
230.53.26
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Centrale voor Socialistisch
Cultuurbeleid - Vormingswerk
afdeling Edegem
socio-kulturele aktiviteiten
mevr. Fonny Wuyts
Herfstlei ó
2650 Edegem
457.95.94

C.M.B.V. Edegem-Hove
mevr. N. Vercauteren-Gillis
Prins Boudewijnlaan 182
2650 Edegem
457.96.52

Culturele Kring Edegem
dhr. L. Boers
Prins Boudewijnloon 331 /3
2650 Edegem
440.45.60

Davidsfonds Afdeling Edegem
kulturele oktiviteiten
dhr. Jon Voes
Kontichstroot 166
2650 Edegem
457.20.11

Edegems Volkskunstkomitee
v.z.w.
dhr. J. Annoert
Onafhankelijkheidsstraat 34
2650 Edegem
457.04.10

Elsdonk Oud-Scouts
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghloon 7
2650 Edegem
449.30.81

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen Afdeling Edegem
socio-kulturele oktiviteiten
mevr. Hilde Dewit-Jocobs
Jon de Sodelerloon l 0
2650 Edegem
449.17.66

Kristelijke Arbeidersvrouwen
Buizegem
mevr. H. Verbraeken-Dirks
Oud-Kerkhoflaan 40
2650 Edegem
457.15.90

16

Kristelijke Arbeidersvrouwen -H.
Familie Elsdonk
socio-kulturele aktiviteiten
mevr. Jeanne Bursens
Te Nijverdonckloon 32
2650 Edegem
449.11.09

Kristelijke Arbeidersvrouwen
St.-Jozef Molenveld
mevr. V. Van Assche-Van Achter
Pieter van Moldereplein 3
2650 Edegem
440.60.95

Kring voor Heemkunde
Edegem v.z.w.
heemkunde
dhr. Rik Bruloot
Kontichstraot 119
2650 Edegem
457.46.79

Kristelijke Werknemersbeweging
- Centrum
dhr. Jef Compeers
Lourdesloon 69
2650 Edegem
457.67.66

Kristelijke Werknemersbeweging
- Elsdonk
dhr. Raf Lemmens
Prins Boudewijnloon 167
2650 Edegem
457.43.18

Oudervereniging Familia Instituut
zie ook bij gezinsrood

School voor Jeugdfilatelie
"de Tassis"
verzamelen en leren omgaan met
postzegels
dhr. Edmond De Couwer
Ridder Gerardilaan 26
2650 Edegem
449.36.27

Oxfam-Wereldwinkel Edegem
verkoop derde-wereldprodukten
en sensibilisatie rond derde
wereldproblematiek
mevr. Hilde Morichol
Pieter van den Bemdenlaan 124
2650 Edegem
449.92.39

Willemsfonds v.z.w.
Afdeling Edegem
socio-kulturele aktiviteiten
dhr. Florent Van Cleemput
Mr. Richard Goossensstroot 32
2650 Edegem
458.06.85

Arbeiderstoeristenbond
- De Natuurvrienden
dhr. De Ridder
Kruikstraat l 0
20 l 8 Antwerpen
239.17.28

Christelijke Beweging van
Gepensioneerden
Afdeling H. Familie
zie ook bij seniorenraad

Den Dierenvriend v.z.w.
rechten van het dier en plichten
van de mens benadrukken
mevr. Bieke Baerts
Jean Notéstraot 2
2650 Edegem
457.19.60

Edegem Rally Team
De Minirijders v.z.w.
dhr. J. Verbaere
Jon van Mirlostraat 3
2650 Edegem
440.34.62

Koninklijke Tuin- en Landbouw
maatschappij Edegem
voordrachten en studiereizen
i.v.m. tuin- en landbouw
dhr. Alfons De Vriendt
Jon de Bodtlaan 47
2650 Edegem
449.94.17
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Sportclub O.L.V.E. 50+
mevr. M. De Meyer - Marckx
Ter Voortlaan 33
2650 Edegem
449.49.83

Studiekring St.-Ambrosius
Imkersgilde Edegem
dhr. J. Van den Bosch
Graaf de Fienneslaan 39
2650 Edegem
440.74.22

Vakantiegenoegens Edegem
dhr. • Dombrecht
Tony Bergmannstraat 35/ l
2650 Edegem
449.04.34

Vlaams Nationale Stichting
Edegem v.z.w.
dhr. R. Dekeyser
Graaf de Fienneslaan 47
2650 Edegem
449.64.89

Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden v.z.w.
zie ook bij seniorenraad

Vogelkundige Kring
't Klavertopje Edegem
dhr. J.P. Vereist
Onafhankelijkheidsstraat 123
2650 Edegem
457.40.50

Vogelkundige Kring
St.-Franciscus Edegem
dhr. Frans Herremans
Moerelei 34
2610 Wilrijk
827.71.36

Vrij Edegem Liberaal Centrum
voor Sport, Ontspanning en
Cultuur Dames
mevr. B. Dourcy-BelleRose
Archimedeslaan 48
2650 Edegem
457.59.25

Vlaamse Toeristenbond
- Vlaamse Automobilistenbond
- afdeling Edegem (VTB-VAB)
dhr. F. Claes
Timmerdonckstraat 31
2650 Edegem
449.32.91

@

Voorzitter : dhr. J. Verbruggen, Heldenstraat 35, 2650 Edegem, tel. 457.34.19
Sekretaris : dhr. B. Van Heddegem, p.a. gemeentelijke sporthal "den Willecom", Ierelststraat 2, 2650
Edegem, tel. 457.46.62

Edegemse Bicycle Club
Molenvrienden
wielersport
dhr. Achiel Van Snick
Molenstraat 6 1
2640 Mortsel
449.29.16

S.C. OLVE v.z.w.- Voetbal
dhr. D. Stuyck
Rode Beuk 16/2
2640 Mortsel
449.05.09

S.C. OIVE v.z.w.- Badminton
badminton in alle speelsterkten
mevr. Nelly Halsberghe
Dolfijnstraat 63
20 l 8 Antwerpen
235.94.88

Instituut Emile Vandervelde 
Olympia
school voor lichamelijke opvoe
ding
dhr. W. Van Neck
Grote Dries 6/6
2650 Edegem
457.25.28

Minibasket Jong Edegem
initiatie - rekreatie - training en
kompetitie
dhr. J. Verbeke
Rozenhof 16
2650 Edegem
449.43.76

Turnkring Jong Edegem
turnen - acro - tumbling - toestel
turnen - jazz - rope-skipping
dhr. Ivo Buyl
Terelststraat 21 0
2650 Edegem
457.50.28
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De Wandelaar Jong Edegem H.T.i. Vissersclub Koninklijke Handbooggilde
wandelklub dhr. J. Verbruggen S1.-Sebastiaan
dhr. F. Van Uffelen Heldenstraat 35 dhr. A. Van Moorleghem
Valentina Le Delierstraat 15 2650 Edegem Onafhankelijkheidsstraat 4
2650 Edegem 457.34.19 2650 Edegem
449.23.38

Agfo Gevaert Bedrijfsclubs
457.32.64

Volleybal Jong Edegem dhr. J. De Gueldre Karabijn- en Pistoolschutters
mevr. J. Palinckx-Brouwers Mr. Richard Goossensstraat 34 Edegem v.z.w.
Paul Gilsonlaan 147 2650 Edegem mevr. M. Van Laere
2650 Edegem 457.07.58 Keten 63
449.61.95

Jong Uilenspiegel Edegem
2890 St.-Amands

KBC Krachtbal Edegem handbalvereniging Graydon Draken Basketbal
dhr. W. Steenwegen dhr. P. Kiebooms dhr. W. Cuypers
Adrien de Gerlachestraat 12 Mgr. Jan van de Veldelaan 9 Lentelei 63
2650 Edegem 2650 Edegem 2650 Edegem
449.30.01 449.02.08 458.01.96
K.V.V. Belgica-Edegem Sport Koninklijke Ik Dien F.C. Biljartclub St.-Jozef
V.Z.w. - voetbal dhr. l. Lenders
dhr. J. Verbruggen dhr. Dirk De Ridder Kleinmijlveld 8
Heldenstraat 35 Prins Boudewijnlaan 241 2547 Lint2650 Edegem 2650 Edegem 454.27.62457.34.19 440.86.80
Koninklijke Korfbalclub Voor-

- jeugdafdeling voetbal Biljartclub 't Centrum
dhr. Danny Steurs dhr. A. Mols

waarts v.z.w. Ringlaan 78/5 OudeGodstraot 37
mevr. J. Vanheerentals
Rozenhof 29 2610 Wilrijk 2650 Edegem

2650 Edegem
449.60.27 457.46.14
- tennis440.15.62 dhr. Felix Marstboom Royal Victory Hockey Club

Basketbal Jong Edegem Biezenwei 13/2 dhr. L. Renders $
Ridder Gerardilaan 43

jeugd - seniors heren - seniors 2650 Edegem 2650 Edegem
dames 457.42.87
mevr. Annie Torfs

440.46.36
Philips de Monteplein 14 Atletiekvereniging Belgica-

Edegemse Kajak ClubEdegem Sport2650 Edegem dhr. Johan Devolder dhr. M/ Lemaire
440.28.21 Reetsesteenweg 239 Joe Englishlaan 28
Basketbal Jong Buizegem 2630 Aartselaar 2650 Edegem

mevr. Somers 844.59.55 457.28.66
Rozenhof 7 R.U.B.E.S. rugbyvereniging W.S.V. De Dauwstappers
2650 Edegem dhr. C. Vrebos Edegem
448.14.63 Korte Van Peltstraat 25 wandelklub

F.C. Belgica v.z.w. 20 l 8 Antwerpen dhr. L. Albrechts
Frans de Vriendtstrat 34/27

voetbal 237.04.28 2600 Berchem
dhr. J. Mariën Tafeltennis en Zaalvoetbal 235.30.70
Andreas Vesaliuslaan 15 Kruispunt2650 Edegem dhr. L. Van Put440.22.41 Gerard van Laethemlaan l 0/ l

2650 Edegem
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V.K. Pannenhuiseke
volleybalklub
dhr. A. Verhelst
A. Roncallilaan 16
2610 Wilrijk
449.89.84

Aikidoclub Acacia
dhr. F. De Feu
Ridder Gerardilaan 20
2650 Edegem
440.35.48

Kamakura Budokan Edegem
karateklub
dhr. L. Van de Velde
Acht Eeuwenlaan 37
2650 Edegem
458.44.35

•
Voorzitter · mevr. M. Blondé, Koning Alberilei 29, 2650 Edegem, tel. 455.27.90
Sekretaris : dhr. E. Van Genechten, p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel.
450.42 00

Bond van Grote en van Jonge 1 Kind en Gezin -H. Familie 1 Katholieke Vereniging voor
Gezinnen Elsdonk

1

Gehandikapten - afdeling
zie ook bij kulturele rood 1 mevr. Simonne Brouwers-Vandael Mortsel-Edegem-Hove

1

Kristelijke Arbeidersvrouwen
Cronckenroystraat 13 1 socio-kultureel vormingswerk 

O.L.V.E. Edegem-Centrum
2650 Edegem bijstand gehandikapten

mevr. G. De Gueldre 1 448.16.08 mevr. Magda Berodes-Vermandel

• Mr. Richard Goossensstraat 34
Tony Bergmannstraat 9

Kind en Gezin - Centrum 2650 Edegem
2650 Edegem 1 preventieve begeleiding voor elk
457.07.58 kind vanaf geboorte tot 3j.

440.72.84

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
mevr. S. De Deckers-Van de Ziekenzorg St.-Bernadette
Velde dhr. Van Hecken

Buizegem Jan Verbertlei 55 St.-Hathebrandstraat 1
zie ook bij kulturele raad 455.71.23 2640 Mortsel
Kristeliike Arbeidersvrouwen - H. Rode Kruis Vlaanderen - afdeling

449.33.09
Familie Elsdonk
zie ook bij kulturele raad

Edegem Socialistisch Vooruitziende
mevr. G. Verhuist Vrouwen Edegem

Kristelijke Arbeidersvrouwen - St. Prins Boudewijnlaan 186 mevr. M. Van Looy
Jozef Molenveld 2650 Edegem Onafhankelijkheidsstraat 161
zie ook bij kulturele raad 457.27.01 2650 Edegem

K.A.V. - Sint Bernadette Mortsel- Bezigheidsklub C.M. Edegem
457.64.78

Edegem voor langdurig zieken en Kristeliike Werknemersbeweging

mevr. Nettie Verhaverbeke-Van gehandikapten - Elsdonk
Dijck mevr. Van Helsen-Voet zie ook bij kulturele raad

Rombaut Keldermansstraat 19 Graaf de Fienneslaan 58
2650 Edegem 2650 Edegem
440.64.62 449.52.33
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Oud-Gidsen Elsdonk-Edegem
mevr. J. Moelants-Chapel
Sterrenlaan 143
2610 Wilrijk
440.10.17

Elsdonk Oud Scouts
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
449.30.81

Oudervereniging Gemeente
school Andreas Vesalius Edegem
mevr. Veerle Gossey-Peeters
De Wieken ll
2650 Edegem
458.14.77

Ouderkomitee B.S.G.O.
mevr. D. Van der Stroelen
Fazantenlaan 4
2610 Wilrijk
440.70.78

Oudervereniging Familia Instituut
mevr. M. Eyckerman-Peridues
Prins Karellaan 50
2610 Wilrijk
828.07.78

Oudervereniging O.L.V.E.
lager onderwijs Rombaut
Keldermansstraat
dhr. P. Beeke
Koning Albertstraat l 07
2547 Lint
455.95.03

Ouderkomitee O.LV.E.
middelbaar Rombaut Kelder
mansstraat
dhr. R. Hendrickx
Boerenlegerstraat 157
457.25.62

Oudervereniging O.L.V.E.
Prins Boudewijnlaan
mevr. M. Boeten
Arendsnestlaan ]4
2650 Edegem
457.78.63

Federatie Vlaamse Vrouwen
zie ook bij kultuurraad

Driehuizen v.z.w.
Grote Dries 3
2650 Edegem
457.35. l 0

Eensgezind Molenveld Edegem
V.Z.W.

dhr. W. Simons
Eysegemblok l 3
2650 Edegem
440.60.54

A.C.V. -afdelingsbestuur Edegem
Confederatie van Christelijke
Vakbonden
dhr. Jef Leyssens
Rotenaard l 00
2650 Edegem
457.14.48

GEMEENTELiJKE JEUGDRAAD
Voorzitter: dhr. D. Stoffelen, Baron de Celleslaan 55, 2650 Edegem, tel. 449.4 l .Ol
Sekretaris : dhr. L. Bries, p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

Chiro Che Jongens Edegem
Nils Peeters
Alfsberg 32
2550 Kontich
457.63.07

20

Chiro Che Meisjes Edegem
Eve Ceulemans
Drie Eikenstraat l 03
2650 Edegem
458.01.84

K.S.A. Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes
Bart Meesters
Onafhankelijkheidsstraat l 05
2650 Edegem
457.87.63
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K.S.A. Parsival
Serge De Ridder
Gemeenteplein 14
2550 Kontich
458.31.56

K.S J. Parsival
Eva Germeys
Jan de Bodtlaan 48
2650 Edegem
440.53.6l

V.KSJ. Molenveld
An Sysmans
Prins oudevijnlaan 139
2650 Edegem
457.36.86

V/K.M4. 28e Maria Regino
E!ke 3erben
Tweebunder 44
2650 Edegem
457.33.35

V.V.K.S. 27e Onze-Lieve-Vrouw
van-Lourdes
Katrien Vandenlindenloof
Lentelei 28
2650 Edegem
458.28.75

V.V.K.S.M. 30e Sint-Theresio
Kathleen Hoefnagels
Sint-Goriksplein Il bus 3
2650 Edegem
457.28.59

V.V.K.S. 77e Sint-Paulus Edegem
Erik Vertroelen
Jozef de Veusterstroat l 36
2650 Edegem
449.04.59

V.V.K.S.M. 85e Elsdonk Scouts
Johan Losirie
Porkloan 116/2
2650 Edegem
440.82.96

47e AKABE Koningin Fabiola 
Gehandicaptenscouts
Marleen Gonthier
Koninklijkeloon 82
2600 berchem
230.48.47

V.V.K.S.M. JIN Edegem
Ern Calders
Buizegemlei 41
2650 edegem
457.37.15

Hei Varken v.z.w.
Hans Van Rompoey
E. Pecherstroat 6
20 l 8 Antwerpen
247.48.03

Jeugdhuis Kruispunt v.z.w.
Strijdersstraat 4l
2650 Edegem
457.15.32

Jeugdhuis Limerick v.z.w.
Porkloan 159
2650 Edegem
440.64.40

•
GEMEENT' JKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Voorzitter: dhr. H. Leirs, Mortselstroot 25, 2650 Edegem, tel. 458.20.88
Sekretaris: dhr. M. Konings, p.o. administratief centrum, Kontichstraot 19, 2650 Edegem, tel. 448.00.78

Den Dierenvriend v.z.w.
zie ook bij kultuurroad

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandelingen
mevr. Marleen Moelants
Ernest Jouretlaan 47
2650 Edegem
457.87. l l

De Wielewaal v.z.w.
dhr. Guido Hendrickx
Kontichstroot 83
2650 Edegem

Studiekring St.-Ambrosius
Imkersgilde Edegem
zie ook bij kulturele raad

A.C.V. Afdelingsbestuur Edegem
zie ook bij gezinsrood
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GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD
Voorzitter: dhr. J. Billion, Te Nijverdoncklaan l, 2650 Edegem, tel. 449.89.37
Sekretaris : mevr. Marleen Mortelmans, p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. $
450.42.00

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden Edegem-Centrum
dhr. A. Meere
Buizegemlei 84
2650 Edegem
457.07.49

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden H. Familie - Elsdonk

' Edegem
dhr. J. Billion
Te Nijverdoncklaan l
2650 Edegem
449.89.37

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden St.-Jozef
mevr. Maria Storms
Ter Voortlaan 20
2650 Edegem
449.85.14

Zorg voor later - Vrij Edegem
seniorengroepering - ontspanning
dhr. F. Claes
Victoriastraat 52
2650 Edegem
457.49.47

Socialistische Bond van Gepen
sioneerden
aktiviteiten voor de derde leeftijd
dhr. Joseph Boel
Buizegemlei 43
2650 Edegem
457.55.42

Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden v.z.w.
dhr. Wilfried Schiltz
lentelei 42
2650 Edegem
457.15.67

Kristelijke Bond van Gepenio
neerden St.-Bernadette orise!
Edegem
dhr. J. Vanderschueren
Grijpegemplein 4
2650 Edegem
457.18.48

K.N.S.B. - Eenheidsfront Edegem
- Oud-Strijders
dhr. J. van den Kerkhof
Elsenborghlaan 31
2650 Edegem
449.42.03

6

Gewijzigd kontaktadres Edegemse vereniging
Ondergetekende, . .
deelt volgend gewijzigd kontaktadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Kontaktadressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging : ...

Naam nieuwe kontaktpersoon :.

Adres :....

Telefoonnummer: ....... Datum:....

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

22
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MILIEU
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)
Inzamelingen met chemocar

@

5 oktober
10.00- 12.00

12.30-14.30

13.30-14.15 G. de Cremerstraat

430-15.15 Parantplaats

15.30-16.15 Ph. de Monteplein

16.30-17.15 O. van Ommerplein

17.30- 18.15 Timmerdonckstraat

18.30- 19.30 Kerkplein

6 oktober

Noulaertsplein

Oude Terelststraal

A. Coolslaan

De Wieken

Onafhankelijkheidsstr.

gemeenteplein

7 oktober

Joe Englishlaan

St.Goriksplein

KOMPOST VAN 'T VAT
Het kompostval is nog steeds verkrijgbaar voor de prijs van 480 fr. !
Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij onze milieudienst (tel. 448.00.78).

Bestelbon kompostvat

Ondergetekende, naam : .

adres:

tel :

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een kompostvat aan Ie kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr.
0 kontanl zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstraot 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "kompostvat".

Na betaling zal het val op bovenstaand adres door de gemeentediensten afgeleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Konlichstraal 19, 2650 Edegem
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 30 september
tot 22 oktober

KOENRAAD ROSSAERT
beelden - portretten
grafiek - olieverf

akwarel

Van 28 oktober
tot 19 november

FRANCOIS VERHULST
akwarellen - pastels

tekeningen

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdg
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Kalender
TENTOONSTELLINGEN

Van 9 tot 24 september loopt in
Huis Hellemans een retro
spektieve van RENE SMITS

" ... René Smits portretteert
kinderen, ontluikende meisjes en
wijze, ervaren en diepzinnige
mannen.
Bij de kinderportretten voelen we
als het ware een ontmoeting
tussen het grote leven en het
hartveroverend mensenkind."
" ... De meisjesportretten en
figuren groeiden uit het
onlesbaar verlangen van de
beeldhouwer om in het atelier
naar levend model te werken. Zij

".•E
,,✓

à
ij
'

ademen een ongestoord zijn, een
stilte, rein en begeerteloos als de
planten. Het leven is aanwezig,
maar het graaft nog niet harts
tochtelijk zijn bedding. De
knapenportretten doen soms
denken aan het Quatrocento en
Donatello : achter de tedere
lijnen van lippen en neus, in de
ogen die vol verwachting de
wereld aankijken, is reeds de
durvende, onrustige mannen
kracht tastbaar.

Uit : René Smits - Beeldhouwwer
ken
tekst : Dr. M. Coppieters- 1984
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Robert Groslot

dirigent, komponist en pianist,
laureaat van de pianowedstrijd
Allessandro Cosagrande en van
de Koningin Elisabethwedstrijd.

Naast een omvangrijk solo- en
kamermuziekrepertoire reali
seerde Robert Groslot tientallen
studio-, radio- en tv.-opnamen en
meer don 70 ploten of C.D.'s.
Hij maakte koncertreizen door
Europa, Israël, Azië, Nieuw
Zeeland en de Verenigde Stoten.

Hij dirigeerde o.a. de orkesten
van de Opera voor Vlaanderen,
het Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen, het
Nationaal Orkest van België, het
Nieuw Belgisch Kamerorkest, het
Nieuw Vlaams Symfonie-Orkest,
het Ulster National Orchestra en
het London Symphony Orchestra.

Hij is vast dirigent van het
Symfonisch Jeugdorkest van
Vlaanderen en van zijn eigen
orkest Il Novecento.

Nu te gast in Edegem met op zijn
programma werken von Beet
hoven, Debussy en Moussorgsky.

Plaats:
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstrooi, Edegem

Datum:
zaterdag 30 september
om 20.15 uur

Inkom:
300 f
200 fr. voor +3-pos, -18-jarigen
en CJP-houders
10% korting voor de 'Vrienden
van de Edegemse Koncerten'

Onze troeven,
zoals steeds :

Mooi kader - Hoog niveau 
Loge prijs - Prachtige akoestiek
- geen parkeerproblemen

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé,
p.a. administratief centrum,
Kontichstraot 19 te Edegem,
tel. : 450.42.46

Reservatie via de gemeente
lijke info-foon :
iel. : 450.42. l 0

Komitee Edegemse Koncerten

ZATERDAGAVONDKONCERT

•
Van zodra u in verbinding
bent met de info-foon, druk op
1-1-1-2-3-1.
Lees uw bericht in na de toon.
Druk op een willekeurige toets
en daarna op het hekje of
vierkantje.
Gelieve duidelijk opgave te
doen van uw naam, adres, het
aantal gewenste kaarten en
eventuele korting.
Uw kaarten liggen dan klaar
aan de ingang van de kerk,
waar u ze dient af te holen
voor 20.00 uur.

Noteer alvast de datum van
ons volgende
zaterdagavondkoncert :
zaterdag l 8 november :
Dimitri lvanov, viool - Jeffrey
Powers, hoorn - Levente
Kende, piano
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Komitee Edegemse Koncerten
OPROEP KANDIDATEN VOOR
GEZINSAPERITIEFKONCERTEN

~M
Het Komitee Edegemse
Koncerten organiseert jaarlijks
drie gezinsaperitiefkoncerten die
plaatshebben op de laatste
zondag van de maanden ja
nuari, februari en maart.

De gezinsaperitiefkoncerten zijn
originele en ongedwongen
zondagochtendkoncerten,
waarbij jonge muzikanten de

kans krijgen om met hun talent
naar buiten te komen. Achteraf
wordt een aperitiefje aangebo
den.

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant - of vorm je samen met
enkele anderen een mooi ensem
ble - en heb je interesse om op te
treden in het kader van de
gezinsaperitiefkoncerten ?

Het Komitee Edegemse
Koncerten biedt je graag de kans
om wat podiumervaring op te
doen!

Wens je wat meer informatie ?
Neem dan kontakt op mei Kristel
Kussé, p.a. administratief cen
trum, Kontichstraat 19 te
Edegem. Tel. : 450.42.46.

GOED NIEUWS VOOR ALLE
FANS VAN MARC DE BEL !
Superfantastimastisch kinderverkleedbalfuiffeest ~

naar aanleiding van de

.-._
e#?

op zaterdag 21 oktober
van 18u30 tot 21 uur
in zaal Royal,
Nestor de Tièrestraat 166,
Oudenaarde (Eine)

met de Haboekazoeka's
een heus swingend kinderbal en
vrij podium
een levendige voorstelling van de

26

twee 25ste boeken van Marc de
Bel.

Alleen verkleed als een figuur uit
een boek van Marc de Bel én
met één van de slechts 999
toegangskaarten laten de goril
la's van dienst je binnen !

De bib heeft 50 kaarten gereser
veerd.
Wie met ons mee wil, kan zich
(vlug !) inschrijven in de jeugd
afdeling van de gemeentelijke
openbare biblioteek, Hovestraat
55, Edegem.
Openingsuren :
- maan-, woens- en donderdag :
van 13.30 tot 20 uur

- dinsdag:
van 13.30 tot 17 uur
- vrijdag :
van 13.30 tot 18 uur
- zaterdag :
van 9.30 tot 12.30 uur.

Deelname in de onkosten : 150
fr. (inkom + bus).

Je kan alleen of in groep deelne
men aan het vrij podium met een
liedje, een toneelstukje ... i.v.m.
de boeken van Marc De Bel
(maximum 3 minuten). Wel
vooraf inschrijven in de bib, ten
laatste op 7 oktober.

HABOE !
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"VAN BOEK
TOT DOEK"

rond l 00 jaar film

Feestelijke opening
van de

OPENBARE
BIBLIOTEEKWEEK

Gemeentelijke
Openbare Biblioteek
Openbare Biblioteek

Elsdonk
Gemeentelijke

Openbare Diskoteek
Edegem

met het
Symfonisch Jeugdorkest

van Edegem (SJ0E)
o.l.v. Steven Verhoert

in een sprankelend programma
met filmmuziek

in de Sint-Antoniuskerk
te Edegem

op zondag 15 oktober
om 15 uur (matinee)

Iedereen welkom - inkom gratis

Handtekening :

Ondergetekende, .
-» schrijft zich in met personen voor de

lessenreeks "Ouders zoeken kinderboeken", op
donderdag 18 en 25 oktober 1995 en betaalt
hierbij x 200 fr. = fr.

biblioteek, praten over vertellen
en voorlezen.
We kiezen zelf boeken en
proberen thuis eens iets uit bij
onze kinderen. De tweede avond
voorzien we ruimte om op
vragen over je eigen kinderen en
thuissituatie in te gaan.

Voor wie:
Vaders, moeders, grootouders,
leerkrachten en al wie belangstel
ling heeft voor hedendaagse
kinderboeken.
Doelgroep kinderen : kleuters en
lagere school.

Waar:
18oktober : openbare biblioteek
Edegem-Centrum, Hovestroot 55
(ingang Lentelei);
25 oktober : openbare biblioteek
EdegemElsdonk, Kerkplein
(tegenover Fort 5).

Inschrijving :
uitsluitend via afgifte van onder
staande strook in één van de
biblioteken. Pas definitief na
betaling. Maximum 25 personen.
Prijs : 200 fr. voor de reeks.

Gegarandeerd ! No afloop van
deze reeks is je hele gezin allicht
besmet met de 'leesbacil' en lees
je overal in huis :
"NIET STOREN, IK LEES"

De openbare biblioteken van
Edegem-Centrum en Edegem
Elsdonk in samenwerking met De
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen organiseren m.m.v.
Stichting-Lodewijk De Roet een
tweedelige reeks rond Ouders
Zoeken Kinderboeken
"Geen tijd, ik lees"
op donderdag 18 en 25 oktober,
telkens om l 9u30.

Kinderen weten soms niet wat
doen met hun tijd. Ze hebben tijd
zot, vervelen zich, hangen voor
de buis. Sommige kinderen
grijpen don naar een boek.
Stilaan zakken zij dieper weg in
de zetel en nemen meer en meer
afstond von deze wereld. Ze zijn
door de leesmikroob gebeten !
Andere kinderen voelen niets
voor dit leesavontuur. Volwasse
nen kunnen kinderen hierbij op
weg helpen, kunnen zorgen dot
zij besmet roken door deze
leesmikroob !

Waarover gaat het ?
- Wat is er op de markt en welke
boeken kies je ?
Hoe vind je je weg ?
- welke kinderboeken zijn ge
schikt voor beginnende en
moeilijke lezers ?
- welke rol spelen prentenboeken
in het leven van kleuters ?
- Welk boek post bij welke
leeftijd ? Welke rol speelt het
boek in de ontwikkeling van je
kinderen ?
- Hoe kun je vertellen en voorle
zen?
- Hoe kon je kinderen aanmoedi
gen om te lezen ?
en nog vele andere tema's...

We zitten meteen tussen de
kollektie kinderboeken in de

OUDERS ZOEKEN KINDERBOEKEN
"Geen tijd, ik lees"
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DE GEZINSRAAD
organiseert ...

KURSUS "VOORBEREIDING OP
PENSIOEN"
De gemeentelijke gezinsraad
Edegem richt in samenwerking
met LEEF-TUD vzw een kursus
"Voorbereiding op pensioen" in.

Gezien de stijgende levensver
wachtingen hebben we, als we
vijftig zijn, nog gemiddeld 20 à
30 jaar voor de boeg ! Een zee
van tijd, een zee van vrijheid.

Toch is het opmerkelijk dat
mensen de datum van het op
pensioen gaan met zeer verschil
lende gevoelens benaderen. voor
de ene een bevrijding, voor de
anderen sluipt twijfel binnen :
wat is er voor mij nog wegge
legd ?, op welk terrein zal ik nog
aktief blijven ?, welke gevolgen
heeft pensionering op mijn leven,
op mijn relatie, op mijn tijds
besteding, enz. Op deze en
andere vragen wordt in het
programma uitvoerig antwoord
gezocht.

Voor wie?
Voor iedereen : arbeiders,
bedienden, zelfstandigen,
echtparen, alleenstaanden, zij
die binnenkort met [brug-/pen
sioen gaan of sinds kort gepen
sioneerd zijn.

Waar?
In de raadszaal van het oud
gemeentehuis.

Wanneer?
Op maandagavonden 2, 9,16
en 23 oktober, 6 en l3novem
ber, telkens van l 9u30 tot
22u30.

Programma?
2 oktober:
- kennismaking met de deelne
mers, de kursusbegeleiding en
het programma
- balans van een loopbaan
- pensionering : hoe zien we dat?
9 oktober:
werken - niet meer werken
- wat betekent werken voor ons ?
- wat verandert er als we niet
meer beroepsaktief zullen zijn ?
- wat zullen we missen ?
- waarop verheugen we ons ?
16 oktober:
'samen' op pensioen of als
'alleenstaande'
- veranderingen in ons leefpa
troon ?
- eigen of gedeeld terrein ?
- over taken die misschien her-
verdeeld worden
- en over afspraken maken.
23 oktober :
pensionering = tijd om te leven
- omgaan met partner, familie,

omgeving
- plannen voor een zinvolle
tijdsbesteding.
6 november:
ouder worden
- een positieve kijk op een
nieuwe levensfase
- een nieuwe sociale rol.
l 3 november :
- wij en onze gemeente
- evaluatie, afspraken, afscheid.

Begeleiding :
Monique Slaets, medewerkster
LEEF-TUD vzw.

Deelname in de onkosten :
600 fr. per persoon.

Inschrijven :
door betaling bij Erik Van
Genechten, administratief cen
trum, 2de verdieping,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Maximum aantal deelnemers :
20 personen.

BELANGRIJK !
Aan alle Edegemse Gezinnen
Op 4 oktober om 20 uur organi
seert de gezinsraad een bijzon
dere vergadering. Zij heeft het
voltallig schepenkollege uitgeno
digd om hun beleidsplan en
beleidsinstrumenten te komen
toelichten. Welk beleidsplan zij

28

gedurende de volgende jaren zal
hanteren en dat tot doel heeft het
gezinsvriendelijke klimaat in de
gemeente uit te bouwen of te
behouden.
Er zal ruim mogelijkheid zijn uw
vragen te formuleren, deze

avond zelf of vooraf, schriftelijk
langs de vertegenwoordiger van
uw vereniging in de gezinsraad
of bij de sekretaris van de
gezinsraad, Erik Van Genechten,
Kontichstraat 19 te Edegem.
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OMDAT
KANKERPREVENTIE
BELANGRIJK BLIJFT !
MAMMOGRAFIE

e

Van 2 oktober tot 3 november
zal er op de esplanade voor de
gemeenteschool, Kontichstraat
2l,een mammobiel geplaatst
worden voor het nemen van
mammografin {radiologisch
onderzoek van de borsten). Dit is

een onderzoek van de gemeente
in samenwerking met de U.I.A.
en de lokale huisartsen
vereniging. Doelgroep zijn de
vrouwen geboren tussen
1.1.1926 en 31.12.1945, die
hiervoor persoonlijk zullen

aangeschreven worden door de
U.I.A. in de loop van september.
Dit onderzoek is volkomen gratis.
Voor afspraken of inlichtingen
kon u vanaf l september terecht
bij de heer Peter Van Bogaert op
tel. 821.35.24.

BORST- EN
BAARMOEDERHALS
KANKER

±.e\CBl']%% VK
• HOLLAD
1 •11p1 •

In de loop van de maand oktober
zullen de vrouwen van 18 tot 70
jaar, die 3 jaar geleden hebben
deelgenomen aan het preventief
onderzoek naar borst- en
baarmoederhalskanker, en de

vrouwen die nog nooit werden
uitgenodigd, een brief ontvangen
om een uitstrijkje te laten nemen
bij hun huisarts of bij een arts
naar keuze. Al deze onderzoe
ken worden gekoördineerd door

de U.I.A. en het Provinciaal
lnstituur voor Hygiëne. De
verkregen gegevens blijven strikt
persoonlijk en de medische
gegevens worden beheerd door
de U.I.A.
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De gemeentelijke kinderopvang
dienst is dringend op zoek naar
opvanggezinnen voor kinderen
van buitenhuiswerkende ouders.

Ben jij iemand die :
- kinderen met zorg en toewijding
wil opvoeden,
- aandacht wil besteden aan de
ontwikkeling via spel, beweging,
taal, ...
- een gezonde voeding belang
rijk vindt,
- over een kindvriendelijke en
veilige leefruimte beschikt,
- zich fit en gezond voelt ...

dan ben jij misschien een ge
schikte kandidaat om opvang
ouder te worden.

Wij bieden jou :
- een degelijke begeleiding en
ondersteuning
- een startkursus
- een permanente vorming
- kontakten met kollega's opvang
ouders
- een verzekering
- materiaal zoals een kinderstoel,
vouwbed, relax, buggy, ...
- een speel-o-theek
- een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per
dog en per kind een niet-belast
bare onkostenvergoeding.

Ben je geïnteresseerd 2

Neem dan vrijblijvend kontakt op
met de gemeentelijke
kinderopvangdienst, oud ge
meentehuis, gemeenteplein,
Edegem. Tel. 450.43.70.
Openingsuren : dinsdag van 9
tot l2 en van 17 tot 19.45 uur,
donderdag van 14 tot l 6 uur.

OPVANGOUDERS GEVRAAGD

SOCIAAL PEDAGOGISCHE TOELAGEN
aan moeders van minder-validen
Het gemeentebestuur verleent
aan de moeder of persoon die
thuis de verzorging op zich
neemt van een zwaar fysisch of
mentaal gehandikapt kind
(minimum 66% invaliditeit), dat
niet geplaatst is in een instelling,
een jaarlijkse toelage van 6.000
fr. als tussenkomst in de bijzon
dere zorg die het kind vereist.

Als tussenkomst in de bijzondere
zorgen, wordt eveneens aan de
moeder (of persoon die haar
vervangt) een toelage van 3.500
fr. per jaar verleend, voor het
fysisch of mentaal gehandikapt

kind (minimum 66% invaliditeit)
dat hetzij school bezoekt, hetzij
geplaatst is in een instelling en
dat minstens 50% van de verlof
periode in familieverband
doorbrengt.

De toelage wordt globaal per
jaar toegekend vanaf het ogen
blik dat de verhoogde kinderbij
slag wordt uitgekeerd en de
uitbetaling wordt stopgezet op
het einde van het kalenderjaar
waarin het kind de leeftijd van
21 jaar bereikt.

Om de toelage te kunnen genie-

ten, dient als bewijs het laatste
strookje van de uitbetaling van
de verhoogde kinderbijslag
voorgelegd, dat gevoegd wordt
bij het aanvraagformulier en voor
advies overhandigd aan de
maatschappelijk assistente. De
aanvragen voor het verkrijgen
van de sociaal-pedagogische
toelage moeten uiterlijk
17.11.95 ingediend worden bij
het Kollege van Burgemeester en
Schepenen. Gelieve onder
staande strook te gebruiken
teneinde een aanvraagformulier
te krijgen.

Sociaal-Pedagogische toelage aan moeders van minder-validen

Naam, voornaam .

Adres .
verlangt een aanvraagformulier te verkrijgen in verband met de sociaal-pedagogische toelage voor

minder-validen.

30

Gemeentelijke Sociale Dienst, Gemeentehuis
Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Handtekening,
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Verloren voorwerpen van de
VAKANTIE-INITIATIEVEN
De gemeentelijke
vakantiespeelklub en de
Edegemse speelweken zijn bijna
afgelopen.

Het waren weer twee maanden
van zomerpret en dol plezier.
Sommige kinderen hebben zich
blijkbaar zo goed geamuseerd
dat ze vergeten zijn bepaalde
spullen terug mee naar huis te
nemen.

Zo beschikken wij over een hele
kollektie verloren en gevonden
voorwerpen zoals : brooddozen,
handdoeken, rugzakjes, jassen,
schoeisel...

Deze kunnen van 1 september tot
en met 30 september tijdens de
kaniooruren afgehaald worden
op het gemeeniesekretariaat,
Kontichstraat ]9, 2de verdie
ping, Edegem (tel. 450.42.00).

25 JAAR
DISKOTEEK:
meer dan een kwart
miljoen uitleningen !

J

DAG VAN DE KLANT

Op zaterdag 23 september
wordt in heel Vlaanderen de
"Dag van de Klant" georgani
seerd.

Onder impuls van de gemeente-

Het gemeentebestuur is in het
bezit van gevonden fietsen en
biedt deze, rekening houdend
met de wettelijke voorschriften ter
zake, te koop aan in de staat
waarin ze zich bevinden.

Deze fietsen zijn te bezichtigen
op zaterdag 7 oktober van 14 tot
17 uur, in hal 24 van Fort 5
(ingang Vestinglaan). U kan ter
plaatse een schriftelijk bad doen
op de fiets(en) die u wenst aan te

Op 6 oktober a.s. is het 25 jaar
geleden dat de Gemeentelijke
Openbare Diskoteek van Edegem
haar deuren voor de eerste maal
openzette. Toen : 300 P's, nu :
3.000 CD's !
Daarom vieren wij feest en
organiseren wij o.a. een TEKEN
WEDSTRIJD waar iedereen mag
aan deelnemen, van héél jong tot
héél oud.

De opdracht is eenvoudig : maak
een CD-hoes en laat weten welke
muziek je INSPIRATIEBRON is
(vb. Samson, filmmuziek, een
ballet, een opera, een chanson
of een popsong, ... ).

Een deskundige jury zal de beste
ontwerpen belonen met... CD's,
natuurlijk ! De uitslag zal zowat
half november bekend gemaakt
worden.

Niet vergeten : breng je werk
binnen vóór eind oktober.

Ons adres is :
Gemeentelijke Openbare
Diskoteek
Hovestraat 55.

Openingsuren :
maandag en donderdag van
1 Bu30 tot 21 uur
woensdag van 13u30 tot 16u30.

Een hartelijk en muzikaal wel
kom en... SUKSES !
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lijke middenstandsraad doet ook
Edegem mee.

Op 23 september vergasten de
deelnemende middenstanders u
op een bijzondere attentie.

kopen. De nodige formulieren
daartoe liggen ter beschikking.
Alle fietsen zijn genummerd. Het
minimum bod is bepaald op l 00
fr.

Het Kollege van Burgemeester en
Schepenen zal in zijn eerstvol
gende vergadering de biedingen
openen en toewijzen aan de
hoogste bieders. Deze worden
dan schriftelijk verwittigd.

FIETSEN
Ver
GE
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SEPTEMBER 1 Edegem Rally Team De lees op blzn. 6-10
Minirijders donderdag 7

vrijdag 1 - DAGELUKS TOT 1 l SEPTEMBER Den Dierenvriend
jaarmarktfeesten 5de Merwesteyn puzzel- geleid bezoek in Planckendael
lees op blzn. 6-l 0 wandeling l2u45
Atletiek Belgico-Edegem Sport wandelrally vertrek met boot vanuit Mechelen
(ABES) VVV , stationsweg 1 of café aan Colomabrug
Mizuno-Expressmeeting Groothoofd, Groothoofd 4, vooraf inschrijven - 270 fr.Dordrecht (NL) é18u30 deelname : 3 gulden info : 457.49.47 {mevr. Claes-De
Vic Coveliersstadion, Jan info : 00-31/1858-12514 Graeve)
Verbertlei

zaterdag 2 vrijdag 8
Edegem Rally Team De jaarmarktfeesten Atletiek Belgica-Edegem Sport
Minirijders lees op blzn. 6-10 (ABES)
- VANAF DEZE DATUM TOT 29 Atletiek Belgica-Edegem Sport Jeugdmeeting AC Lyra
OKTOBER 19 uur
- DAGELIJKS VANAF l 0 UUR (ABES) Vic Coveliersstadion, Jan
"7de Ontdek Deurne" 12de jaarmarkfjogging Verbertlei
toeristische wandelrally ± 5 km l 4u30

taverne Heksenketel, Ter Rivieren- lees op blz. 7 zaterdag 9

laan 70, Deurne Edegem Rally Team De Elsdank Oud Scouts
minigolf - anders bekekendeelname in de onkosten : Minirijders uittesten eigen aangelegd par-200 fr. rally-lesavond koersinfo 321.79.55 20 uur ]4uur

Edegem Rally Team De Minigem, Jacob de Roorestraat 8 Fort 5
Minirijders inkom gratis Parklaan 161 1 @e
- DAGELUKS TOT 3 SEPTEMBER info : 455.17.4 l info : 449.30.87
"Walcherse fietspuzzeltocht" K.A.V. Centrum zondag 10fietsrally in Zeeland hobbytentoonstelling jaarmarktfeestenVVV te Domburg of Aagtekerke vanaf l 0 uur
of Westkapelle of Zoutelande 't Centrum, Strijdersstraat lees op blzn. 6-l 0

K.A.V. St.-Jozefdeelname : 5 gulden info : 457.46.47 {mevr. Van der koken voor Ziekenzorginfo : 00-31/1858-12514 Cruysen) van 1 0 tot 1 8 uur
Edegem Rally Team De zondag 3 de Schrans, Molenveldlaan 2A
Minirijders jaarmarktfeesten info : 449.60. l 1 (Boyart)
- DAGELUKS TOT l 0 SEPTEMBER lees op blzn. 6- 0 dinsdag 12"23ste Te Voet door Edegem" K.A.V. Centrum K.A.V. Centrumwandel rally hobbytentoonstelling reis naar Brusselweekdagen : NMKN-kantoor, vanaf l 0 uur 9u30Hovestraat l l vanaf 9 uur zie ook vr. 2 gemeenteplein, Edegemweekend :café Rembrandt,
gemeenteplein vanaf 12 uur maandag 4 deelnemingsprijs : 350 fr.
deelname : 200 fr., iedereen jaarmarktfeesten inschrijven : 457.07.34 (mevr.

prijs lees op blzn. 6-l 0 Serneels)

info : 645.24.73 dinsdag 5 donderdag 14
jaarmarktfeesten Elsdonk Oud Scouts
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dokumentair bezoek Roemeense fietstocht Willemsfonds Edegem
schilderkunst van 9 tot 16 uur bezoek expo "Koning Leopold Il •
14 uur vertrek aan St.-Jozefkerk, Molen Urbanist"
Hessenhuis, Folconrui 53, veldlaan 15 uur
Antwerpen info: 457.74.43 Venetiaanse Gaanderijen
info : 449.30.81 (Vandenbroucke) Zeedijk, Oostende

vrijdag '5 Federatie Vlaamse vrouwen- 1 Jeugdkoor De Vagebondjes
Elsdonkfeesten groepen

1

kijkdagen n.a.v. Pleintjesfeest St.-
lees op blzn. 36 daguitstap : historische kastelen· Jozef
Atletiek Belgica-Edegem Sport trip in West-Vlaanderen 1 van 10 tot 18 uur
(ABES) 8u30 I zie ook zo. 23
Mazda-Expressmeeting

1

vertrek Kerkplein

1

dinsdag 26info en reservatie : 449.17.66e 1

19 uur, Vic Coveliersstadion,
(H. De Wit) C.M.B.V. Edegem-Hove

Jan Verbertlei "Van Corsetten en Suffragetten"
Bond van Grote en van Jonge voordracht door P. Heylen

zate 1 Gezinnen 1 20u15
Elsdonk{eesten

1
vormingsavond voor ouders met , De Basiliek, Hovestraat

lees op blzn. 36 jonge kinderen rond ruziën, 1 1 00 fr. leden / 150 fr. niet-leden
geschillen

zond van 20 tot 22u30 1 Bond van Grote en van Jonge
Elsdonkfeesten refter administratief centrum, Gezinnen
lees op blzn. 36 Kontichstraat 19 vormingsavond voor ouders met
Vakantiegenoegens Edegem info en inschrijven : 440.71.54 1 jonge kinderen rond ruziën,
bezoek aan Val-Saint-Lambert- 1 (Patteet) 1 geschillen
kristalfabrieken en -museum en van 20 iot 22u30
natuurwandeling donderdag 21

1 zie ook di. 19
bijeenkomst om lO uur op de Bond van Grote en van Jonge

1 donderdag 28parking Val-St.-lambert kristal Gezinnen
\ K.A.V. Centrumfabriek te Seraing vormingswerk : oefenschool voor

deelnameprijs met eetmaal : 500 ouders met tieners kookdemonstratie "Vis lekker en
@ 1 fr./persoon 1 van 20 tot 22u30 1 gezond"

vooraf inschrijven en betalen : refter administratief centrum, I 20 uur
440.41.62 (Willy De Keye) Kontichstraat 19 't Centrum [keuken), Strijders

info en inschrijven : 440.71.54 1 straat
Edegem Rally Team De (Patteet) info: 457.84.47 {[De B8langer) of
Minirijders

zaterdag 23 457.36.83 (De Meyer]
5de nazomer-autozoektocht
9 - 10u30 Jeugdkoor De Vagebondjes K.A.V. St.-Jozef

taverne Liefkenshoek kijkdagen in nieuw lokaal n.a.v. reis (autobus)
Fort Liefkenshoek Pleintjesfeest St.-Jozef van 8 tot 18 uur

deelname : 350 fr., iedereen van 1 4 tot 1 8 uur vertrek aan St.-Jozefkerk, Molen

prijs
1

pleintje achter St.-Jozefkerk, veldlaan

info : 455.17.41 Molenveldlaan 4 inschrijven : 457.74.49
info : 440.08.67 (Ceuleers) [Vandenbroucke)

maandag 18
zondag 24 K.A.V. BuizegemK.A.V. St.-Jozef

gespreksavond "de Islam" Davidsfonds Edegem kultuuruitstap in Antwerpen
19u30 daguitstap naar het Land van 8u45

de Schrans, Molenveldlaan 2A Streuvels o.l.v. André Coucke Sint Goriksplein

info: 457.94.27 (Van Roeyen) 8 uur info : 458.03.88 (De Bandt)
Ingooigem en omgeving

Bond van Grote en van Jongedinsdag 9 info : 457.20.11 (Jan Vaes)
K.A.V. St.-Jozef Gezinnen
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vormingswerk : oefenschool voor borduurwerk (3x) Roorestraat
ouders met tieners ook op 9/10 en 25/10 deelname gratis
van 20 tot 22u30 van 13u30 tot l 6u30 info : 457.91 .63 (Karel Matthijs)
zie ook do. 21 kaarterslokaal, gemeenteplein of 457.87.11 (Marleen

vrijdag 29 inschrijven : 457.33.91 Moelants)

Atletiek Belgica-Edegem Sport (Daelemans)

(ABES) Jeugdkoor De Vagebondjes

Laatste Expressmeeting dinsdag 3 15de palingfestival op zijn
C.M.B.V. "Mariekerks"19 uur boekbespreking door Fran van 12 tot 19 uurVic Coveliersstadion, Jan Callebaut zie ook zo. 7Verbertlei "Heren van de Thee" - Hella S.

zaterdag 30 Haasse dinsdag 10
20ul5 seniorenfeestzaterdagavondkoncert De Basiliek, Hovestraat lees op blzn. 12 6lees op blzn. 25 info : 454.06.23 (mevr. Elsdonk Oud ScoutsElsdonk Oud Scouts

wandeling Antwerpen Averechts Coussement) statutaire jaarvergadering met

14 uur jaarverslagen en bespreking

Wolvenhol, Porklaan 161 donderdag 5 jaarprogramma 1996

info : 449.12.80 Davidsfonds Edegem 20u30
kunstkursus door Marc Bourgeois Wolvenhol, Parklaan 161
over fauvisme, expressionisme en info 440.10. 17

OKTOBER 1

impressionisme
20 uur woensdag 11
Elzenhof, Kerkplein 3 Bond van Grote en van Jonge

zondag 1 info : 457.20.11 Jan Vaes) Gezinnen
Edegem Rally Team De kursus "Werken met klei" voor
Minirijders Bond van Grote en van Jonge volwassenen (3x)
12de grote Mini's wandelzoek- Gezinnen ook op 18/10 en 25/10
tocht vormingswerk : oefenschool voor van l 9015 1ot 21 015
(geen strikvragen) ouders met tieners inschrijven : 457.12.05 (Vonden-
12 - 13 uur van 20 tot 22u30 lindenloof) @0
café Den Akker, zie ook do. 2l sept.
Driehoekstraat 14, Ekeren donderdag 12
deelname : 180 fr., iedereen zaterdag 7 K.A.V. St.-Jozef
prijs Jeugdkoor De Vagebondjes fietstocht
info: 664.90.22 15de palingfestival op zijn van 8 tot 16 uur

"Mariekerks" vertrek aan St.-Jozefkerk, Molen-
maandag 2 korikatief doel veldlaan
K.A.V. St.-Jozef van 17 tot 22 uur inschrijven : 457.74.43
start naaikursus voor beginners zaal De Schrans, (Vandenbroucke)
(6x} Molenveldlaan 4
ook op 9/10- 16/10- 23/10 meeneempaling steeds verkrijg- K.A.V. Buizegem
6/1 l en 13/11 baar start reeks Richelieukant (5
van 13 tot 19 uur info : 440.08.67 (Ceuleers} weken}
de Schrans, Molenveldlaan 2A 20u30
info en inschrijven : 449.68.26 zondag 8 Jan Verbertlei
(Mattheyssens} V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5 info en inschrijven : 457.52.50

geleide natuurwandeling (Paulussen)
Band van Grote en van Jonge tema : herfst
Gezinnen l O uur (duur ± 2 uur)

1

Da~dsfondsEdegem
start kursus "Hardanger" - open Fort 5, hoofdingang Jacob de kunstkursus door Marc Bourgeois

1
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over fauvisme, expressionisme en Gezinnen i.s.m. Gemeentelijke 1 zie ook do. 21 sept.
impressionisme Openbare Biblioteek en Open-
20 uur bare Biblioteek Elsdonk 1 vrijdag 27
zie ook do. 5 "Ouders zoeken kinderboeken" Elsdonk Oud Scouts

info: 449.92.39 (Marichal) kwisavond : de heren tegen de
1 dames, o.l.v. Herman Dupont enBond van Grote en van Jonge lees op blz. 27
1 Jean MoelantsGezinnen

donderdag 19 \ 20u30vormingswerk : oefenschool voor
ouders met tieners Davidsfonds Edegem Wolvenhol, Parklaan 16 l

van 20 tot 22u30
1

kunstkursus door Marc Bourgeois I info : 449.12.80

zie ook do. 21 sept. over fauvisme, expressionisme en d
29impressionisme zon og

20 1 Bond van Grote en van Jonge

Den Dierenvriend
uur Gezinnen

1

zie ook do. 5 1. . d 1.• geleid bezoek "Achter de scher literaire wandeling
Bond van Grote en van Jonge ' l 3u30men van de Bourla"
Gezinnen I domein Schoonselhof, Wilrijk13045

Bourla, Antwerpen
1

vormingswerk : oefenschool voor I bijeenkomst aan hoofdingang
ouders met tieners l 00 fr. leden / 200 fr. niet-ledenvooraf inschrijven tot 25/09

1 van 20 tot 22u30 1 inschrijven : 455.98.67 {De Vos)aantal personen is beperkt
info : 457.19.60 0f 457.49.47 zie ook do. 21 sept. dinsdag 311

dinsdag 24 Grabbelpas 1995

Gemeentelijke Kultuurraad 1 K.A.Y. Buizegem daguitstap : "Zelf de fotografie

Edegem i.s.m. Kring voor reis opnieuw uitvinden"
info: 457.25.50 (mevr. Torfs) voor jongeren vanaf l l jaarHeemkunde Edegem 250 fr. Grabbelpassers / 350 fr.dorpswandeling - bezoek woensdag 25

1 niet-Grabbelpassersheemmuseum "De Pastorij" Bond van Grote en van Jonge
1 vooraf inschrijven en betalen

14 uur Gezinnen i.s.m. Gemeentelijke
1

info : 450.42.48
bijeenkomst : @ Openbare Biblioteek en Open-
De Pastorij, 1 bare Biblioteek Elsdonk Bond van Grote en van Jonge
Strijdersstraat 18 & 1 "Ouders zoeken kinderboeken" 1 Gezinnen• 1 info en inschrijven : - I zie ook woe. 18 okt. kreo-voormiddag "Werken met
449.43.11 (Van Huffelen) C.M.B.Y.

1

klei" voor kinderen tussen 9 en

Vakantiegenoegens Edegem
1
. "Waarden overdragen aan

12 jaar
van 9u30 tot l 2u30

herfstwandeling in de bossen kinderen en jonge mensen" door refter gemeenteschool Andreas
rond de Trappistenabdij van prof. Van Houtte Vesalius, Kantichstraat 21
Westmalle 20ul5 inschrijven 449.92.39
14 uur De Basiliek, Hovestraat (Marichal)
bijeenkomst aan het begin van i l 00 fr. leden /150 fr. niet-leden
de dreef noar de abdij

donderdag 26
K.A.V.Buizegem

info : 440.41.62 (Willy De Keye) notenkrans maken
Elsdonk Oud Scouts Jan Verbertlei

dinsdag 17 geleid bezoek aan het post· info: 457.25.44 (Provo)
Zorg voor later - Vrij Edegem sorteercentrum Berchem
diaprojektie groepsreis 1995 : 15 uur
"Toscanië" Borsbeekbrug l2, Berchem
14 uur info: 449.23.38
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65 r Teksten voor
50 fr. leden / l 00 fr. niet-leden Bond van Grote en van Jonge l aktiviteitenkalender
info : 457.49.47 (F. Claes) Gezinnen nov.-dec.-jan.vormingswerk : oefenschool voor
woensdag 18 ouders met tieners dienen binnengebracht

Bond van Grote en van Jonge van 20 tot 22u30 uiterlijk l3 september.

35



D
•

E
•

G
•

E
•

N F
M

0
E
o

R

E
o

M A
N T
0 0

E
0

T7995

De Elsdonkfeesten staan dit
jaar in het teken van '70 Jaar
Elsdonk' : een speciale
viering voor de inwoners die
al zo lang op de wijk wonen,
staat dan ook op het pro
gramma.

Voorts attrakties, amusements
spelen, optredens, wedstrij
den, ... en vooral veel sfeer !

U bent van harte welkom om
mee Ie komen genieten op
fort 5 in de fortfeesthal (nabij
de bioklas). Hierna vindt u
een overzicht van de ge
plande aktivileilen.

Graag vermelden wij nog dat
de opbrengst van de
Elsdonkfeesten - zoals steeds
integraal geschonken wordt
voor sociale doeleinden van
de parochie.

PROGRAMMA

ZONDAG 17 SEPTEMBER

8.00- 13.00 uur: Rommelmarkt
aan de fortfeesthal (i.g.v. slecht
weer in hangar 44)
l 0.00- 12.00 uur: Optreden
Akkordeonvereniging De Nach
tegaal - gratis inkom
14.00-15.00 uur: Viering '70
jaar Oud Elsdonk'
15.00-17.00 uur : Optreden
Kon. Fanfare St.-Rosalia - gratis
inkom
13.30-17.30 uur: Rondritten
paard en kor
17.30 uur: Prijsuitreiking
tekenwedstrijd
19.00-21.00 uur : Optreden
Essener Musikanten - gratis
inkom

ZATERDAG EN ZONDAG

doorlopend .
zaterdag vanaf l 4 uur
zondag vanaf 11 uur

Kinderspelendorp : animatie,
spelletjes en tekenwedstrijd
Kop van jut
Werpkraam met blikken busjes
Paardemolen
Ponyritten
Kip met friet
Hotdogs - Hamburgers
Pannekoeken

Info : Kristel Kussé, p.o.
Kontichstroot 19, 2650 Edegem
- tel. : 450.42.46

•

•

ELSDONKFEESTEN

VRUDAG 15 SEPTEMBER

19.00 uur : Kaartwedstrijd
inschrijvingen vanaf 18u30.
inleg : 100 fr.

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

14.00 uur : Poppenkast
14.00- 16.00 uur : Sponsorloop
mei volksspelen
17.00 uur : Prijsuitreiking
Sponsorloop
18.00 uur : H. Mis
21 .00 uur : Bal mei optreden
door Stormy Monday - inkom
100 fr.
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Gemeente- - maan-, woens- en donderdag :

diensten van 13.30 tot 20 uur
- dinsdag :

1 INHOUDvan 13.30 tot 17 uur
Alle gemeentediensten zullen - vrijdag :
gesloten zijn op : van 13.30 tot 18 uur Het gebeurde in de 3.4
- woensdag l november - zaterdag : gemeenteraad

(Allerheiligen); van 9.30 tot 12.30 uur Gemeentefinanciën 56- donderdag 2 november
(Allerzielen);

Gemeentelijke Dagen van bezinning 7
- zaterdag 11 november

Kalender tentoonstellingen 8(Wapenstilstand); Openbare- woensdag 15 november Zaterdagavondkoncert 9
(Feest van de Dynastie); Diskoteek

- maandag 25 december De jeugddienst deelt mee 10
(Kerstmis); Hovestraat 55-2650 Edegem

Viering 20 jaar jeugdraad 10 1 •- dinsdag 26 december tel. 457.85.84 (tijdens openings-
(2de Kerstdag); uren) Gemeentelijke openbare 11

- maandag 1 januari - maandag en donderdag biblioteek
(Nieuwjaar). van 18.30tot21 uur Provinciale tegemoetkomingen 12

Op de dinsdagen 31 oktober, 14 - woensdag
KATERNnovember en 26 december zal van 13.30 tot 16.30 uur
Reorganisatie van heter dan ook geen dienst-

verzekering zijn op de dienst s»
gemeentelijk afvalbeleid

Bevolking. Gemeentelijk feestkomitee 13
De dienst Burgerlijke Stand zal

Unicef 13uitzonderlijk voor aangiften van
geboorte of overlijden toeganke- Brandweer info 14-15
lijk zijn op zaterdag 23 decem
ber tussen 9 en 12 uur. Vergaderingen adviesraden 15

Heemmuseum Kankerpreventie 16
Gemeentelijke De Pastorij Edegem komt op tegen kanker ló
Openbare

open elke 1 ste en 3de zondag Zaalwachter gevraagd 16 1 •Biblioteek van iedere maand (tenzij op Aankomst van Sinterklaas 17
Hovestraat 55- 2650 Edegem

feestdagen) van 14 tot 18 uur.
Ophaling KGA 17

tel. 457.85.84

te% ~:tUM~~- Sport en spel kerstvakantie l B

~

1 ~•. Sportregio Midden-Provincie l 85 ·.'z±±Eg
s. 13 Gewijzigde kontaktadressen 19o,." $ Edegemse verenigingenesro"

Aktiviteitenkalender 2O23

Kolofon
11

Ontwikkelingssamenwerking 24
Edegem

Verschijnt 6 x per jaar.
Koördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
1

2
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD

Parkeren op de
Mechelsesteenweg
De voorbije maanden bekloegen
inwoners van de Mechelse
steenweg zich erover dat zij
hinder ondervonden van zware
vrachtwagens die vóór hun
woningen geparkeerd worden.
Op deze klachten inspelende,
werd door de gemeenteraad een
politieverordening goedgekeurd,
waarbij voortaan op de
Mechelsesteenweg - langs de
pare zijde vanaf het kruispunt met
de Molenlei tot pand 44 en langs
de onpare zijde vanaf het kruis
punt met de Oude Boon tot het
kruispunt met de Molenlei - op de
gelijkgrondse berm nog slechts
mag geparkeerd worden door
voertuigen waarvan de maximale
toegelaten mosso niet meer
bedraagt don 3,5 ton.

Parkeren in de molen
veldlaan
De gemeenteraad keurde een
politieverordening goed, waarbij
in de Molenveldlaan - op de
dwarse parkeervakken ter hoogte
van de ingang van de St.-Jozef
kerk - een parkeerplaats uitslui
tend bestemd wordt voor voertui
gen gebruikt door minder-validen.

Brandweermaterieel
voor de periode
1996-2001
Teneinde het brandweerkorps
Edegem goed operationeel te
houden is het noodzakelijk
geregeld het materieel aan te
vullen of te vernieuwen. Daarbij
kon beroep gedaan worden op

overheidssubsidies.
In dot kader werd door de
gemeenteraad het programma
goedgekeurd voor de aankoop
van brandweermateriaal met
staatsbijdrage voor de jaren
1996.2001.
In dot programma is o.o. de
aanschaf opgenomen van een
lichte autopompwagen, een
kommandowagen, beschermings
kledij, dompelpompen enz.

Kosteloze onderlinge
brandweerhulpverle
ning Edegem-Kontich
In sommige noodgevallen kon het
zinvol zijn een beroep te kunnen
doen op materieel en manschap
pen van omliggende brandweer
korpsen. Momenteel bestaat er
reeds een overeenkomst op dot
vlok met de brandweer van Lier.
In een verder streven naar
meerdere dergelijke samenwer
kingsverbanden, zal er tevens
een overeenkomst worden
afgesloten tussen het gewestelijk
Zbrandweerkorps Edegem en de
gemeentelijke brandweerdienst
Kontich. Daardoor zullen beide
korpsen aan mekaar kosteloze
brandweerbijstand kunnen ver
lenen. Verbruikbare materialen,
zoals schuim, dienen wel door
het korps op wiens grondgebied
de interventie plaatsvindt in
natura gekompenseerd aan het
dienstverlenende korps.

Fort 5
Lokaal Turnkring Jong Edegem
De overeenkomst met Turnkring
Jong Edegem, in verband met het
gebruik door deze vereniging
van lokaal 412 op het rekreatie-

domein Fort 5, werd hernieuwd.
De nieuwe overeenkomst is gel
dig voor 10 jaar en de huurprijs
bedraagt 30.000 fr. per jaar. De
huurprijs komt in feite neer op de
renteloze terugbetaling van
investeringen die vroeger reeds
door de gemeente zijn gedaan
ten voordele van de hurende
vereniging.
Herinrichting lokalen binnenfort
Enkele lokalen van het binnenfort
zullen ingericht worden als
bergings-, expositie- en archief
ruimte. De kosten daaraan
verbonden worden geraamd op
1.066.000 fr., exclusief BTW.
Door deze werken wordt het
mogelijk het archief van de
Simon Stevinstichting op het fort
onder te brengen. Met deze
vereniging, die van een hoog
historisch-kultureel belang is,
krijgt het Fori 5 zo de deskundi
gen van de fortengordel onder
zijn dok.

Jeugdwerk beleidsplan
'96-'97 -'98
Er was eens... 'het dekreet van 9
juni 1993, houdende subsidié
ring van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapskom
missie inzake het voeren van een
jeugdwerkbeleid'. Door dit
dekreet kreeg het gemeentebe
stuur de eindverantwoordelijk
heid inzake het voeren van een
jeugdwerkbeleid en het onder
steunen en subsidiëren van de
plaatselijke jeugdwerk
initiatieven.
Konkreet diende dit door het
gemeentebestuur vertaald te wor
den in een 'jeugdwerkbeleids
plan' en pas na goedkeuring van
dat plan door de Vlaamse Minis-

3



• • • e
N
O

F
0

0
0

R
0

M
0 0 O 0

E
O

V
O 0 0

7995 A T A N

ter van Kultuur, Gezin en Welzijn jeugdwerk. Dat reglement kreeg aangekondigde data of bijvoor
stelt de Vlaamse Gemeenschap op 23.2.1994 de goedkeuring beeld tijdens de rommelmarkt of
subsidies ter beschikking om het van de gemeenterood. jaarmarkt. De prijs per boek kan
pion uit te voeren. Edegem heeft Door de gemeenterood werd op schommelen tussen 20 en 1 00 fr.
voor 1995 recht op 1.479.000 28.9.1995 het tweede Voor waardevolle boeken kan de
fr. en voor 1996 op 1.498.839 jeugdwerkbeleidsplan goedge prijs hoger liggen.
fr. Deze bedrogen werden be- keurd, dot de basis vormt voor
paald op basis van het aantal het Edegems jeugdwerkbeleid Politie
Edegemse inwoners jonger don voor de jaren '96, '97 en '98. Politie Edegem krijgt een nieuwe25 joor. In dat tweede pion zijn de
De 'stuurgroep jeugdwerk- doelstellingen van het eerste plan bedrijfsklare patrouillewagen.

beleidsplan', samengesteld uit integraal opgenomen maar op Geraamde kostprijs : 700.000

vertegenwoordigers van de basis van de opgedane ervarin fr., exclusief BTW.

jeugdbewegingen, jeugdhuizen gen aangepast, verfijnd en/of Onderhoud vanen de Jeugdraad, kwam voor de uitgebreid, zoals de verdere :
1 6

eerste maal samen op 16 decem- - uitbouw van een jeugddienst wegen1s
ber 1993. Op basis van een - uitbreiding, vernieuwing en De gemeenteraad keurde het
grondige bevraging bij de onderhoud van de speelterreinen
Edegemse jeugd, alle jeugd- - uitbreiding van de vakantie

bestek goed inzake de jaarlijkse

initiatieven en enkele deskundi werking
1

uitvoering van onderhouds

gen in jeugdaangelegenheden - garantie tot subsidiëring van
werken aan wegdekken in

werden er doelstellingen gefor- een permanente verantwoorde-
1

diverse straten. De geraamde

muleerd. Dat resulteerde in een lijke voor de jeugdhuizen.
kostprijs bedraagt 1.939.000 f.

konkrete aanpaknota. De Jeugd- Een belangrijke doelstelling blijft Ondergrondse innamerood, het Kollege van Burge- het ondersteunen en optimalise
meester en Schepenen en de ren van de bestaande jeugdwerk- rioolverbinding Katten-
Gemeenteraad werden regelma initiatieven door middel van de broek/Terelststraattig gebriefd en hun opmerkingen toepassing van het nieuwe
werden opgenomen in het plan. subsidiereglement, vertegenwoor Het bijzonder plan van aanleg
Op 21 december 1994, één jaar diging in verscheidene gemeente- nr.8 Groot Molenveld voorziet in
na de stort, werd het Edegemse lijke adviesraden en het verder de mogelijkheid tot de verwezen-
jeugdwerkbeleidsplan door de stimuleren van kommunikatie, lijking van een ontsluitingsweg in

1 óVlaamse Regering goedgekeurd. inspraak en samenwerking. het gebied gelegen tussen Prins
In uitvoering van dat eerste Boudewijnlaan, Drie Eikenstraot,
jeugdwerkbeleidsplan werden Verkoop boeken E19 en grens met Kontich. Deze
volgende initiatieven genomen : weg moet de verkeersstromen
- speeldagen in de krokus- en biblioteek gescheiden houden van en naar
paasvakantie voor lagere school- Volgens het biblioteekdekreet enerzijds het woongebied en
kinderen moeten de Gemeentelijke Open- anderzijds de rekreatiezone.
- een speelweek voor +l2-jarigen bare Biblioteek en de Privaatrech Met het oog op de verwezenlij
in het jeugdhuis Kruispunt telijke Openbare Biblioteek king van deze sportweg zal in
- de logistieke ondersteuning van Elsdonk over aktuele kollekties deze fase worden overgegaan
het Roefelkomitee beschikken. Dat houdt afvoering tot de ondergrondse inname,
- de organisatie van de Jeugddag in van verouderde en onbruik- voor openbaar nut, van een
- uitbreiding van de Grabbelpas baar geworden boeken. Voor de strook grond die nodig is voor de
- de uitwerking van een nieuwe Edegemse biblioteken bedraagt verwezenlijking van een riool-
speeltuin op Fort 5. dat aantal tussen de 1 .500 en de verbinding - met een aantal
Ondertussen zat ook de stuur- 2.000 boeken per jaar. inspektieputten - tussen de
groep niet stil en werd er gestort Waar in het verleden deze toekomstige sportweg (Katten-
met de opmaak van een nieuw boeken gestockeerd werden en broek) en de Terelststraat. Aan
gemeentelijk subsidiereglement vervolgens opgehaald voor oud deze inname is een recht van
betreffende de erkenning en papier, zullen zij voortaan toegang gekoppeld.
subsidiëring van het Edegems verkocht worden op vooraf
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GEMEENTEFINANCIEN

BUITENGEWONE DIENST
258.773.128

700.944
252.272.785

5.799.399

Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de totalen van de
gewone en de buitengewone
dienst (verrichtingen van vorige
dienstjaren en overboekingen
inclusief) :

van 5,8 miljoen.

1

1

1

1

GEWONE DIENST
585.772.318

48.247
572.115.803

13.608.268

vorig dienstjaar ( 1994) voorge
legd.

De rekening vertoont in de
gewone dienst (lopende uitgaven)
een boni van l3,6 miljoen en in
de buitengewone dienst
(investeringsuitgaven) een boni

Vastgestelde rechten
Oninbare sommen
Vastgestelde uitgaven

Overschot

Op 28.9.1995 werd aan de ge
meenteraad naar goede ge
woonte een sluitende gemeente
rekening met betrekking tot het

Gemeenterekening
1994

•
In de volgende tabel wordt voor
de jaren 1993 en 1994 (eigen
dienstjaar) een overzicht gege
ven van de spreiding van de
uitgaven van de gewone dienst.

De toename van de personeels

uitgaven is het gevolg van ener
zijds de traditionele faktoren (in
dex en anciënniteii) en ander
zijds de kostprijs van de alge
mene baremaherziening die
werd beslist met ingang van l

juli 1994.

De uitgaven voor leninglasten
( 12%) blijven zeer laag en zijn
zelfs ten opzichte van 1993

1 verder gedaald.
1

UITGAVEN 1993 % 1994• 1 Personeel 299.534.727 56 325.705.031
- onderwijzend personeel (29.936.280)
- overige personeelskosten (295.768.751)

Werkingskosten 65.631.202 12 75.810.303

Overdrachten 88.494.151 17 93.042.645
- O.a. O.C.M.W. en I.H.K.

Schuld (o.a. interesten & aflossingen 81.367.527 15 68.919.422

Totaal vastgelegde uitgaven 535.027.607 100 563.477.400

%

57,8

13,5

16,5

12,2

100

Voor wat de ontvangsten betreft,
wordt vastgesteld dat de door-
stortingen van de staat met
betrekking tot de personen
belasting iets verbeterden. De
gemeente ontving 155,8 miljoen
in 1994 ten opzichte van 139,9
miljoen in 1993.

Niettemin blijven de ontvangsten

uit personenbelasting nog ruim 9
miljoen beneden het door het
Ministerie van Financiên voorop
gestelde ontvangstencijfer.

Dit laatste wordt gedeeltelijk
gekompenseerd door de ont
vangsten uit onroerende voor
heffing (82,4 miljoen), die
ongeveer 7 miljoen hoger liggen

dan de begrotingsraming.

Ingevolge de hervorming van het
Gemeentefonds, blijft het aan
deel van de gemeente Edegem
hierin geblokkeerd op 106,4
miljoen.
De netto opbrengsten uit dividen
den bedroegen ongeveer 68
miljoen.

5
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O.C.M.W.-rekening
1994
Tijdens de vergadering van
28.9.1995 keurde de gemeente
raad de jaarrekening 1994 van
het plaatselijk O.C.M.W. goed.

Deze rekening is niet meer

vergelijkbaar met vorige jaren
omwille van de sluiting van de V
afdeling (ziekenhuis) op
31.12.1993.

ln 1994 werden in de volledige
instelling 152 bedden geéxploi
teerd, waarvan 104 met RVT
erkenning (RVT = Rust- en

Verzorgingstehuis).
Bij de opening van de nieuw
bouw in november aanstaande
zal dit aantal bedden opgetrok
ken worden naar 174.

De O.C.M.W.-rekening 1994
vertoont volgend resultaat :

Gewone dienst

Buitengewone dienst

GEDANE
ONTVANGSTEN

476.694.409 f.
52.496.756 fr.

GEDANE
UITGAVEN

475.481.463 fr.
52.459.966 fr.

SALDO

1.212.946 fr.
36.790 fr.

6

De uitgaven die niet kunnen
gerekupereerd worden door
daartegenover staande inkom
sten bedragen in totaal
86.975.470 F. en zijn onder te
verdelen als volgt :

Voor de operationele diensten :

- Sociale bijstand :
20.882.525 fr.

- Bejaardentehuis :
34.758.683 fr.

- Gezins en bejaardenhulp :
3.333.970 fr.

- Thuisbezorgde maaltijden :
2.268.457 fr.

- Schoonmaak aan huis :
1.829.520 fr.

Rekening houdend met het batig
saldo dat de dienst arbeidsge
neeskunde opleverde, bedraagt
de totale kost van de operatio
nele diensten 61.622.498 fr.
Voor de ondersteunende diensten:

25.352.972 fr.

De financiering van deze uitga
ven vond als volgt plaats :

- gemeentelijke toelage :
53.200.000 fr.

- interesten : 8.3 ll. 180 fr.
- overschot vorig dienstjaar :

8.496,361 fr
- opbrengst sluiting ziekenhuis :

16.967.929 f

Rijbewijzen

Vanaf 1 december zullen de
rijbewijzen niet meer afgele
verd worden bij de politie,
moor wel in het administratief
centrum, Kontichstraat 19,
gelijkvloers.

U kunt er terecht voor het
aanvragen en afhalen van
rijbewijzen alle werkdagen van
9 tot 12 uur en op woensdag
tevens van 14 tot 16 uur.
Inlichtingen kunnen telefonisch
verkregen worden op het
nummer 450.42.00.

6
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DAGEN VAN BEZINNING
verzoening - vrede - herdenking

•

ZATERDAG
4 NOVEMBER
20 UUR

HULDE AAN DE
GEFUSILLEERDEN VAN DE
OORLOG 1914-1918 op het
Fort 5.

Bijeenkomst voor de optocht oon
de hoofdingang van Fort 5 om
19.45 uur.

Met de medewerking van de
Koninklijke Fanfare St.-Rosalia.

ZATERDAG
11 NOVEMBER
10 UUR

HERDENKING VAN DE WAPEN
STILSTAND.

Plechtige Eucharistieviering in de
basiliek O.L.Vr.-van-Lourdes,
Hovestraat, gevolgd door een
bloemenhulde aan het monument
der gesneuvelden op de begraaf
plaats en aan het monument in
de Vrijwilligersstraat.

Met medewerking van de
Koninklijke Fanfare St.Rosalia.

ZONDAG
19 NOVEMBER
10.45 UUR

TER GELEGENHEID VAN HET
FEEST VAN DE DYNASTIE

Te Deum en gebed voor de
Koning in de basiliek O.-L.-Vr.
van-lourdes, na de Eucharistie
viering van 10 uur.

•
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 25 november
tot 17 december

MARi ITUROSPE
IRENE DOCKIER

KATRIEN HUYGEBAERT
ANN PALMER

MAGDA WELLENS

Kalender
TENTOONSTELLINGEN
Van 28 oktober tot 19 november:
FRANÇOIS EDUARD VERHULST
met ECHO'S VAN ELYSION
aquarel, pastel en lavis.

" ... Vanaf het ogenblik dat wij
opgenomen waren in die
feeërieke atmosfeer van wilde
geuren en onmetelijke stiltes die
dat onherbergzame land rijk is,
begon mijn geest de daar aan
wezige landschapskleuren te
assimileren en te vertalen in het
rijke en diepe kleurengamma van
het pastel. Kombinatie van ver
zengende middaghitte en de
rond deze periode nog veelvul
dig aanwezige waterpartijen
drenkten de omgeving soms in

een vernevelende mistiek. De
"special effects" van de dikwijls
plotse lichtinvallen tussen de
immense rotskloven konden in
één woord sacraal worden
genoemd.
... Deze reeks heeft voor mij het
punt van voltooiing bereikt. Zij
kan als het ware een eigen leven
gaan leiden want ik laat haar
aan de ogen en het gevoel van
de toeschouwer die er vrij op de
tonen van zijn gemoed kan in
vertoeven."

Uit de katalogus ter gelegenheid
van de tentoonstelling in Huis
Hellemans
tekst : François Eduard Verhuist

8

textiel

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdg
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!
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Dimitri lvanov, viool - Jeffrey Powers, hoorn - Levente Kende, piano

Komitee Edegemse Koncerten
ZATERDAGAVONDKONCERT

Komitee Edegemse Koncerten
OPROEP KANDIDATEN VOOR
GEZINSAPERITIEFKONCERTEN

Plaats:
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
zaterdag l 8 november
om 20.15 uur

Inkom:
300 fr.
200 fr. voor +3-pas, -18-jarigen
en CJP-houders
l 0% korting voor de "Vrienden
van de Edegemse Koncerten"

Onze troeven, zoals steeds :
Mooi kader - Hoog niveau 
Lage prijs - Prachtige akoestiek 
geen parkeerproblemen

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé,
p.a. administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. : 450.42.46

Reservatie via de gemeentelijke
info-foon :
tel. 450.42.1 0

Van zodra u in verbinding
bent met de info-foon, druk op
1-1-1-2-3-1.
Lees uw bericht in na de toon.
Druk op een willekeurige toets
en daarna op het hekje of
vierkantje.
Gelieve duidelijk opgave te
doen van uw naam, adres, het
aantal gewenste kaarten en
eventuele korting.
Uw kaarten liggen dan klaar
aan de ingang van de kerk,
waar u ze dient af te halen vóór
20.00 uur.

Orkest van Vlaanderen. Tevens
doceert hij hoorn, kamermuziek en
transpositie aan het Leuvens
Lemmens instituut.

Levente Kende : behaalde zijn
einddiploma en de "Grand Prix"
aan de Liszi-akademie en het hoger
diploma aan het konservatorium
van Brussel. In 1975 kreeg hij de
Alex de Vriesprijs. Hij is hoofd
leraar piano aan het Lemmens
instituut te Leuven, aan het Konink
lijk Vlaams Muziek-konservatorium
ie Antwerpen en aan de Muziek
kapel Koningin Elisabeth te Brussel.
Naast zijn solistische loopbaan
vormt Levente Kende een welbe
kend pianoduo met zijn vrouw
Heidi Hendrickx. In 1990 traden
zij reeds samen op in het kader
van de Edegemse Koncerten.

Drie artiesten die elk apart een
rijke muzikale karrière uitbouwden
en nu als trio koncerteren. Zij bren
gen een programma met werken
van Fauré, Ryelandt en Brahms.

Ben je een jonge, talentvolle muzi
kant - of vorm je samen met
enkele anderen een mooi ensem
ble - en heb je interesse om op te
treden in het kader van de gezins
aperitiefkoncerten ? Het Komitee
Edegemse Koncerten biedt je
graag de kans om wat podium
ervaring op te doen !
Wens je wat meer informatie ?
Neem dan kontakt op met Kristel
Kussé, p.a. administratief cen
trum, Kontichstraat ]9 te Edegem.
Tel. : 450.42.46.

Het Komitee Edegemse Koncerten
organiseert jaarlijks drie ge
zinsaperitiefkoncerten die plaats
hebben op de laatste zondag van
de maanden januari, februari en
maart.

De gezinsaperitiefkoncerten zijn
originele en ongedwongen zon
dagochtendkoncerten, waarbij
jonge muzikanten de kans krijgen
om met hun talent naar buiten te
komen. Achteraf wordt een
aperitiefje aangeboden.

Dimitri lvanov : was eerste koncert
meester van het Naiionaal Filhar
monisch Orkest van Sofia, van het
kamerorkest de Sofia-solisten en
van het Nagoya Philharmonic
Orchestra. Sinds 1985 koncert
meesier van het Koninklijk Filhar
monisch Orkest van Vlaanderen.
Koncerttournees mei zijn orkesten
door Europa, Amerika en Japan.
Als solist trad Dimitri lvanov op in
België, Bulgarije, Noorwegen,
Frankrijk en Japan.

Jeffrey Powers : behaalde een ho
ger diploma hoorn en eerste prijs
kamermuziek aan het Cleveland
lnstitute of Music in de Verenigde
Staten van Amerika. Hij werkte als
hoornist en Wagner-tubaist bij het
Cleveland Orchesira, la Filarmo
nica de Caracas (Venezuela), hei
New Jersey Symphony Orchestra
en het Filharmonisch Orkest van
Hong Kong. Sinds 1985 is Jeffrey
Powers als eerste solist verbonden
aan het Koninklijk Filharmonisch•

•
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DE JEUGDDIENST
deelt mee ...

VORMINGSAANBOD VOOR
JEUGDHUIZEN EN JONGEREN
CENTRA
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Voor alle geïnteresseerden ligt er
ook een exemplaar van deze
brochure ter inzage op de
jeugddienst, oud-gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem.

De brochure kon aangevraagd
worden bij het VFJ,
Ommegonckstraot 59 te 2018
Antwerpen, aan de prijs van 75
fr. per eksemplaar, te storten op
hun rekeningnummer
001-0465548-24
Meer informatie is verkrijgbaar
op het tel.nr. 226.40.83.
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jongeren van allerlei organisaties
aanbiedt. Ze bevat een ruime en
diverse waaier van vormings
initiatieven waarin zowel begin
nende jongeren als reeds meer
gevorderde en geëngageerde
medewerkers, beheerders en
beroepskrachten hun gading
zullen vinden.

Er wordt wel de nadruk op
gevestigd dot de aktiviteiten
open staan voor olie jongeren, al
don niet aangesloten bij een
jeugdhuis.

N
@•• •• •

7995

De Vlaamse Federatie van
Jeugdhuizen en Jongerencentra
vzw (VFJ) heeft voor het werkjaar
'95.'96 een nieuwe kader
vormingsbrochure uitgegeven.

In deze brochure wordt een
overzicht gegeven van het totale
en uitgebreide vormingsaanbod
dat de VFJ aan jeugdhuizen,
jongerencentra, jeugddiensten en

VIERING 20 JAAR JEUGDRAAD
DIT JAAR BESTAAT
DE GEMEENTELIJKE
JEUGDRAAD
20 JAAR !

M%

Om dit te vieren wordt er op
vrijdag 1 december a.s. vanaf 21 uur
een spetterende fuif georganiseerd
in jeugdhuis Limerick.

iedereen is van harte welkom.

Gratis inkom !

10
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Wegwijs in de hedendaagse
FRANSE LITERATUUR

•

De gemeentelijke openbare
biblioteek beschikt over een
bescheiden moor goede kollektie
Franstalige boeken
leder jaar worden nieuwe boe
ken aangekocht : zowel romans
als informatieve werken, bestsel
lers, bekroonde boeken, school
uitgaven.

Lees je graag Frans ?

Ben je niet goed thuis in de
wereld van de Franse letteren ?
Ben je misschien verplicht om
Frons te lezen, voor school ?
Ben je op zoek naar enkele
goede leestips ?

Dan ben je welkom in de biblio
ieek (Hovestroot 55). Op
WOENSDAG 22 NOVEMBER
om 20 uur maakt dhr. Jacques

Gevaerts ons wegwijs in de
hedendaagse Franse literatuur.
Jong en oud is welkom !
Inkom gratis.

KINDER- EN JEUGDJURY

•
De Kinder- en Jeugd jury is een
organisatie van kinderen die
graag lezen. Elk jaar lezen meer
don 2 .000 juryleden uit alle
hoeken van Vlaanderen een 10-
tol geselekteerde boeken. Zij
maken van elk boek een
beoordelingsverslag en komen in
kleine leesgroepen samen om dit
te bespreken.

Het is de bedoeling dot jonge
lezers inspraak krijgen in de
beoordeling van jeugdliteratuur
én via gespreksgroepen kritischer
gaan lezen.

Omdat leesbevordering één van
onze belangrijkste doelstellingen
is, zijn we in 1989 in de
biblioteek, bij wijze van experi
ment, met één leesgroepje
gestort. Via mond-tot-mondre
klome kent de Kinderjury echter
een zodanig sukses dot vooraf
inschrijven noodzakelijk is.

Vorig jaar kwamen 90 enthou
siaste jonge lezers één keer per
maand, op woensdagnamiddag,
één uurtje naar de bib om
boeken te bespreken. Zij werden
begeleid door 8 vrijwilligers (4
leerkrachten, 3 "belezen" moe
ders en l normaalschool
studente).
Elk jaar gaan we met z'n allen
naar het bekroningsteest op de
Antwerpse boekenbeurs, waar
de winnende auteurs worden
gevierd.

Onze leesgroepen (vanaf het
de leerjaar tot het 5de middel
baar) storten terug in november.
Kinderen die graag, veel en
goed lezen en jurylid willen
worden, kunnen zich hiervoor
inschrijven in de jeugdafdeling
van de gemeentelijke openbare
biblioteek, Hovestraat 55.

»
7-3,

1,.. -
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PROVINCIALE TEGEMOETKOMINGEN

Subsidies aan partikulieren ter ondersteuning
van de thuisverzorging van bejaarden
Het provinciebestuur van Antwer
pen verleent een toelage aan
personen of gezinnen die bij hen
thuis een bejaarde verzorgen. De
tussenkomst bedraagt 150 fr. per
dag en ze wordt maximaal
toegekend voor 120 dogen per
jaar.

Toekenningsvoorwaarden :

- voor 75-jarigen en ouderen :
stoelvast zijn, hulp nodig hebben
bij het eten en de verzorging of
stoelvast zijn en aan chronische
incontinentie lijden;
- ongeacht de leeftijd : gestoord
zijn in de oriënteringszin voor
tijd en ruimte;
- de bejaarde geniet van de

voorkeurregeling van het stelsel
van de W.I.G.W.

Het netto-belastbaar inkomen van
2 jaar terug van het gezin mag
niet hoger zijn dan 540.000 fr.
+ l 0% per persoon ten laste.

De tegemoetkoming dient aange
vraagd vóór 31 januari 1996.

$

Tegemoetkoming in de aankoop, plaatsing en huur van kommunikotie- en
alarmsystemen ten behoeve van mindervaliden en bejaarden
Het provinciebestuur van Antwer
pen verleent een tussenkomst in
de kosten van :
- aansluiting, plaatsing en huur
van een telefoontoestel,
- aankoop en plaatsing van een
doventelefoon,
- aankoop en plaatsing van een
deurtelefoon en van een automa
tische deuropener,
- aankoop van alarmapparatuur,
- aankoop en plaatsing van een

personenalarmtoestel,
- het abonnementsgeld voor de
aansluiting op een alarmcentrale,
ten behoeve van de in de provin
cie Antwerpen gehuisveste :
- ten huize verblijvende zwoor
gehandicapten (minstens 18
jaar),
- gehoorgestoorden (minstens 1 8
jaar),
- ten huize verblijvende bejaar
den (minstens 70 jaar),

- geisoleerde zieken (minstens 18
jaar en een invaliditeit van 66%),
- ten huize verblijvende epileptici
(minstens l 8 jaar).

Het netto-belastbaar inkomen van
2 jaar terug mag niet hoger zijn
dan 480.000 fr. + l 0% per
persoon ten loste.

De tegemoetkoming dient aange
vraagd vóór 31 januari 1996.

12

Voor verdere informatie en de nodige formulieren kan u terecht op de gemeentelijke sociale dienst. Deze
bevindt zich op de eerste verdieping van het oud gemeentehuis op het gemeenteplein. Tel. 450.43.70.

Openingsuren : dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur, donderdag van 14 tot 16 uur.



GEMEENTEBESTUUR EDEGEM

BELANGRIJK BERICHT
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1 WAAROM EEN NIEUWE REGELING
1 VOOR DE HUISVUILOPHALING
Elk jaar produceert iedere Vlaming 350 kg afval. Elk gezin produceert jaarlijks gemiddeld één ton afval.
Voor België betekent dit jaarlijks 3.6 miljard kg. Deze afvalberg wordt onoverzichtelijk en niet meer verwerk
baar... ieder van ons beseft dot zoiets niet kon blijven duren.

I DAAROM werd over heel Vlaanderen nagedacht over een samenwerking tussen de overheid, de industrie en
u, de konsument. Het doel hierbij is : enerzijds zoveel mogelijk afval te vermijden en anderzijds het be
staande afval maximaal te recycleren.

DAAROM moest er een nieuwe stap gezet worden in de gescheiden ophaling van het huisvuil : voor Edegem
betekent dit een grondige reorganisatie van de huisvuilophaling. De nieuwe regeling loopt in samenwerking
met de interkommunale IHK en de industrie-organisatie FOST +.

DAAROM rekenen wij op uw maximale medewerking. Help mee aan deze nieuwe stop in de gescheiden
\ ophaling van het huisvuil en lees aandachtig de richtlijnen in deze brochure.
1

1

1. HOE OP JUISTE WIJZE AFVAL BEHANDELEN

1 ste beginsel "afval vermijden aan de bron"

Eerst en vooral moeten wij zoveel mogelijk voorkomen dat er restprodukten in de vuilbak terecht komen.
Dat kan reeds voor 70% door thuiskomposteren van groente-, fruit- en tuinafval en door overtollige verpak
king te vermijden.

2de beginsel "restafval sorteren voor hergebruik en recyclage"

Het afval dat overblijft gaan we sorteren voor hergebruik en recyclage. U kan helpen opdat afval opnieuw
een herbruikbare grondstof zou worden. Hierdoor moet er minder afval verbrand of gestort worden : een
winst voor het milieu en onze geldbeugel.

Vele milieubewuste inwoners doen dit reeds, moor globaal gebeurt dit nog Ie weinig.

Daarom zorgt het gemeentebestuur voor :

- een daadwerkelijke organisatie van de selektieve huisvuilophaling;

- een degelijk georganiseerd ecopark waar u steeds met alle gesorteerde afval terecht kan.

3de beginsel "verbranden en storten herleiden tot het minimum"

Als we allemaal systematisch meewerken, kunnen we het deel gemengd huisvuil dat slechts kan verwijderd
worden door verbranden en storten, beperken tot 15%.

Hier zijn we nog lang niet aan toe, maar het moet !

Verbranden en storten worden onbetaalbaar duur en zijn onnodige kosten.
Mijdt daarom een belasting voor u en voor het milieu.

f



2. HOE ZAL VANAF 6 NOVEMBER DE HUISVUILOPHALING GEBEUREN ?

pnaling met scheiding
autobanden, houtafval, metalen, ...metalen ...

Afvalfraktie Huidig systeem Nieuw systeem
RESTEREND KLEIN HUISVUIL 2 keer per week 1 keer per week huis-aan-huis

ophaling van resterend klein
huisvuil

\ (grijze IHK-huisvuilzak of vuilbak)

TUINAFVAL ecopark 1 ecopark, en
1 van april tot oktober l keer per
1 week huis-aan-huisophaling van
grasmaaisel en haagsnoeisel
(papieren IHK-zak)

- 1

RECYCLEERBARE VERPAKKING 1
ecopark

1
ecopark, en

Plastiek flessen en flakons, 1 2 keer per maand huis-aan-huis
metalen blikjes en drankkartons 1 ophaling van PMD samen in één
{PMD-froktie)

i
blauwe doorschijnende IHK-zak

1

1

PAPIER EN KARTON 1 ecopark ecopark, en
wijkcontainers l keer per maand huis-aan-huis

1 1 ophaling (in kartonnen dozen)

GLAS ecopark ecopark
glasbollen in uw omgeving glasbollen in uw omgeving

i
1

GROOT HUISVUIL met ecopark ecopc
GESCHEIDEN OPHALING 1 keer per maand l kee
voor auto-banden, houtafval. 1 huis-o1

@

•

KLEIN GEVAARLUK AFVAL
(KGA)

ecopark
chemocar

vanaf januari '96 enkel in
ecopark

a. gewoon huisvuil

De twee ophaalrondes per week van het gewone gemengde huisvuil (grijze IHK-zak en vuilbak), worden
vervangen door :

- een wekelijkse ronde voor het resterend klein huisvuil (grijze IHK-zak of vuilbak)

- een veertiendaagse ronde voor de selektieve ophaling van verpakkingsafval PMD (plastiek, metaal, drank-
kartons) (verplicht in doorzichtige blauwe IHK-zak]

- een wekelijkse ronde in de periode april tot eind oktober voor de selektieve ophaling van klein tuinafval
(gras, bladeren, haagscheersel ... ) (verplicht in speciale papieren zak)

- een maandelijkse ronde voor de selektieve ophaling van papier en karton.

3
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b. glasafval
- Glos blijft u zoals voorheen deponeren in de glosbollen.

- Het aantal lokaties wordt uitgebreid.

- De glazen flessen dient u te scheiden in gekleurd en wit glos.

c. groot huisvuil

Vele mensen brengen het groot huisvuil reeds periodiek noor het ECOPARK. Dit is ook de juiste weg I Dit
vermindert de hoeveelheid groot huisvuil aan huis op te holen.
Dit geeft ons de kans de inspanning noor de selektieve ophaling te verleggen.

Niettemin houden wij nog inzameling aan huis van het GROOT HUISVUIL moor slechts om de twee maan
den.

d. KGA (selektieve ophaling in de wijken nog tot eind december)

Klein gevaarlijk afval goot naar het ecopark maar kon tot eind 1995 worden afgegeven tijdens de
wijkopholing.

BELANGRIJKE BEPALINGEN
KALENDER
Bijgaand vindt u de juiste ophooldogen en de nieuwe kalender.

WAT MET DE HUISVUILEMMERS ?
De inwoners die beschikken over een vuilnisemmer, kunnen deze nog gebruiken voor de ophaling van
het resterend klein huisvuil.

WELKE ZAKKEN ?
Voor de gescheiden huis-aan-huisophaling wordt het gebruik van de volgende zakken verplicht :
- een grijze IHK-zak enkel voor het resterend klein huisvuil
- een blauwe IHK-zak enkel voor de PMD-fraktie
- een komposteerbare papieren IHK-zak enkel voor uw tuinafval (gros, snoeisel, bladeren).

WAAR ZUN DE IHK-ZAKKEN VERKRIJGBAAR ?
De blauwe IHK-zok en de papieren IHK-zak zijn verkrijgbaar op dezelfde adressen als de grijze
huisvuilzak. U vindt deze in uw ecoklopper.

De vuilniszakken en het karton met papier mogen slechts op de ophooldogen buiten gezet worden.

Voor elke specifieke wijziging wordt u telkens bij voorbaat op de hoogte gesteld via het gemeentelijk
i nformotieblod.

De gescheiden ophalingen worden geregeld bij politiereglement.

Indien u nog vragen hebt, kan u terecht bij de gemeentewerken, tel. 450.42.90, of bij de groen- en
milieudienst, tel. 448.00.78.
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STRAATNAAM WIJK GEWOON HUISVUIL GROOT HUISVUIL
RESTEREND GESCHEIDEN OPHALING om de 2 maanden

KLEIN
HUISVUIL GRAS PMD : -plastiek PAPIER januari-maart-mei februari - april - juni

- metaal juli - september augustus - oktober 
- drankkartons november december

uitsluitend uitsluitend uitsluitend uitsluitend
grijze LH.K.zak papieren zak blauwe zak kartonnen dozen

of emmer
-~

Acht Eeuwenlaan 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
Adolf Queteletlaan

-- -- - lade woensdag4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 3de woensdag
Adriaan Willaertstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Adrien de Gerlachestraat dinsdag

-
2de en 4de vrijdag3 donderdag 4de woensdag 2de woensdag

Andreas Vesaliuslaan donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag
--

4 3de woensdag

Arendsnestlaan maandag aso 2de en 4de vrijdag
--- --awoensdag2 l ste woensdag

-
anosdo

--- -- -
Archimedeslaan l maandag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag

dinsdag 2de en 4de vrijdag
-

l ste woensdag 2de woensdagAugust Coolslaan l maandag - - --
3de woensdagBaron de Celleslaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

-
dinsdag 2deen 4de vrijdag ud woensdag

------ 2de woensdagBeekstraat 3 donderdag
dnosado@

- --
4de woensdag 3de woensdagBernard van Orleyplein 4 donderdag 2de en 4de vrijdag

maandag
--

dinsdag 2deen 4devrijdag 1ae woensdag ' 2de woensdagBiezenwei l
2de en4de vrijdag

- - --
Boerenlegerstraat l maandag dinsdag l ste woensdag 2de woensdag

maandag 2de en 4de vrijdag 1e woensdag 3de woensd
-

Boniverlei 2 dinsdag
vanaf Mechelsesteenweg
tot Hagedoornlei
Boniverlei l maandag an»sa2de en 4de vrijdag 1@e woensdag 2de woensdag
vanaf Hagedoarnlei tot
Kontichstraat -- --
Buizegemlei l maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag

----
Cranckenroystraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag

de Burletlaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag



O
STRAATNAAM WIJK GEWOON HUISVUIL GROOT HUISVUIL

RESTEREND GESCHEIDEN OPHALING om de 2 maanden
KLEIN GRAS PMD : - plastiek PAPIER januari - maart - mei februari - april - juni HUISVUIL - metaal juli - september augustus - oktober 

; ei
- drankkartons november december7 - -Den Eeckhofstraat 4 donderdag dinsdag - -2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

Den Leeuwenbergstraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
De Pelgrim 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
De Wieken 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
D'Heldtloan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Doelveldstraot 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
Donk 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Dr. Frans Hemeryckxloon l maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag
Doorn straat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Drie Eikenstraat 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
vanaf Strijdersstraat tot Prins
Boudewijnlaan
Drie Eikenstraat vanaf 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Prins Boudewijnloon
tot Doornstraot
Elsbos l maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag
Elsenborghloon 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Ernest Jouretloan l maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag
Ernest Stoesstroot 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Eugenio Pocelliloon 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Eysegemblok d donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Ferdinand Verbiestloon 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag Ade woensdag 2de woensdag

-- - - - - - - -
3de woensdagFirmin Deprezlaon 4 donderdag dinsdag [2de en 4de vrijdag 4de woensdag

- - · 2awoensdagFlorent Geversstroot l maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag
Fort V-stroot 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Frans Kustersloon 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
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Garden Citylaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Gebroeders van Raemdoncklaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

-
3de woensdag

Gerard de Cremerstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag dde woensdag
--

2de woensdag
Gerard van Laethemlaan 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag

--
' 3de woensdaglste woensdag

Graaf de Fienneslaan donderdag aso 2de en4de vrijdag
-

4 4de woensdag 3de woensdag
Graaf de Granvellelaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

Grote Dries 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Grijpegemplein cando

- 2deen4de vrijdag2 dinsdag lste woensdag 3de woensdag

Hagedoornlei maandag
---

2 dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag

Hozeschransstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag

Heihoefseweg donderdag dinsdag
-
2de en 4de vrijdag [4de woensdag 3de woensdag4

Heldenstraat 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag

Hendrik Kennisstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag

Henri Dunantstraat 2 mocndog aadeo 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag

Herfstlei oord
- ---

2de en 4de vrijdag 3de woensdag2 dinsdag 1 ste woensdag
2de en 4de vrijdag

--- -
2de woensdagHofgracht 1 maandag dinsdag 1 ste woensdag

maandag
-- dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 3de woensdagHovestraat 2

Ingenieur Haesaertslaan 3 donderdag 'asdog 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
-- ---

2de en 4de vrijdag
----- 2de woensdagJachtlaan 3 donderdag dinsdag 4de woensdag

Jan de Bodtlaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

2u4ae «do 4de woensdag
---- -- 2de woensdagJacob de Roorestraat 3 donderdag dinsdag

Jan de Sadelerlaan 4 donderdag aa. 2de en 4av«ida 4de woensdag 3de woensdag

Jan Ockeghemstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag

Jan van Mirlostraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag4d woensdag 3de woensdag

Jan Verbertlei 2 maandag do.do 2de en 4devrijdag 1te woensdag 3de woensdag

tot Leopold 111-lei
Jan Verbertlei tot 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag

Buizegemlei
Jean Natéstraat 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 2de woensdag

Joe Englishlaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag



STRAATNAAM WIJK GEWOON HUISVUIL GROOT HUISVUIL
RESTEREND GESCHEIDEN OPHALING om de 2 maanden

KLEIN GRAS PMD : - plastiek PAPIER januari - maart - mei  februari - april - juniHUISVUIL - metaal juli - september augustus - oktober 
- drankkartons november december-- toease t - ._

Jonkersaard 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Jozef de Veusterstraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Jozef Jespersstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Justus Lipsiusstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Kapelaan Smitslaan 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Karel van de Poelestraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Kerkplein 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Kladdenbergstraat 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Klaverenaard 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 2de woensdag
Koning Albertlei 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
Kontichstraat 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Lange Beemd 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Laureysstraat 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Leeuweriken lei 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag
Lentelei 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Leo Baekelandstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Leonardo da Vincilaan 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 2de woensdag
Leopold 111-lei 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
Leroylaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Lode de Boningestraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Lourdeslaon 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdog 3de woensdag
Loze Gaanweg 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag
Mariënlaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Mechelsesteenweg 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lsewoensdag 3de woensdag
Meester Richard Goossensstraat l maandag dinsdag 2de en4de vrijdag 1ewoensdag 2de woensdag
Michiel van Coxiestraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag

co
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Minervastraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Mitterlije 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Molenlei 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Molenveldloon 4 donderdag diosdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

-- 3de woensdag
Monseigneur Cardijnlaan 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag ste woensdag 2de woensdag
Mgr. Jan van de Veldelaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Mortselstraat 2 mnoondag dinsdog 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Mussenburglei 2 naar«dog dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Nicolaas Lemmensstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

-- -- 2de woensdag
Nouloertsplein 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Omer van Ommerplein 4 donderdag aosdcg 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

Omheininglei 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Onafhankelijkheidsstraat 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Opstal 1 «ordoa dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Oude Boon 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Oude Godstroat 2 moondog a.as 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Oud-Kerkhoflaan 1 oondo dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 2de woensdag

Oude Terelststraat 2 maandag dinsdag 2de en 4devrijdag lste woensdag 3de woensdag
2de en4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

-
Popenblok 4 donderdag dinsdag

donderdag aas 2de en 4de vrijdag 4de woensdag
--- --- 2de woensdagPorantploats 3

4de woensdag
- -- 2de woensdagPorklaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag

Pastoor Denslaan 1 maandag aas 2de en 4de vrijdag 1se woensdag 2de woensado4 '
- dinsda 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

-- ----- 2de woensdagPastoor Moonsloon 3 donderdag
maandag dos.da 2den 4de vrijdag lste woensdag

- 2de woensdagPastoor Wouterstraat 1
Patronoatstraat 2 maandag dsdag 2de en 4de vrijdag 1se woensdag 3de woensdag

4de woensdag
-- - -- 3de woensdagPaul Gilsonlaon 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag ----- -

Paulus Plettinckxstroat maandag - dinsdag 2de en 4de vrijdag1te woensdag 3de woensdag2
lde woensdag

- - -- 2de woensdaa
Philips Verheyenstroat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag

Pieter Coudenberghloan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

Pieter van den Bemdenlaan 4 donderdag a»sas 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
4de woensdag

----- 3de woensda
Pieter van Maldereplein 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag



-o STRAATNAAM WIJK GEWOON HUISVUIL GROOT HUISVUIL
RESTEREND GESCHEIDEN OPHALING om de 2 maanden

KLEIN GRAS PMD :- plastiek PAPIER januari - maart - mei februari - april -juni HUISVUIL -metaal juli - september augustus - oktober 
- drankkartons november decembertetst ta tet t - o- ' - a - - - g I- • paPitsemburglaan 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag

Posdijk 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Prins Boudewijnlaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Putlaan 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Renaat de Rudderlaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Ridder Gerardiloan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Ridder H. Cantmanstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Rogier van der Weydenstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Rombaut Keldermansstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Romeinse Put 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 2de woensdag
Rotenaard 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 2de woensdag
Rozenhof 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Scheibeek 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Simon Stevinlaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Sint-Goriksplein 1 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag
Smolders Blockstraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Sorbrechtshofstraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Sterrenlaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Strijdersstraat 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag 1 ste woensdag 3de woensdag
Ten Bogaerdeplein 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Ten Boschstraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag

2de en 4de vrijdag 4de woensdag
-

2de woensdagTe Nijverdoncklaan 3 donderdag dinsdag
2a en 4de vridog -

2de woensdagTer Beke 3 donderdag dinsdag 4de woensdag
Ter Borchtlaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de rijd 4de woensdag - 3de woensdag
Terelststraat 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag Ade woensdag 3de woensdag
Ter Hoger Hagen 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag., 4
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Terlinden laan 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Ter Tommenstroat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Ter Voortlaan 4 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag dde woensdag 3de woensdag
Timmerdonckstraat 4 donderdag dinsdag 2dee 4de vrijdag 4de woensdag 3de woensdag
Tony Bergmannstraat 3 donderdag dor«soa 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

-
2de woensdag

Trooststraat 1 noordse dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdo
Tweebunder

- -
eon+do

-
l dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag

Ullensstraat 3 donderdog a..a. 2deen 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
Valentina Le Delierstraat 3 donderdag aosaoo 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

- 2de woensdag
Van Peborghlei 3 donderdag dos«doe 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

- 2de woensdag
Varenblok

- -
donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag3 4de woensdag 2de woensdag

Verbindingsstraat 2 maandag dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
Verbindingsplein maandag

-
dinsdag 2de en 4de vrijdag l ste woensdag 3de woensdag2

Vestinglaan 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag
naan+dog dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2de woensdag

-
Victoriastraat l
Volhardingsstraat 3 donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag 2de woensdag

Vrijwilligersstraat 2 maandag - dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 3de woensdag
donderdag

- dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag
-- 2de woensdagWattiezplaots 3

donderdag dinsdag 2de e 4de vrijdag 4dewoensdag
.

2de woensdagWenzel Cobergherstraat 3
a«.doe 2de en 4de vrijdag

-
4de woensdag

----- 3de woensdagWillem Herreynsstraat 4 donderdag
donderdag dinsdag 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

---- 3de woensdagWillem Kerricxstraat 4 -
dnosado 2de en 4de vrijdag 4de woensdag

------ -- 3de woensdoaWilrijkstraat 4 donderdag
aosda 2aen 4devrijdag l ste woensdag 3de woensdag

-
Zomerlei 2 maandag

nondo dinsdag 2de en 4de vrijdag lste woensdag 2d woensdag
--

Zwaluwenlei l

BELANGRIJK !
Er wordt voor gezorgd dat elke week het gewoon huisvuil wordt opgehaald. Wanneer de ophaaldag op een feestdag valt, verschuilt deze naar een andere
dag in diezelfde week.
Volgende gewijzigde ophaaldata worden dit jaar nog voorzien :
- de ophaling van groot huisvuil van woensdag l5 november verschuilt naar dinsdag 14 november;
- de ophaling van gewoon huisvuil van maandag 25 december verschuilt naar woensdag 27 december.



AFVALWIJZER VOOR DE INZAMELING VAN VERPAKKINGSAFVAL
22 % van uw huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingsafval. Daar volt eveneens onmiddelijk wat aan te doen. Dit kan
echter alleen als wij allemaal ons afval sorteren, zodat het selektief kan worden ingezameld. Vanaf november van dit
jaar zal de inzameling van verpakkingsafval, in samenwerking met IHK en FOST PLUS, verder uitgebreid worden.

GLAZEN FLESSEN IN DE GLASCONTAINER OF HET ECOPARK
Per lokatie zullen er 2 glasbollen staan, één voor wit glos en één voor gekleurd glas. Wij willen u wel vragen om het glos
eerst even zuiver te maken en zonder deksel of doppen in de juiste bol (wit of gekleurd) te deponeren. Porseleinen borden,
koppen, aardewerk, bloempotten, spiegels, vlok glos, autoruiten, lampen en medicijnflesjes horen niet thuis in de glasbol.

PAPIER EN KARTON IN DOZEN : WORDT l KEER PER MAAND THUIS OPGEHAALD OF KAN U BRENGEN
NAAR HET ECOPARK
Onder papier en karton verslaan wij alle verpakkingen uil dit materiaal, dus kartonnen dozen, papieren zakken, enz.
maar natuurlijk ook kranten en tijdschriften, reklamedrukwerk, telefoonboeken, enveloppen en fotokopies. Probeer wel
zoveel mogelijk vreemde onderdelen te vermijden : nietjes en papierclips, plastiek en voedingswaren

PLASTIEK FLESSEN EN FLAKONS, METALEN EN DRANKKARTONS (PMD) : WORDEN 2 KEER PER MAAND
THUIS APART OPGEHAALD IN LICHTBLAUWE IHK-ZAKKEN

1

1

1

AFVALWIJZER KGA
BRENG UW KGA NAAR HET ECOPARK
• Volgende soorten huishoudelijke afvalstoffen worden beschouwd als gevaarlijk :
- verven, inkten, lijmen en harsen; - olie en vet (bv. motorolie en frituurvet);
- solventen (bv. beitsmiddelen, ontvetters,...); - zuren [bv. zoutzuur, fixeervloeistof, ...)
- basen (bv. ontstoppers, ammoniak,fotografisch ontwikkelaar, ...); - batterijen [bv. autoaccu's en knoopcellen);
- schoonmaakmiddelen (zepen, waspoeders, metaalpoets, ...); - stoffen met kwik ( bv. TLlampen);
- stoffen met gemengde samenstelling (bv. pesticiden, kosmetica, spuitbussen, ...);
- verpakkingen die nog resten van hoger vermelde stoffen bevatten, met uitzondering van de verpakkingen van waspoe-
ders, zepen, bleekwater, javel, wc-reinigers, glansmiddelen voor vaatwas, plantaardige en dierlijke vetten en oliën.
• Voor de selektieve inzameling van uw KGA kan u gebruik maken van een speciale milieubox. Deze is te verkrijgen bij
de groen- en milieudienst en op het ekopark.
• Afvalolie, frituurvetten en -oliën, TL-lompen en accu's dienen opart afgeleverd te worden.
• Vloeibare, poedervormige of pasteuze chemische stoffen dienen in gesloten lekdichte reservoirs afgeleverd te worden.
• Indien een onder don het oorpronkelijk reservoir gebruikt wordt, dient duidelijk de naam van het produkt erop vermeld
Ie worden. De produkten mogen niet gemengd zijn.
• Er mag maximaal 25 kg aangeboden worden.

AFVALWIJZER TUINAFVAL
TUINAFVAL : THUISKOMPOSTEREN • ECOPARK • HUIS-AAN-HUISOPHALING
VAN UW KLEIN TUINAFVAL IN PAPIEREN ZAKKEN VANAF APRIL 96
• Onze prioriteit gooi nog steeds naar het thuiskomposleren. Hiervoor kon u nog steeds een kompostvot bestellen bij de
groen- en milieudienst (tel. 448.00.78).
• Door wij tijdens de piekperiodes een zeer groot aanbod aan gros hebben, zal vanaf volgend jaar (opril tot oktober)
een wekelijkse huis-aon-huisophaling van klein tuinafval georganiseerd worden. Onder klein tuinafval verstaan wij gras,
bladeren en hoogscheersel.
• U kon ook nog steeds uw tuinafval naar het ecopork brengen.
Het selektief ingezameld tuinafval wordt gekomposteerd tol bodemverbeteraar in het pos in gebruik genomen groenkom
posteringspork in de Doornstroat.

12

• Niet alle plastiek is momenteel recycleerbaar, zodat don ook alleen flessen en flacons van o.m. frisdrank, water,
melk, detergent, wasverzachters, enz. ingezameld worden.
• In dezelfde blauwe zak mag u ook uw metalen blikjes van frisdrank, water en bier, ... en konservenblikken, alumi
nium schoteltjes en schaaltjes, metalen deksels en schroefdoppen en uw drankkartons van vloeibare voedingsmiddelen
(fruitsap, melk , ...) in deponeren.
• De plastiek flessen en flacons, blikjes en konserven, en drankkartons dienen wel eerst zuiver gemaakt te worden
vooraleer u ze, zonder dop, in de PMD-zak stopt. De drankkartons dient u tevens plat te drukken.
• Yoghurtbekers, botervlootjes, flessen van drinkyoghurt, plastieken zakjes of folies, aluminium films en folies en
gasflessen horen niet in deze zak thuis.
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GEMEENTELIJK FEESTKOMITEE
Nieuwe leden gevraagd

•

Het gemeentelijk feestkomitee be
sloot uit een kern van een tiental
enthousiaste medewerkers.

Elk jaar zetten zij zich belange
loos in voor de Edegemse jaar
marktfeesten en het folkloristisch
wijkteest Meneerke van Buize
gem. Ook aan andere feestelijk
heden, ingericht t.g v. speciale
evenementen, werken zij vaak
mee.

Het komitee zou zijn groep me
dewerkers echter graag uitbrei
den met enkele nieuwe en jonge
Edegemse gezichten.

Heb je ideeén voor een plezie
rige attraktie of een interessant
optreden of steek je tijdens de
feestdagen graag een hondje
toe, neem dan kontokt op met
Kristel Kussé, sekretaris jaar
marktkomilee en komilee Me-

neerke van Buizegem, p.a. admi
nistratief centrum, Kontichstraat
19 te Edegem, tel. 450.42.46.

De eerste voorbereidende
vergadering voor het feest van
Meneerke van Buizegem heeft
plaats op maandag 27 novem
ber om 20.15 uur in de refter
van het administratief centrum.
Belangstellenden zijn van horte
welkom!

UNICEF

e De tijd van de kerst- en
nieuwjaarskaarten komt in het
vooruitzicht. Woorom geen
UNICEF-wenskaart naar familie,
vrienden en kennissen sturen ?
De UNICEF-wenskaarten zijn
bekend geworden door de
kwaliteit van de tekeningen en de
gunstige prijzen. De tekeningen
werden door diverse kunstenaars
uil de ganse wereld gratis ter
beschikking gesteld. Met de
opbrengst van de wenskaarten
financiert UNICEF hulpprojekten
voor miljoenen zieke, onder
voede en onwetende kinderen
van overal...
Hebt u al aan de UNICEF
ogende gedocht, niet alleen als
persoonlijk cadeau of relatie-

geschenk, moor ook voor eigen
werktafel ? Of aan de geschenk
artikelen en spelletjes van
UNICEF ? U kan ermee een
stukje geluk voor een kind kopen.
Inlichtingen en verkoop vanaf
begin november op het
gemeentesekretariaat,
Kontichstraat 19, 2de verdie
ping, tel. 450.42.00.

Tijdens de afgelopen jaarmarkt
feesten organiseerde UNICEF
Edegem een bloemen- en kaarten
verkoop.
De opbrengst bedroeg
respektievelijk 27.000 en
16.000 fr. of in totaal 43.000 fr.
Hartelijk dank aan de milde
kopers !

13
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BRANDWEER INFO

De opendeurdagen van het
gewestelijk Z-centrum Brandweer
Edegem zijn weer onder massale
belangstelling verlopen.
De vrijwillige brandweerlieden,
hun onder-officieren en officieren
danken dan ook voor de belang
stelling die het korps gedurende
deze dagen mocht genieten. De
inzet van velen maakten er puike
demonstraties van.

Een vrijwilligerskorps kan slechts
leven als er regematig nieuwe
vrijwilligers bijkomen om het
effektief op peil te houden.

Op de opendeurdagen is nog
maals duidelijk geworden dat
velen belangstelling hebben
maar niet juist weten wat er
allemaal verlangd wordt van de
kandidaat of kandidate.

Om brandweervrijwilliger te
worden mag elke vrouw of man
minder dan 35 jaar en minstens
l m60, zich kandidaat stellen.
Men moet wel Belg zijn en van
onberispelijk zedelijk gedrag. De
aanvraag wordt gedaan bij de
bevelhebber. Deze zendt u naar
de korpsgeneesheer die de
lichamelijke geschiktheid van de
kandidaat onderzoekt. Hij besluit
of men al of niet geschikt is om
de lichamelijke proeven af te
leggen. Deze l O lichamelijke
testen worden in de maand
november afgenomen door de
sportofficier [zie ook verder).
Kandidaten die dit jaar nog
willen toetreden moeten dus
onverwijld hun kandidatuur
stellen.

14

Indien geslaagd, dan wordt de
kandidaat voorgedragen aan het
schepenkollege die de kandida
tuur aanvaardt.

Vanaf dit moment is men aspi
rant-brandweerman. De kursus
van aspirant-brandweerman
wordt gedurende de weekends
gegeven aan de provinciale
brandweerschool. Deze kursus
houdt zekere teoretische en
praktische brandweerbasis
technieken in alsook de module
van de persoonlijke bescherming
waar de adembeschermings
kursus zeer belangrijk is. Na
geslaagd examen en een jaar
stage kan men benoemd worden
tot effektief brandweerman (de
zwarte kam op de helm wordt
dan verwijderd). Men tekent dan
een vrijwilligerskontrakt van 5
jaar.

Verdere doorstroommogelijk
heden zijn voorzien.
Men kan de kursus voor onderot
ficier volgen en in funktie van de
vrije plaatsen in het korps opklim
men tot onderofficier. Men kan
de kursus voor officier volgen
welke bestaat uit twee afzonder
lijke delen: een officiersbrevet en
een preventiebrevet.
Bepaalde technische of universi
taire diploma's geven recht om
dadelijk de officierskursus te
volgen. Anderen moeten een
ingangsexamen afleggen.
Geslaagden in de officier
brevetten kunnen dan opklimmen
tot de graad van onderluitenant
en luitenant in funktie van de
beschikbare plaatsen.

Nog enkele
veiligheidstips
Het wordt winter.
Is de verwarmings
installatie nagekeken ?
Is de schoorsteen gerei
nigd ?
Wees voorzichtig met het
stoken van palettenhout.
Let op de bijverwar
mingstoestellen en
plaats ze oordeelkundig.
Let op uw elektrische
verwarmingsdekens.
Zorg voor voldoende
verluchting bij uw kolen
kachels.
Doof uw openhaard
volledig bij het slapen
gaan.

We hopen zo dat de
brandweer enkel en
alleen bij u dient aan te
kloppen om hun jaarlijkse
kalender aan te bieden.



D
0

E
o

G
O

E
0

M
O

E
•

E
•

N
•

T
•

E
• • •

•

SPORTPROEVEN
LICHAMELIJKE
GESCHIKTHEID
Minimumprestaties voor
aspirant-brandweermannen
Gewestelijk Z-Centrum te Edegem

Na een geslaagd geneeskundig
onderzoek bij de lt. geneesheer
moeten de aspirant-brandweerlieden
fysieke proeven afleggen.

De proeven zijn voor mannen en
vrouwen dezelfde. Ze worden steeds
in dezelfde opeenvolging afgenomen.
Tussen elke proef is er een periode
van l 0 min. Duur van de totale test :
ongeveer 2 uur.

Om aangenomen te worden moet
men:
l. zeker slagen in evenwicht 
zwemmen - loopproet
? van de zeven overige proeven
moet men zeker in 5 proeven slagen
3. de 2 overgebleven proeven mogen
onder het gestelde minimum liggen
op voorwaarde dot de behaalde
uitslagen niet te ver beneden dit
minimum liggen.

TESTPROEVEN
l. koordklimmen :
l minuut, minstens 2 mooi
Vanuit de stond voor een touw dot
4m hoog is, de armen geheven, zo
snel mogelijk naar omhoog klimmen,
de zoldering roken en terug dolen
Wil een hoogte tellen dan moet het
dalen dot er op volgt onder kontrole
gebeuren [dus niet afglijden, noch
springen...J

2. shuttle run :
l minuut, minstens 20 mooi
Twee lijnen liggen 5m uit elkaar.
Vanaf de startlijn zo snel mogelijk
lopen naar de andere lijn, deze
volledig overschrijden met de beide
voeten, en don terugkeren. Dit
herhalen gedurende l minuut. Elke
gedane lengte telt.

3. chinning :
l minuut, minstens 5 mooi
Vanuit de strekhang voor een bar,
voeten roken de grond niet, de
handen in pronotie. De armen
opeenvolgend buigen en strekken. De

buiging geschiedt zo dot de kin
telkens tot tegen de bar komt.

4. spurt met belasting :
50 meter in max. 30 sec.
Een persoon van het eigen lichaams
gewicht in brandweergreep op de
schouders nemen en zo snel mogelijk
het trojekt afleggen.

5. evenwicht :
l minuut, l 0 mooi
Lengte van de balk is 4,50 mm, hoogte
is l ,20 m, breedte is 9 cm.
De kandidaat moet zo snel mogel ijk
tussen de uiteinden van de bolk over
en weer lopen. Aan de keerpunten
mag steun gezocht worden. Indien
men van de bolk volt, moet men terug
opklimmen aan het begin van de
lengte welke men zojuist aangevan
gen had. Elke gedane lengte telt.

6. length jump :
minimum 2 meter
Vanuit de stand voor de lijn, zo ver
mogelijk voorwaarts springen. De
laatste indruk van het lichaam telt.

7. sit up
l minuut, minimum 20 maal
Vanuit de rug lig, de benen lichtjes
gespreid. De knieën 90° gebogen,
handen in de nek. Een partner fixeert
de voeten. De romp opeenvolgend
voorwaarts buigen tot de neus tussen
de knieën is, en daarna de romp
terug strekken. Elke volledige cyclus
telt.

8. dipping
l minuut, minimum 5 mooi
Tussen twee evenwijdige barren,
vanuit de streksteun, de armen
opeenvolgend buigen tot een hoek
van 90° en daarna terug strekken.

9. loopproef
600 m lopen in maximum 3 minuten
Een stratenloop rond de kazerne van
600 m.

10. zwemmen
33 meter in maximum 37 seconden
Start vanaf de boord van het zwem
bad. Er wordt geen bepaalde
zwemstijl gevraagd (2 lengtes van
zwembad van l6,50 m - instruktie
bad Edegem).

De resultaten worden bij het dossier
van de kandidaat gevoegd.

Openbare
vergaderingen
ADVIESRADEN
Gezinsraad
maandag l 1 december
om 20 uur
refter administratief gebouw

Kultuurraad
donderdag 1 4 december
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Milieuraad
donderdag 7 december
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 15 december
om 14 uur
raadszaal administratief gebouw

Sportraad
maandag 11 december
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Deze vergaderingen zijn toegan
kelijk voor het publiek.

Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle open
bare vergaderingen van de
adviesraden in deze rubriek
vermeld worden.

Raadpleeg daarom ook :
- de lokale kabeltekst op TV
(mozaiekkanaal - Edegem 
pagina 477)
- de gemeentelijke infofoon
"Hallo Edegem"
(tel. 450.42.10- druk 1-1-1-4-2).

15
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In de loop van de maand oktober
ontvingen de vrouwen van 21 tot
70 jaar die 3 jaar geleden deel
namen aan het preventief onder
zoek naar borst- en baarmoeder
halskanker, en de vrouwen vanaf
25 tot 65 jaar die nog nooit
werden uitgenodigd een invitatie
om bij een arts naar keuze een
uitstrijkje te laten nemen. De op
merkzame lezer merkte vast al op

dat de leeftijdskategorie van de
doelgroep licht gewijzigd werd.
Nieuwe wetenschappelijke be
vindingen wezen immers uit dat
dergelijke onderzoeken het
meeste nut hebben bij vrouwen in
de leeftijdsklasse van 25 tot 65
jaar.

Mogen wij u vragen om in elk
gevol de antwoordkaart aan ons

terug te sturen, ook al bracht u
onlangs nog een kontrolebezoek
aan uw arts. Wij willen graag
nogmaals benadrukken dat deze
onderzoeken gekoördineerd
werden door de U.1.A. en het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne
en dat de verkregen gegevens
met de nodige diskretie behan
deld zullen worden.

EDEGEM KOMT OP TEGEN KANKER
De werkgroep "Edegem komt op
tegen kanker" kan u met grote
vreugde de eindbalans meede
len.

Volgende initiatieven werden
ondernomen :

- zonnebloempit-plantaktie en
ballonwedstrijd,

- meloenenverkoop in G.B. en

Jawa,
- plantjesverkoop door kinderen,
- jaarmarktteesten,
- vijffrankstukken-aktie,
- kindermusical door OIVE.

Patronaatstraat.

Samen met de verkoop van
promotiemateriaal en steun
kaarten bracht dit een totaal

bedrag van 275.750 fr. op !

Dit bedrag werd overgeschreven
op rekeningnummer
488.6666666-84 van KOM OP
TEGEN KANKER - BRUSSEL.

Van harte proficiat Edegem !

Afspraak 1997 : het volgend
"Kom-op-jaar".

ZAALWACHTER GEVRAAGD
Belast met licht onderhoud en toezicht tijdens de weekends en op feestdagen

Van half augustus tot eind juni volgens beurtrol

Sporthal DEN WILLECOM, Terelststraat 2, Edegem, Tel.: 03/457.46.62

16
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AANKOMST VAN SINTERKLAAS
TE EDEGEM
Op initiatief van onze gemeente
lijke middenstandsraad mogen
wij ook dit jaar Sinterklaas in
onze gemeente verwelkomen op
zondag l9 november te ]4 uur
in zool De Basiliek, Trooststraat
22 te Edegem.

Micha Maroh en clown Rocky
presenteren voor de lieve Sint en

E
MIDDENSTAND
EDEGEM

onze kinderen "Stad op Stelten",
een wervelend spektakel waar
onze jongsten zeker van zullen
genieten.
Rond 16.30 uur hebben de Sint
en zijn zwarte pieten nog een
geschenkje voor onze kleinsten.

Alle kinderen met hun ouders zijn
van harte welkom - inkom gratis.

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)
Inzamelingen met chemocar

7 december

l 0.00- 12.00

12.30- 14.30

13.30- 14.15 Buizegemlei
[t.h.v. Goriksplein)

14.30-15.15 Romeinse Put
(t.h.v. nr.2)

15.30-16.15 Romeinse Put
[t.h.v. dreef)

16.30-17.15 Boniverlei
(Leopold IIl-lei)

17.30-18.15 De Wieken

18.30- 19.30 St.-Goriksplein

8 december

W. Herreynsstraat
(speeltuin)

Joe Englishlaan

Eysegemblok

B. van Orleyplein

G. de Cremerstraat

Noulaertsplein

gemeenteplein

Ph. de Monteplein

17
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AKTIVITEITEN IN
SPORTHAL "DEN WILLECOM"
Sport en spel tijdens
de kerstvakantie
WEEK l : van dinsdag 26 t.e.m.
vrijdag 29 december (4dagen)
prijs : 800 fr.
WEEK 2 : van dinsdag 2 t.e.m.
vrijdag 5 januai (4 dagen)
prijs : 800 fr.
Inschrijving vanaf maandag 27
november in sporthal "den
Willecom", Terelststraat 2 te
2650 Edegem, tel. 457.46.62.

Tennisinitiatie

l 0-lessenreeks

Voor volwassenen :
Beginners A : maandag van
13.30 tot 14.30 uur

Beginners B : maandag van
14.30 tot 15.30 uur.

Voor jeugd tussen 8 en l 2 jaor :
Jeugd A : dinsdag van 16.30 tot
17.30 uur

Jeugd B : dinsdag van 16.30 tot
17.30 uur.

Eerste les start respektievelijk
maandag 8 en dinsdag 9
januari.

Prijs : 2.000 fr. per reeks,
verzekering inbegrepen.

Meebrengen : tennisracket en
proper sportschoeisel.

Inschrijvingen en betalingen
vanaf 4 december in sporthal
"den Willecom", Terelststraat 2 te
2650 Edegem, tel. 457.46.62.

SPORTREGIO MIDDEN-PROVINCIE
Dertien gemeenten hebben de
intentie om op sport-stimulerend
gebied de krachten te bundelen.
Het doel is een boven- en inter
gemeentelijke sportwerking op te
zetten, waarbij het aanvullen van
de gemeentelijke sport-dienstver
lening beoogd wordt. Het aksent
ligt op zaken die in de eigen
gemeentelijke werking niet
haalbaar (of betaalbaar) zijn.

Op 16 september werd in het
regionaal sportsekretariaat in
Wijnegem een akkoord tot
samenwerking ondertekend. De
sportregio Midden-Provincie
omvat de gemeenten Boechout,
Borsbeek, Edegem, Hove,
Kontich, Lint, Mortsel, Ranst,
Schilde, Wommelgem, Wijne
gem, Zandhoven en Zoersel.

Het zijn de deel uitmakende
gemeenten zelf die de inhoud
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van de werking bepalen. Het
geheel wordt gekoördineerd
door de provinciale sportdienst,
die hiervoor een personeelslid ter
beschikking stelt.

Konkreet wordt dit ingevuld met
de organisatie van :
- vormingswerk : bijscholingen en
informatieavonden over de meest
uiteenlopende sport
onderwerpen, zowel voor
verenigingen als voor
individuelen;
- doe-akties :
gezamelijk deelnemen aan

akties die door instanties voorge
steld worden, b.v. het BLOSO, de
KBVB, de Koning Boudewijn
stichting, ... en
gezamelijk organiseren van

sportpromotiedagen, b.v.
mountainbikedag in de
Ardennen, kajaktocht, avonturen
weekend, ...

- een overlegplatform voor de
sportambtenoren en hun sport
werking in de verschillende
gemeenten. Elk onderwerp dat
door een gemeente aongebracht
wordt, is bespreekbaar.

Wat staat reeds op stapel ?

- 6 januari : bijscholing voor
jeugdvoetbaltrainers in Edegem,
m.m.v. KVV Belgica Edegem
Sport en SC OLVE;
- 20 januari : bijscholing
"reanimatie, ook in de sport" in
Borsbeek;
- 23 maart : informatiesessie
"verboden oefeningen", m.m.v.
de Rugschool, in Ranst.

Interesse ? Meer inlichtingen kan
u steeds krijgen in de sporthal
"den Willecom", Terelststraat 2 te
2650 Edegem, tel. 457.46.62.

Wij houden u op de hoogte !



D
0

E
0

G
0

E
O

M
0

E E
•

N
•

T
•

E
•

& f
• •

GEWIJZIGDE KONTAKTADRESSEN
Edegemse verenigingen

In het vorig informotieblod
1
V.K.S.J. Molenveld Eensgezind v.z.w.

werden de kontaktadressen Goedele Van Der Spiegel
1

dhr. Carl Ronsse
gepubliceerd van de Edegemse Acht Eeuwenloon 51 Pieter van den Bemdenloon 20
verenigingen die aangesloten 2650 Edegem 2650 Edegem
zijn bij één van de gemeentelijke 1 457.55.75 449.22.39
adviesraden. Sommige van deze
kontoktodressen zijn ondertussen

1

V.V.K.M. 2Be Mario Regino KBC Krachtbal Edegem
gewijzigd, waarvan hierna een Tom Van Den Eede dhr. W. Steenwegen
overzicht : Jon Jozeflaan ]4 Adrien de Gerlachestraat 12

0
1

2980 Zoersel 2650 Edegem
Chiro Che Jongens Edegem 383.08.83 448.13.01
Maarten Torfs
Hogedoornlei 14 V.V.K.S. 27e O.L.V.-von Lourdes Agfo Gevaert Bedrijfsclubs
2650 Edegem Jorn Colders 1 dhr. Roger Heulen
457.23.48 Veldkontvoetweg l l 0 Ernest Staesstraat 2 bus 7

2540 Hove 2650 Edegem
K.S.A. Parsival 454.43.21 449.22.71
Geert Ceuleers
Prins Boudewijnlaan 224 47e AKABE Koningin Fabiola  Volleybal Jong Edegem
2650 Edegem

1

Gehondikoptenscouts 1 mevr. J. Polinckx-Brouwers
440 08.67 Ina Van Hove Paul Gilsonloon 14

Drie Eikenstroot 2650 Edegem
K.S.J. Parsival

1
2650 Edegem 449.61.95

Linn Germeys 457.52.30
Jon de Bodtlaan 48

1 V.V.K.S.M. JIN Edegem
W.S.V. De Dauwstappers 

2650 Edegem 1 Edegem v.z.w.• 440.53.61 Erwin De Blonger
1
dhr. Jos Van Looy

Lourdesloon l 08 Henri Dunantstraat 29
2650 Edegem 2650 Edegem
457.84.47 I 457.25.02

Handtekening :Datum :

Gewijzigd kontaktadres Edegemse vereniging
Ondergetekende, . . . .. . .
deelt volgend gewijzigd kontoktodres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Kontaktodressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging :

Naam nieuwe kontoktpersoon :

Adres:

Telefoonnummer :

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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KTIVITEITEN KALEN DER-
NOVEMBER / (hoofdingang) 20 uur

deelname gratis De Basiliek, Hovestraat 69

woensdag 1 info: 457.91.63 (Karel Matthijs) info : 457.20. 11 (Jan Voes)

Edegem Rally Team De of 457.87.11 (Marleen donderdag 9
Minirijders Moelants) Elsdonk Oud Scouts
8ste Ontdekkingstocht door Oud- Edegem Rally Team De geleid bezoek aan Schoonselhof
Antwerpen Minirijders 14 uur
toeristische wandeling zonder 2de Gangzoektocht ingang Schoonselhof vanaf
strikvragen wandelzoektocht 13u45
- vanat deze datum tot 15 vanaf 12 uur info : 44930.43
januari '96 Minigem Bond van Grote en van Jonge- dagelijks vanaf l 1 uur Jacob de Roorestraat 8 (Fort 5)
Café Noord, Grote Markt 24, deelname in de onkosten : Gezinnen

Antwerpen 150 fr. - iedereen prijs ! start kursus "Kalligrafie voor

deelname in de onkosten : info : 455 .17.41 (Provinciael) beginners" [6x)

l 00 fr. - iedereen prijs ! ook op 16-23-30/ l 1 en 7.

info: 664.90.22 (Van Rooy) maandag 6 14/12
Davidsfonds van l 9u30 tot 22u30

vrijdag 3 start : Nieuwste geschiedenis. De refter administratief centrum,
Elsdonk Oud Scouts Vlaamse Beweging en de Nieuwe Kontichstraat 1 9
Herdenkingsmis in H. Familiekerk Orde, info en inschrijven : 457.33.91
Elsdonk een kursus door prof. Bruno de (Daelemans)
19 uur Wever, ook op 13, 20 en 27/11 zaterdag 11Kerkplein 14-16 uur
daarna Open Gemeenschaps- Het Lepelhof, Lepelstraat 5, Bond van Grote en van Jonge

Gezinnenavond Mortsel "De gestolen gouden kroon" 1 @20 uur info : 457.41.44 (Egide Bourry)
Wolvenhol, Parklaon 161 door Poppenteater Paddestoel uit

info: 440.10.17 dinsdag 7 Neerpelt
K.A.V. St.-Jozef kinderfeest voor kleuters en

K.A.V. Buizegem reis leerlingen van 1 sle en 2de
Countrylife-beurs in Gent 8030-18 uur leerjaar (3 lol 8 j.)
info : 449.01.36 (Enzlin) vertrek St.-Jozefkerk 14 uur

zondag 5
inschrijven : 457.74.43 zaal Elzenhof, Parklaan 4

Kring voor Heemkunde Edegem
(Vandenbroucke) Vogelkundige Kring St.-

tematentoonstelling : "Hoofddek- K.A.V. H.Familie Franciscus-Edegem
seis, hoeden en mutsen" reeks "Kijken naar schilderkunst" 46ste vogeltentoonstelling
van 14 tol 1 8 uur (3x) van 10 lol 20 uur
Heemmuseum "De Pastorij" ook op 14 en 21/11 zoal Ons huis
Strijdersstraat 18 Reinildisheem, Prins Boudewijn- Drie Eikenstroot 65

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
loon 352 gratis inkom

Edegem
info : 449.11.09 (Burssens) zondag 12

geleide natuurwandeling met als Davidsfonds en C.M.B.V.- Vogelkundige Kring St.-Franciscus
tema : "bomen bekijken" Edegem/Hove 46ste vogeltentoonstelling
10 uur, duur :± 2 uur auteur-te-gast-avond met Axel van 10 tot 18 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraot Bouts zool Ons huis

t
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Drie Eikenstraat 65

1
Kerkplein

1

Antwerpen K.B.O.F. i.s.m. het
gratis inkom info : 449.54.36 gewest Schelde-Rupel

1 1 zool Jong Edegem, Fort 5W.S.V. De Dauwstappers zaterdag 18 hobbytentoonstellingEdegem Edegem rally Team De zaal 't Klavertopje, Font 5winterwandeling Minirijders ruilbeurs en vogelverkoopwintertocht over landelijke wegen 18de Nacht van Edegem
1 van 8 tot 13 uurvrije stort Is. 9 en 15 uur avondzoektocht
' lokalen E.R.T. De Minirijders enJ.F.Willemsschool, Jef Van 19 uur A.T.B. Natuurvrienden, Fort 5Hoofplein, Boechout Minigem info : 458.01.97 {dhr. Verels#]info : 457.25.02 Jacob de Roorestraat 8 [Font 5)

info: 887.06.67 (Govoerts) Toneelgroep De Meeuwdinsdag
Akkordeonvereniging De Nachte- kindertoneel : "Assepoester"K.A.V. Centrum

15 uur

ó
hobby "Sfeermakers, Kreatief gaal Fortteater, Rogier van dermet ronde vormen" kunstkoncert Weydenstraat l20 uur 20 uur inkom : l 00 fr.'t Centrum [bovenzaal] zool Ons Nest reservatie: 449.30.75Strijdersstraat Jacob de Roorestroot 4

maandag 20457.46.47 {mevr. Van der gratis inkom
Cruyssen)

Vogelkundige Kring 't Klavertopje
K.A.V. Centrum
gespreksavond "Praten over deElsdonk Oud Scouts Provinciaal kampioenschap van dood"

voordracht en demonstratie over Antwerpen K.8.0.F. i.s.m. het ' 20 uurgeleidehonden voor blinden gewest Schelde-Rupel 't Centrum [bovenzaal]
20u30 zool Jong Edegem, Fort 5 Strijdersstraat
Wolvenhol, Parklaan 16] hobbytentoonstelling info : 457.46.47 {mevr. Van der
info : 440.10.17 zaal 't Klavertopje, Fort 5 Cruyssen)

info : 458.01.97 {dhr. Verelst)
1 K.A.V. St.-JozefK.A.V. Buizegem

"Beer maken in hooi" Toneelgroep De Meeuw demonstratie "Oud hout"
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A kindertoneel : "Assepoester"

1 l 9u30
info : 457.25.44 [Provo) 15 uur De Schrans, Molenveldlaan 2A@
donderdag 16

Fortteater, Rogier van der info: 457.94.27 (Van Roeyen)
Weydenstraat l

K.A.V. Buizegem inkom : l 00 fr.

1

dinsdag 21
koken : "feestmenu" reservatie: 449.30.75 K.A.V. St.-Jozef
20 uur kursus handwerk "Perzisch
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A zondag 19 ajour" (5x)
info : 457.25.44 {Provo] Kring voor Heemkunde Edegem ook op 5- 19/12 en9-23/01/

tematentoonstelling : "Hoofddek- 96vrijdag 17 seis, hoeden en mutsen" 13 uurDavidsfonds Edegem van 14 tot 18 uur De Schrans, Molenveldlaan 2Aherfstdinerkoncert met Kathleen Heemmuseum "De Pastorij" inschr. : 449.68.26Mens en Jan Kindermans Strijdersstraat 18 (Mattheyssens)20 uur
De Basiliek, Hovestraat C.S.C. Vormingswerk

woensdag 22 @~info : 457.20.1 l (Jan Vaes) luchthavenbezoek Deurne Gemeentelijke
]4uur Kultuurraad EdegemElsdonk Oud Scouts luchthavengebouw [bus 54), bezoek tentoonstelling "Vlaandewandelweekend met natuur- Deurne ren en Castilla y Leon" metexploratie in Weiswampach (G.H. toegangsprijs : l 00 fr. avond rondleidingLuxemburg) reservatie: 457.67.63 19 uurvan deze datum /m 19/11
Vogelkundige Kring 't Klavertopje 0. L.Vrouw-kathedraalRoute de Stavelot

bijeenkomst : Handschoenmarkt,vertrek vrijdag om 18 uur op het Provinciaal kampioenschap van
21
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Antwerpen
toegangsprijs : 200 fr.
max. 20 pers.
info en inschr. : 449.43.11 [Van
Huffelen)

Elsdonk Oud Scouts
geleid bezoek aan expo "Vlaan
deren en Castilla y Leon"
19 uur
0. L.Vrouw-kathedraal
Handschoenmarkt, Antwerpen
info : 449.43.11

K.A.V. H.Familie
gespreksavond "kommunikatie"
19u30
Reinildisheem
Prins Boudewijnlaan 352
info : 440.64.75 {M. Van Parys)

donderdag 23
C.M. B. V.-Edegem/Hove
bezoek aan koffiebranderij
Beukelaer
10 uur
Broederminstraat 19, Antwerpen
inschr. : 457.96.52 (Nicole
Gillis)

K.W.B. Edegem-Elsdonk
gespreksavond "Drugpreventie"
van 20 tot 22 uur
kleine zaal Elzenhof
Parklaan 4
info: 449.77.92 (P. De Reys)

vrijdag 24
Tejater80 (KAV-KWB Edegem
Centrum)
Rijen en Vrijen, een Engels
blijspel van Ray Cooney
20 uur
zaal 't Centrum
Strijdersstraat 35
kaarten : 150 fr. bij Gaby De
Gueldre: 457.07.58

zaterdag 25
Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel : "Assepoester"
15 uur
Fortteater, Rogier van der
Weydenstraat 1
inkom : 100 fr.

22

reservatie: 449.30.75

Tejater80 (KAV-KWB Edegem
Centrum)
Rijen en Vrijen, een Engels
blijspel van Ray Cooney
20 uur
zoal 't Centrum
Strijdersstraat 35
kaarten : 150 fr. bij Gaby De
Gueldre : 457.07.58

Vakantiegenoegens Edegem
diareportage over Thailand door
Raymond Mortelmans
20 uur
zool De Schrans
Molenveldlaan 4
deelname : 150 fr.
inschr. : 449.04.34 (Bob
Dombrecht) en 440.41.02 (Willy
De Keye)

zondag 26
Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel : "Assepoester"
15 uur
Fortteoter, Rogier van der
Weydenstraot l
inkom : l 00 fr.
reservatie : 449.30.75

Tejater80 (KAV-KWB Edegem
Centrum)
Rijen en Vrijen, een Engels
blijspel van Ray Cooney
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
kaarten : 150 fr. bij Gaby De
Gueldre : 457.07.58

dinsdag 28
K.A.V. H. Familie
demonstratie : "feestelijke
gerechten"
19u30
Reinildisheem
Prins Boudewijnlaan 352
info : 449.15.80 (Smeuninx]

K.A.V. Centrum
hobby "Sfeermakers, Kreatief
met ronde vormen"
20 uur
't Centrum (bovenzaal)

Strijdersstraat
457.46.47 (mevr. Van der
Cruyssen)

woensdag 29
K.A.V. H.Fomilie
gespreksavond "kommunikatie"
l9u30
Reinildisheem
Prins Boudewijnlaon 352
info: 440.64.75 (M. Van Parys)

DECEMBER
zaterdag 2
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
start kursus "Kalligrafie voor
beginners" (6x)
ook op 9.1 6/ l 2 en 13-20
27/0l/'96
van 9u30 tot l 2u30
refter administratief centrum,
Kontichstraat l 9
info en inschrijven 457.33.91
(Doelemons)

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel : "Assepoester"
15 uur
Fortteater, Rogier van der
Weydenstroot l
inkom : 100 fr.
reservatie: 449.30.75

zondag 3
Kring voor Heemkunde Edegem
tematentoonstelling : "Hoofddek
sels, hoeden en mutsen"
van 14 tot 18 uur
Heemmuseum "De Pastorij"
Strijdersstraat 18

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel : "Assepoester"
15 uur
Fortteater, Rogier van der
Weydenstraot 1
inkom : 100 fr.
reservatie: 449.30.75

dinsdag 5
Davidsfonds en C.M.B.V.-

@

@
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Edegem/Hove dinsdag 12 seis, hoeden en mutsen"
Humor in de geneeskunde Davidsfonds 1 van 14 tot 1 8 uur
voordracht door Hugo Stuer "Die Tageszeiten" van Joseph

1

Heemmuseum "De Pastorij"
20u30 Haydn, koncert met Prima La Strijdersstraat 18
De Basiliek, Hovestraat 69 Musica o.l.v. Dirk Vermeulen

K.A.V. Buizegeminfo: 457.20. l l (Jan Vaes) 20 uur

woensdag 6 de Singel, Desguinlei, Antwerpen kerstmarkt
info : 457.20.11 (Jan Vaes] van 1 0 tot 1 8 uur

K.A.V. St.-Jozef Buisegheem
bloemenschikken Elsdonk Oud Scouts Jan Verbertlei 46A
De Schrans, Molenveldlaan 2A geleid bezoek aan het Douane- gratis toegang
info: 449.60. l l (Boyart) museum

, donderdag 21
don 7 14 uur

1 K.A.V. H.Familie1 Kattendijkdol-Oostkaai 22,K.A.V. H.Familie

1

Antwerpen bloemenschikken : kerststukje• voordracht : "Als ouders je nodig
info: 449.30.43 Reinildisheem

hebben" Prins Boudewijnlaon 352
20 uur KA.V. St.-Jozef info : 449.11.09 (Bursens)
Reinildisheem 1 winterwandeling
Prins Boudewijnlaon 352 13030
info : 440.64.75 (Van Parys) vertrek St.Jozefkerk, Molenveld

laan 2 JANUARIV,
info : 457.74.43

K.A.V. H.Familie
(Vandenbroucke) vrijdag 19reis naar Aken

Den Dierenvriend v.z.w.info: 440.27.26 (Vochten) woensdag 13 dia-avond over Mexico met
Bond van Grote en van Jonge

K.A.V. H.Familie gastspreker mevr. F. Defroenereeks "beweeglijk no je 45ste"Gezinnen 20ul5
feestelijke avond : een ronde van ook op 20/12 Hof van Rieth, Molenlei 68

ReinildisheemFrankrijk door de verschillende
Prins Boudewijnlaon 352

deelname in de kosten : 80 fr.
wijnstreken

info : 449.11.09 (Bursens)
leden / 100 fr. niet-leden

20 uur• 1 refter administratief centrum, donderdag 14
Kontichstraat 19 K.A.V. H.Familie
inschr. : 457.50.75 (Wouters) demonstratie : exotische desser-

zaterdag 9
1

ten
19030

Koninklijke Fanfare St.-Rosalia Reinildisheem2de kerstkoncert Prins Boudewijnlaan 352
o.l.v. Erwin Eestermans en m.m.v. info : 449.15.80 (Smeuninx)
Eddy Loopmans, bas-bariton
20 uur zaterdag 16
Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan K.A.V. Centrum
voorverkoop en 3m-pas : 150 fr. reis : kerstshopping Conterburry
kassa : 200 fr. 7 uur

maandag 11 gemeenteplein Edegem
info: 457.07.34 (mevr. Teksten voorK.A.V. St.-Jozef Serneels) aktiviteitenkalendergespreksavond : "Zalig slapen ?"

februari-maart19u30 zondag 17
dienen binnengebrachtDe Schrans, Molenveldlaan 2A Kring voor Heemkunde Edegem

info : 449.60.11 (Boyart) tematentoonstelling : "Hoofddek- uiterlijk 24 november.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDEGEM
11. 11. 1l.-Edegem - Vierkant voor Afrika
Cacao, koffie, katoen, diamant,
koper, fosfaat, tropisch hout, ... Tot
het door de blonken werd ontdekt,
was Afrika een kontinent met een
schat aan natuurlijke rijkdommen.
De Europese welvaart steeg mede
door de lukrotieve handel met het
zwarte kontinent dot op zijn beurt
steeds armer werd.

Het 11.11.11.komitee Edegem
i.s.m. de Edegemse Werkgroep voor
Ontwikkelingssamenwerking en de
Edegemse Jeugdraad besloten u dit
jaar te verblijden met een enige,
echte cocktailkwis.

Wat moet u hieronder verstaan ?!
Wel, men neme een groot glos, hier
in doe je enkele blokjes aardrijkskun
de, je overgiet ze met een scheutje
geschiedenis, vervolgens neme men
een weinig sport en ontspanning,
enkele druppeltjes kultuur, een vleug
je natuur en milieu en ten slotte leng
je aan met derde-wereldproblema
tiek. Garnieren met een schilletje

COCKTAILKWIS
vrijdag 10 november

20.15 uur
jeugdhuis Limerick

Parklaan 159 - Edegem

Maar er is een Afrika dat zich
verzet tegen armoede en uitbuiting.
Dit alledaagse Afrika van vrouwen,
mannen en kinderen die er ook in
moeilijke omstandigheden het beste
van maken hoolt zelden het nieuws.
Dót Afrika heeft toekomst, als het
verlost wordt van de wurgende
schuldenlast, als het een eerlijke

aktualiteit en een rietje. Uiteraard
bieden wij u hierbij een ruime keuze
aan demokratische geprijsde exoti

we $ie;
IMH<RSm,rnw" ~
Zaterdag 20 april '96 ~

De opbrengst van de l l . l l . l l .-oktie
goot dit jaar naar een projekt voor
erosiebestrijding en het bouwen van
spaarbekkens voor de Moosoï in
Noord-Tanzania. Dijkjes verhinderen
dot de vruchtbare bovenlaag van de
grond wegspoelt tijdens de felle
regens, en spaarbekkens vangen het
water van de hellingen op.

plaats krijgt in de wereldhandel en
de ontwikkelingssamenwerking
krijgt die het verdient
En dát is het Afrika dot de
1111.11..aktie dit jaar wil onder
steunen samen met Oxfam Wereld
winkels, Vredeseilanden, Broederlijk
Delen, Coopibo en Wereld
solidariteit.

sche drankjes. Inschrijven kan met de
daartoe bestemde strook onderaan
deze pagina.

Elders in dit blad vindt u een envelop
met overschrijvingsformulier. U kan
uw gilt in de envelop stoppen en
meegeven mei de mensen van het
11.11.11.komitee op zondag l2
november of de overschrijving naar
uw bonk of het NCOS sturen. Op de
uitvouwstrook vindt u alle informatie
over de stortingsmogelijkheden en
fiskale attesten. Mocht uw gift niet
afgehaald worden, don kunt u ze tot
20 november afgeven op het
gemeentehuis.

DEUR-AAN-DEUR-AKTIE
zondag l november

verkoop van
wenskaarten en stickers

ophalen van overschrijvingen

•

•

Aktieweekend 10 tot 12 november a.s.

Inschrijvingsstrook cocktoilkwis (inleveren vóór 3/ 11 !)

Wij, nemen met (max. 6 pers.) deel aan de cocktailkwis op
vrijdag 10 november. Wij betalen 100 fr. inschrijvingsgeld per persoon x = fr. totaal.
Inschrijven vóór 3 november en betalen aan onderstaande personen of aan de inkom.
Kontoktodres deelnemer : - .
............................................................................ Telefoon : • • •····· • • •··· • ••···· •·· •· .
Marleen Mortelmons, p.o. administratief centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem,
tel. 450.42.56 (tijdens kantooruren)
Eric Van Steenvoort, Boerenlegerstroot 171, 2650 Edegem, tel. 457.79.23
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11 .11 . 11 .-actie Edegem 34

De Lijn 34

Publicaties Ie koop 35

Gewijzigde contactadressen 35
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Wat sport betreft 40

Gemeentelijke
Openbare
Discotheek
Hoveslraal 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84 (tijdens openings
uren)

- maandag en donderdag
van 18.30 lol 21 uur

- woensdag
van 13.30 lol 16.30 uur

Heemmuseum
De Pastorij
open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen) van 14 lot l 8 uur.

Gemeente
diensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op dinsdag
namiddag 20 februari
(Carnaval).

De dienstverzekeringen voorzien
voor betreffende dinsdagavond
zullen niet doorgaan.

Hovestraat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

Gemeentelijke
Openbare
Bibliotheek

Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

- maan-, woens- en donderdag :
van 13 .30 tot 20 uur

- dinsdag :
van 13.30 tot 17 uur

- vrijdag :
van 13.30 tot 18 uur

- zaterdag :
van 9.30 tot 12.30 uur

2
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Beste inwoners,

Dat de tijd niet stilstaat, voelen we het nadrukkelijkst bij de jaarwisseling.
Nauwelijks waren onze zakagenda's en kalenders 1995 afgesloten, of 1996
nom een vlugge start.
Namens de collega's schepenen en mijzelf wens ik U een gelukkig en gezond
nieuwjaar. Moge 1996 een goed jaar worden in het leven van elke
Edegemnoar, in onze gezinnen en families, in onze ondernemingen en vereni
gingen, op olie plaatsen waar we elkaar vinden en helpen.

Voor het gemeentebestuur betekende het voorbije jaar de aanvang van een
nieuwe bestuursperiode. De grootste aandacht en inspanningen gingen uit naar
het afwegen van onze interne structuur en werkmethoden, met de bedoeling deze bij te sturen en beter af
te stemmen op de uitdagingen waar we voor staan. Daarbij richten we ons vizier op het jaar 2000.

Op het einde van deze eeuw brengen nieuwe ontwikkelingen, voornamelijk in de informatietechnologie,
een stroom van veranderingen met zich mee in onze samenleving. Zo hertekenen zij onze economie en
wijzigen de traditionele arbeidsorganisatie. Wellicht is dit veranderingsproces de bron van de vele spannin
gen en zelfs verwarring in onze samenleving.

Op lokaal vlak zijn we uiteraard niet in staat om - voor zover dat zinvol zou zijn - de maatschappelijke
evolutie tegen te gaan. Wel moeten we ons van deze evolutie goed bewust zijn, zodat we kunnen inspelen
op de nieuwe behoeften om zo de menselijke kwaliteiten van onze lokale gemeenschap te kunnen behou
den en te versterken. Daarbij willen wij ons laten leiden door volgende twee belangrijke uitgangspunten.

Er is nood aan meer verantwoordelijkheid : tal van problemen waarmee wij vandaag te kampen hebben,
zoals leefmilieu, verkeersveiligheid en tot op zekere hoogte zelfs de strijd tegen vandalisme en criminaliteit
zullen maar terdege kunnen worden aangepakt, wanneer er bij ieder van ons voldoende zin is voor verant
woordelijkheid. Zo kunnen verkeerstechnische ingrepen ons helpen om straten en buurten veiliger te maken,
maar ze zullen onvoldoende blijken indien de weggebruiker zelf niet de nodige verkeersverantwoordelijk
heid aan de dog legt. Zo zal de recent doorgevoerde reorganisatie van de huisvuilophaling maar lukken
indien iedereen bereid is om op verantwoordelijke wijze om te gaan met "afval"...

Er is tevens nood aan meer solidariteit, samenhorigheid en vrijwillige inzet : de steeds technischer wor
dende samenleving heeft de menselijke dimensie ervan teruggedrongen. De kille technologie en het jachtig
bestaan leiden tot versplintering en vereenzaming. Meer dan ooit is er nood aan menselijk contact en
samenlevingsopbouw. Gelukkig bestaat er bij heel wat inwoners de bereidheid om zich op vrijwillige basis
in te zetten voor onderen (denk maar aan de vele gemachtigde opzichters, vrijwilligerswerk bij het
O.C.M.W. en in tol van verenigingen en organisaties). Toch blijken heel wat mensen vandaag niet steeds
meer de wegen te vinden voor maatschappelijke inzet of zijn ze zich niet bewust van eigen mogelijkhe
den... en dit op een moment dat er tal van nieuwe behoeften ontstaan op vlak van dienstverlening aan
personen en gezinnen die niet altijd in het professionele arbeidscircuit kunnen worden opgevangen.

Vanuit deze bekommernissen en in een streven naar de verbetering van de kwaliteit van onze lokale samen
leving heeft het gemeentebestuur haar voornemens en prioriteiten samengebundeld in de "Beleidsnota
1996-2000", waarvan U in dit infoblad een samenvatting vindt. Het komt er in de loop van de volgende
jaren op aan om deze beleidsintenties om te zetten in concrete initiatieven.

Uw burgemeester

Koen Snyders

3
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De Wieken
Door de Gemeenteraad werd
een politieverordening op het
verkeer goedgekeurd, waarbij in
De Wieken, op de dwarse
parkeervakken ter hoogte van
het pand nr. 3l,een parkeer
plaats uitsluitend bestemd wordt
voor voertuigen gebruikt door
mindervaliden.

Arbeidsbescherming
gemeentepersoneel
Voor de toepassing van het
Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming voor zijn
personeel, is het gemeentebe
stuur Edegem, noast o.a. 23
andere gemeentebesturen en 18
O.CM.W.'s, lid van de gemeen
schappelijke dienst VGV {veilig
heid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen) van
IGEAN. Daar het huidige lid
maatschap vervalt op 29 decem
ber 1995 werd door de gemeen
teraad de verlenging van het
lidmaatschap voor onbepaalde
duur goedgekeurd.

Meihof
De gemeente huurt het domein
Meihof in de Hovestraat aan de
hand van een gewoon huurcon
tract.
Een aantal kosten dringen zich
echter op. Het bomenbestand
zou moeten verzorgd worden,
o.a. uit veiligheidsoverwegingen,
het gebouw vertoeft in een kom
merlijke toestand en er bieden
zich kosten aan voor onderhoud
van de speeltuigen en uitbreiding
van de speelmogelijkheden. De
gemeente is bereid deze kosten
voor hoor rekening te nemen,

maar niet met behoud van de
huidige huurovereenkomst.
Daarom werd door de Gemeen
teraad overgegaan tot de
verwerving van een erfpacht- en
opstalrecht op het Meihof, voor
een duurtijd van 30 jaar in
gaand op l . l . 1996 en maxi
maal verlengbaar tot 99 jaar. De
jaarpacht bedraagt l fr. Voor het
opstalrecht is geen vergoeding
verschuldigd. Door deze over
eenkomst kan de gemeente het
Meihof verder uitbouwen als
park- en recreatiezone van
openbaar nut en er des
gevallend, mits toestemming van
de Dekenij Kontich, eigenaar
van de grond, op bouwen.

Gemeentelijke
begraafplaats
Op het columbariumperk op de
gemeentelijke begraafplaats be
staat een toenemend plaatsge
brek. Daar meer grondinname
onmogelijk is, zal in fasen een
columbariumwand worden
gerealiseerd. Een minder fraaie
oplossing zou het gebruik zijn
van postbusachtige prefab
systemen die door diverse firma's
warden aangeboden.
Het gemeentebestuur geeft echter
de voorkeur aan een intiemere
en meer stijlvolle aanpak.
Het columbarium zal daarom
ommuurd worden en voorzien
van een inkompoort. De muren
warden voorzien van een dok,
bedekt met gebakken tegelpan
nen. Straatmeubilair en enkele
geïntegreerde zitplaatsen zorgen
ervaar dat de bezoeker even kan
verpozen uit wind of regen.
Als alle fasen zijn gerealiseerd,
zal de gemeentelijke begraaf-

plaats Edegem over een uniek
columbarium beschikken, met
een capaciteit van een 560-tal
urnen tegenover 205 op dit
ogenblik.
In deze optiek werd door de
Gemeeenteraad goedkeuring
gehecht aan de uitvoerings
plannen alsook aan het bestek
voor het aanbrengen van een
eerste gedeelte van de columba
riumwand. De geraamde kost
prijs daarvan bedraagt 732.000
fr., exclusief BTW.

Riolering
Prins Boudewijnlaan
De bestaande riolering gelegen
onder de zij berm van de Prins
Boudewijnlaan tussen de Drie
Eikenstraat en de Terelststraat,
aan de onpare zijde, is een
oude betonnen riolering die
dringend aan vervanging toe is.
Zij is onder invloed van de
huidige agressieve rioolwaters
zo sterk aangetast, dat haar
druksterkte nagenoeg over de
hele lengte is weggevallen.
Daardoor hebben er zich al
meerdere verzakkingen voorge
daan en is het maken van
huisaansluitingen bijna onbegon
nen werk geworden.
Vandaar dat door de Gemeente
raad de uitvoeringsplannen en
het bestek werden goedgekeurd
in verband met de vervanging
van dit gedeelte riolering.
Geraamde kostprijs: 5.093.000
fr., exclusief BTW.

Wegenis- en riolerings
werken de Burletlaan
In het kader van de bestrijding
van de wateroverlast die regel
matig onze en de naburige
gemeenten teistert, zal door de
gemeente Mortsel en de stad
Antwerpen een bijkomende
riolering gelegd warden in het

•

•

Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
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gedeelte van de Burletlaan tussen beheer gebeuren. leden en niet hertrouwde wedu
Jachtlaan en Parklaan. 1 wen of weduwnaars van1 1

Gelijktijdig zal door de ge Gemeentelijke voormelde categorieën, met het
meente Edegem en de stad

1 toelagen oog op de bestrijding van de
Antwerpen de bestaande, 1 uitgaven in de gezondheidszorg
vervallen riolering vervangen Door de Gemeenteraad werden en deze ter verbetering van de
worden door een nieuwe. de toelagen l 995 voor de kwaliteit van het leven.
Vanwege de omvang van deze vaderlandslievende verenigingen Daarenboven verleent de Sociale
werken zal eveneens aandacht en de instellingen met sociale Dienst ioelagen en tussenkomsten
besteed worden aan de her- kenmerken vastgesteld, alsmede aan de leden bij sommige
aanleg van de wegenis. de besteding van de kredieten familiale en andere gebeurtenis-
Met goedkeuring van de stad kansarmoede (alfabetiserings sen, zoals huwelijk, ambts
Antwerpen werd door de werk en tweede-kansonderwijs), jubileum of oppensioenstelling.
Verkeersdienst van de gemeente voor een totaal bedrag van Het fonds wordt gestijfd door• 1
Edegem een ontwerp uitgete respectievelijk 4.200 fr., een bijdrage van de
kend, dat rekening houdt met de l 03. 000 fr. en 80. 000 fr. aangeslotenen, enerzijds, en een
noden van de buurtbewoners en subsidie van het gemeentebe-
de verkeersafwikkeling in de wijk Begroting 1996 siuur, anderzijds, die het dubbele
Elsdonk. V.z.w. Sport- en Re- bedraagt van de bijdrage van
Vandaar dat door de Gemeente- de leden.
raad de uitvoeringsplannen en erectiecentra Edegem Teneinde de werking van de
het bestek in verbond met de Door de Gemeenteraad werd Sociale Dienst te kunnen behou
uitvoering van rioleringswerken goedkeuring gehecht aan de den, werd door de gemeente-
en de heraanleg van het wegdek begroting 1996 van de Vzw. raad besloten, enerzijds, de
in de 'de Burletlaan' werden Sport- en recreaiiecentra Edegem bijdrage van de leden en daar-
goedgekeurd. Geraamde kost

1
mee gepaard gaande de bij-met een totaal aan ontvangsten

prijs (BTW exclusief) : en aan uitgaven van droge van het gemeentebestuur
36.400.000 fr., waarvan 10.813.421 fr. De gemeentelijke te verhogen en, anderzijds, het
l 8. 95 l 000 fr. ten laste van de toelage wordt geroomd op 2,5 grensbedrag dat moet overschre-
gemeente Edegem. miljoen fr. den worden om voor uitbetaling

in aanmerking te komen op te

• I Verlichting lokalen Opvolging in de ge- trekken en het aantal gevallen
waarin toelagen en tussenkom-

politiegebouw meenteraad sten kunnen verkregen worden te
Daar op de l sie en de 2de ver- Raadslid Vera Buelens van het beperken.
dieping van het politiegebouw, Vlaams Blok nam ontslag we-

1 PolitieKontichstraai 17, de verlichting gens persoonlijke redenen.
verouderd is en niet meer voldoet Aangezien door het K.B. van
aan de geldende voorschriften, is Haar opvolger, Pierre Van Dijck, 24.4.1995 wijzigingen werden
deze aan vervanging toe. Oud-Kerkhoflaan 50, Edegem,

1 aangebracht aan de regeling in
De Gemeenteraad heeft daarom 1 legde op 21.12.1995 de verband met het dragen van het
goedkeuring gehecht aan het voorgeschreven eed af in han 1 uniform door de gemeentepolitie,
aankoopdossier, de raming t.b.v. den van de Burgemeester. keurde de gemeenteraad een
760.275 fr., exclusief BTW, en 1 nieuw organiek reglement goed,
de gunningswijze voor het Sociale Dienst waarbij het uniform en de
leveren van verlichtingsarmat

Gemeentepersoneel 1 uniformvergoeding voor het
uren, instollotiemoleriaol en de politiepersoneel Edegem worden
keuring van de werken door een De Sociale Dienst Gemeente-

1
vastgesteld vanaf 1.1.1996.

erkend organisme.
1 personeel Edegem heeft tot doel

De nieuwe verlichting heeft een financiële bijstand te verlenen Openbare marktveel langere levensduur en is

1

aan de aangesloten personeelsle-
daarbij energiebesparend. den, gepensioneerde personeels De gemeenteraad bracht het
De uitvoering zal in eigen bestaande politiereglement op

5
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de openbare markt Edegem in I activa- en de passiva-zijde van Openbare
overeenstemming met de bepa- I l .946.248.803 fr. vergaderingenlingen van het K.B. van
3.4.1995 tot uitvoering van de

1

E~kele kerncijfers in deze balans ADVIESRADENwet van 25.6.1993, betreffende zijn:

de uitoefening van ambulante 1 Activa:
activiteiten en de organisatie van 1 Patrimonium : l .448.520.182 fr. Cultuurraad
openbare markten. 1 Deelnemingen in intercommu- woensdag l 3 februari

nales : 233.644.414 fr om 20 uur

Bijzonder Plan Passiva: raadszaal oud gemeentehuis

van Aanleg nr. 7 Eigen vermogen :
l .360.875.841 fr. 1 Gezinsraad

Hazeschrans Schulden op meer dan l jaar : woensdag 28 februari

Het gebied "Hazeschrans" wordt 509.511.038 f om 20 uur

begrensd door de E 19, Drie Ei- raadszaal oud gemeentehuis
1 4

kenstraat en Doornstraat, ener- Milieubeleidsplan Jeugdraadzijds, en de gemeentegrenzen
met Wilrijk, Aartselaar en Kon- 1996 donderdag l februari

tich, anderzijds. Het B.P.A. nr. 7 In het kader van de uitvoering om 20 uur

Hazeschrans strekt ertoe de van de milieu-convenant atgeslo raadszaal oud gemeentehuis

grondgebonden agrarische acti- ten tussen de Vlaamse Gemeen-
viteiten te behouden, het land- schop en het Gemeentebestuur Milieuraad
schap te beschermen en de Edegem, in verband met het ge- dinsdag 23 januari
natuur te ontwikkelen en werd meentelijk milieu- en natuurbe- om 20 uur
door de gemeenteraad definitief leid, keurde de gemeenteraad het raadszaal oud gemeentehuis

aanvaard. milieubeleidsplan 1996 goed.
1 Seniorenraad

Patrimonium Het milieubeleidsplan 1996, dat
1

vrijdag 9 februari

In toepassing van de
het gunstig advies verkreeg van oml4uur
de Gemeentelijke Milieuraad en 1 raadszaal administratief gebouw

reglementering inzake de nieuwe dot gedeeltelijk is opgenomen in
gemeentelijke boekhouding zijn de Beleidsnota 1996-2000 van 1 Sportraad
de gemeentebesturen verplicht het gemeentebestuur, ontleedt de maandag 5 februari 1 6
per 31.12.1994 een begin- knelpunten met betrekking tot : om 20 uur
balans op te maken, waarin de afval, water, lucht, bodem, raadszaal administratief gebouw
waarde van het gemeentelijk geluid, licht, groenvoorziening,
patrimonium wordt vastgelegd. natuurbehoud en -ontwikkeling.

1

Deze vergaderingen zijn toegan
De beginbalans, die door de Daarenboven vat het de ge- kelijk voor het publiek.
gemeenteraad werd goedge

1

plande acties voor het werkings
keurd, geeft een totaal aan de jaar 1996 samen.

1 Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle open-

ABONNEMENT AGENDA'S
1

bare vergaderingen van de
adviesraden in deze rubriek

GEMEENTERAADSZITTINGEN vermeld worden.

Via het abonnement op de worden. Raadpleeg daarom ook :
agenda's van de gemeenteraads Heeft ook u belangstelling voor - de lokale kabeltekst op TV
zittingen krijgen de geinteres de werking van de gemeente- (mozaiekkanaal - Edegem
seerde burgers informatie thuis raad, stort dan 200 fr. op pagina 477)
gestuurd omtrent de vergaderin rekening nr. 000-0009054-33 - de gemeentelijke infofoon
gen van de gemeenteraad en van het gemeentebestuur "Hallo Edegem" (tel. 450.42.10
alle onderwerpen die binnen Edegem, onder vermelding - druk 1-1-1-4-2).
deze raad zullen besproken "Abonnement Gemeenteraad".

6
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Comité
Edegemse Concerten

GEZINS
APERITIEF
CONCERTEN
Het Comité Edegemse Concerten
heet u van harte welkom op de
drie gezinsoperitiefconcerten van
het nieuwe jaar. Jonge, talent
volle muzikanten zetten hun
beste beentje voor tijdens deze
sfeervolle en ongedwongen
zondogochtendconcerten.
Achteraf kon u nog even
nagenieten bij een aperitiefje.

Data:
- zondag 28 januari
- zondag 25 februari
- zondag 3l maart

Aanvang telkens om l uur.

Plaats:
St.-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat, Edegem-centrum

Inkom:
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart

VVK en informatie :
Kristel Kussé, p.a. administratief
centrum, Kontichstraot 19 ie
2650 Edegem, tel. 450.42.46.

Vrienden van de
Edegemse Concerten
Graag nodigt het Comité
Edegemse Concerten u uil om lid
te worden van de "Vrienden van
de Edegemse Concerten".

Lid worden betekent dot u onze
organisatie daadwerkelijk wil
steunen door uw trouwe aanwe
zigheid. Daarenboven trachten
wij deze groep te loten uit
groeien tot een hechte kring van
vrienden en kennissen, die
elkaar ontmoeten naar aanlei
ding van onze concerten.

Een lidkaart kost 300 fr. en biedt
aan alle gezinsleden korting
voor de drie gezinsaperitief
concerten en de drie
zoterdogovondconcerlen mei
gastoptredens van hoog niveau.
Deze kaart kon aangekocht
worden bij Kristel Kussé op
bovenstaand adres (van 9 tot 12
uur of van ]4tot 16 uur) of voor
aanvang van elk concert aan de
ingang van de St.-Antoniuskerk.

EEN ORIGINELE EN GESLAAGDE START VAN UW ZONDAG !
KOMT U OOK EENS EEN KEER ?

Kalender

TENTOONSTELLINGEN
Van 20 januari tot 11 februari

SLOVAKUE DOOR DE OGEN
VAN GALERU CHAMPAGNE

AVANTGARDE
Mária Belová

Ingrid Stefanikovó
Lubomir Nitschneider

Stevo Porubän
Marián Polonsky

Van 17 februari tot 10 maart

KATRIEN CAYMAX
grafiek

Van l6 maart tot 7 opril

KAREL MEERSMAN
GREGIE DE MAYER
cartoons - illustraties

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Huis Hellemons
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

7
EEN BEZOEK LOONT ECHT DE MOEITE !
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OPVANGOUDERS GEVRAAGD
De Gemeentelijke Kinderopvangdienst is dringend op zoek naar
opvanggezinnen voor kinderen van buitenhuiswerkende ouders.

Ben jij iemand die :
kinderen met zorg en toewij
ding wil opvoeden,
aandacht wil besteden aan de
ontwikkeling via spel, bewe
ging, taal, ...
een gezonde voeding belang
rijk vindt,
over een kindvriendelijke en
veilige leefruimte beschikt,
zich fit en gezond voelt ...

dan ben jij misschien een ge
schikte kandidaat om opvang
ouder te worden.

Wij bieden jou :
een degelijke begeleiding en
ondersteuning
een startcursus

een permanente vorming
contacten met collega's
opvangouders
een verzekering
materiaal zoals een kinder
stoel, vouwbed, relax, ,
buggy, ...
een speel-o-theek
een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per
dag en per kind een niet-belast
bare onkostenvergoeding.

Ben je geïnteresseerd ?
Neem dan vrijblijvend contact
op met : de Gemeentelijke
Kinderopvangdienst,
oud gemeentehuis,
gemeenteplein, Edegem.
Tel. 450.43.70.

Openingsuren :
dinsdag van 9 to+ 12
en van 17 tot 19.45 uur
donderdag van 14 lot l 6 uur.

r
Het gemeentebestuur werft aan :
JOBSTUDENTEN VOOR DE GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
(volledige of halve dagtaak)

8

Periode:
van I tot 31 juli af van I tot 31
augustus.

Taak:
- Volledige dagtaak : opvang en
begeleiding van kinderen van
2,5 1ot 12 jaar gedurende 5
dagen per week en maximum 8
uur per dag (tussen 7.30 en
17.30 uur).

- Halve dagtaak : opvang en
begeleiding gedurende 5 dagen
per week en maximum 4 uur per
dag (tussen 8 en 13 uur).

Voorwaarden monitor(-trice) :
- minimum 17 jaar oud zijn
- een brevet bezitten van jeugd-
verantwoordelijke van de
Vlaamse Gemeenschap, van de
mutualiteit of gelijkwaardig, of

een opleiding genieten of
genoten hebben in pedagogi
sche richting (normaalschool,
kinderverzorging e.d.)
- voldoende ervaring hebben in
het creatief omgaan met kinde
ren
- deelnemen aan de opleidings
dag voorzien op rnaandag 10
april.
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Voorwaarden hoofdmonitor(
trice):
- minimum 2O jaar oud zijn
- voor het overige zie' voorwaar
den monitor(-trice)'.

Vergoeding :
- uitbetaling hoofdmonitor(-trice) :
545.000 fr. per jaar aan 100 %
(spilindex 138,01)

We durven het bijna niet zeggen
moor de 5p... $p... 5p... Sp...
speeldagen zijn er weer !

Samen hotsebotsen, lekker
grollen, fantaseren en fabriceren,
kruipen en snuiten, alles kon !

Ben je tussen 6 en l2 jaar oud ?
Kom don donderdag 22 en
vrijdag 23 februari (krokus
vakantie), donderdag ll en
vrijdag 12 opril (paasvakantie)
naar het lokaal van KSA Parsivol
in de Jacob de Roorestraat 2,
aan het Fort 5.

- uitbetaling monitor +l8 jaar :
490.500 f . per jaar aan 100 %
(spilindex 138,0 l)
- uitbetaling monitor -l8 jaar :
463 .250 fr. per jaar aan l 00 %
(spilindex 138,01).

Kandidaturen :
schrihtelijk indienen samen met
een curriculum vitae,

De monitoren van de speelweken
kijken er reeds naar uit om er
weer kei-gekke speeldagen van
te maken, telkens van 9 tot 16
uur (er is middagbewaking).

Voor meer informatie :
Gemeentelijke Jeugddienst, oud
gemeentehuis (eerste verdie-

bij de Gemeentelijke
Kinderopvangdienst,
Kontichstroot 19
te 2650 Edegem,
en dit tegen uiterlijk l5 maart.

Bijkomende informatie :
Gemeentelijke Kinderopvang
dienst, tel. 450.43.70.

ping), gemeenteplein, open op
woensdag van 13.30 tot ló uur
(tel. 450.43.70).

Dagprijs :
- 50 fr. voor Edegemse kinderen
- 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente
- 25 fr. voor het derde en vol
gende kind(eren).

9

ALS EEN ORKAAN .
KOMEN ZE ERAAN .
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Nieuws uit de
JEUGDRAAD

Hallo,

't Is al een tijdje geleden, moor
waarschijnlijk zijn jullie hem nog
niet vergeten : de derde Roefel
dog te Edegem op zaterdag 24
juni ll. Die dog trokken weer een
paar honderd kinderen door
Edegem om voor eventjes
brandweerman, politie, optieker,
tandarts of zelfs burgemeester ie
spelen. Verder nog een foto ter
herinnering...

Via deze weg willen we nog
eens alle mensen bedanken die
meehielpen aan Roefel '95 : het
gemeentebestuur van Edegem,
alle Roefelchouffeurs en -begelei
ders, alle deelnemers, de Jeugd
raad voor de hulp bij de inschrij
vingen en Radio Roefel voor de

muziek en de vlotte samenwer
king. Hopelijk tot volgend jaar 1

Zin om volgend jaar opnieuw te
roefelen ? Hou don alvast
zaterdag 29 juni vrij in je
agenda.

Heb je zin om mee te werken
aan Roefel '96 22 Neem dan
contact op met Greet Rotty (tel.
450.43.70).

Graag willen we ook de win
naars van de ballonwedstrijd
vermelden:
Stephen Noppe
Lene Vanhoute
Tinne Lierman
Tine Peyffers
Vicky De Hoes.

Het Roefelcomité

r
GRABBELPAS 1996
Een keiharde garantie ... voor een fijne vakantie

In vele Vlaamse gemeenten
wordt tijdens de schoolvakanties
een vakantieprogramma voor
jongeren van 6 tot 16 jaar
georganiseerd onder de gemeen
schappelijke naam "Grabbel
pas".Zo'n Grabbelpas-vakantie
programma zit boordevol
culturele, creatieve, educatieve
en sportieve vrijetijdsactiviteiten.

Met steun van het V.V.J. [Vereni
ging Vlaamse Jeugddiensten &
-consulenten], dat als overkoepe-

10

lend orgaan optreedt, hebben
ook dit jaar de gemeenten
Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich en Mortsel de
honden in mekaar geslagen en
een spetterend plaatselijk pro
gramma uitgewerkt.

De activiteiten die gedurende de
vakantieperioden door deze 6
gemeenten georganiseerd
worden, staan vermeld in een
handige brochure die einde
januari-begin februari verspreid

zal worden via de lagere scho
len in Edegem.
De l3-tot l6-jarigen van onze
gemeente zullen deze brochure
in de brievenbus vinden.
In deze brochure is verder een
heleboel nuttige informatie terug
te vinden over de Grobbelpos
werking in het algemeen, wat je
moet doen en waar je juist moet
zijn als je voor een bepaalde
activiteit wil inschrijven, ...

Daarnaast kan je met een
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Grabbelpos ook genieten van
allerlei kortingen en voordelen,
het ganse jaar door. Deze zijn
gebundeld in de extra-dikke
Grabbelaar, een handige gids
met toffe ideeën, leuke tips en
nuttige adressen om je vakantie
nog aangenamer door te bren
gen. Enkel kindvriendelijke
initiatieven met een substantiële
korting worden in deze Grabbel
aar opgenomen. De kortingen
betreffen vooral toegangsprijzen
op heel wat Vlaamse, Waalse en
Nederlandse animatieprojecten
(pret- en recreatieparken met
o.m. de Zoo van Antwerpen,
musea, film & theater, sport, ...).
Alleen al voor de voordelen die
je uit de Grabbelaar kunt halen,
is het nuttig om je een Grabbel
pas aan te schaffen !

De Grabbelpas kost slechts l 00
fr. en is vanaf maandag 5
februari te verkrijgen op de
Jeugddienst, oud gemeentehuis
( l ste verdieping), gemeenteplein
te Edegem (enkel tijdens de
voormiddagen van 9 tot 12 uur
en op woensdagnamiddag van
14 tot l6 uur), waar ook meer
informatie kan verkregen wor
den (vragen naar dhr. Luc Bries,
tel. 450.43.70).
Vanaf 5 februari kan ook inge
schreven worden voor de plaat
selijke activiteiten.

N.B.:

1. Voor alle duidelijkheid toch
nog even vermelden dat je met je

Edegemse Grabbelpas ook aan
de activiteiten van de andere
gemeenten kan deelnemen !
Doen dus!

2. Een goede raad ! Indien je
interesse hebt voor een bepaalde
activiteit en je moet vooraf
inschrijven, aarzel dan niet en
begeef je zo snel mogelijk naar
de organiserende gemeente.

3. De activiteiten die in de grote
vakantie plaatsvinden, worden in
een aparte brochure opgeno
men. Deze zal op een later
tijdstip bedeeld worden.

In onze gemeente gaat de
Grabbelpaswerking '96 van start
tijdens de krokusvakantie met de
volgende activiteit :

ANIMATIE MET PETAT,
CLEMENTINE EN
PETOET
Het theatergezelschap Peclepe
brengt kinderanimatie van de
bovenste [én beste) plank rond
het thema "CARNAVAL".
De show is een opeenvolging
van clownerie, zang en dans
voor en met kinderen. Niet te
missen dus !

Doelgroep:
olie kinderen van 3 tot 12 jaar
zijn welkom

Datum :
maandag 19 februari

Plaats:
het gemeentelijk Forttheater,
Rogier van der Weydenstraat
(Fort 5)

Aanvang:
14.30 uur

Einde:
rand 16.30 uur
Er wordt een pauze van ±15
min. voorzien

Inkomprijs :
Grabbelpassers betalen voor dit
spektakel slechts 1 00 fr.
Niet-Grabbelpassers betalen
150 fr.

• BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL •
11
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Met het oog op de speelweken ...
CURSUSAANBOD

Basiscursussen
"Animator in het

jeugdwerk"
[vanaf 16 jaar)

Vakantie, een zee van vrije tijd ?
Tijd om die dingen te doen waar
je al lang van lag te dromen.
Tijd ook voor speelpleinwerk
waar je een boeiende brok
vakantie kunt beleven.
Tijd voor een heuse speelplein
cursus !

Ook dit jaar organiseert de
Jeugdraad een aantal spel- en
knutseldagen tijdens de krokus
en paasvakantie en 3 speel
weken in de grote vakantie.
Deze speldagen en speelweken
staan telkens onder leiding van
een hoofdmonitor, bijgestaan
door een 15-tal monitors. Er
wordt uitsluitend gewerkt met
vrijwilligers. Velen hebben reeds
een jarenlange ervaring als
speelpleinbegeleider, anderen
zijn nog niet zo vertrouwd met
deze werking.

Als jij bij deze laatste groep
hoort en je bent minstens 16
jaar, dan is dit aanbod zeker iets
voor jou.
Met de Jeugdraad nodigen wij je
immers uit om een basiscursus te
volgen die je leert hoe je met
kinderen speelt en omgaat.

V.Z.W. SPELEWEI
De v.z.w. Spelewei is een
organisatie gevestigd in Leuven.
Zij bieden je een intensieve

12

zesdaagse opleiding die nadien
bruikbaar is op het speelplein.

Deze opleiding impliceert dat je
al doende leert. Er worden geen
broeken aon banken versleten.
Je krijgt een flink pak achter
grondinformatie mee. Over hoe
je met kinderen speelt, knutselt of
danst. Over hoe je de ruzie
tussen Jan en Mieke moet aan
pakken en over... en over .
Bovendien krijg je, als je na de
basiscursus minstens 60 uren
stage loopt op een speelplein of
in een jeugdbeweging, een
nationaal erkend attest.

Kostprijs
Deze cursus kost tussen de
3.600 en 4.200 fr.
- Het eerste bedrag heeft de
organisatie zeker nodig om eten,
slaapgelegenheid, ... te voor
zien.
- Het hoogste bedrag geeft een
idee van de echte kostprijs van
de cursus (incl. materialen,
administratie, personeel, ...).
Naargelang je mogelijkheden
bepaal je dus zelf de som tussen
3.600 en 4.200 fr.

Wanneer en waar ?
- van 1 t.e.m. 6 april [paasva
kantie);
- van 8 t.e.m. 13 april (paasva
kantie);
- van 8 t.e.m. 13 juli [zomerva
kantie).
Alle cursussen vinden plaats in
Dworp (Destelheide).

Info
Voor meer informatie en/of
inschrijvingen kun je terecht op
het Speleweisecretariaat,

Kapellekensweg 2 te 3010
Leuven, tel. 016/350.550.

PEDAGOGISCH INSTI,
TUUT J.L. VIVES V.Z.W.
Het Pedagogisch Instituut J.L.
Vivès is een onafhankelijke en
pluralistische landelijke jeugd
dienst voor speelprojecien,
gevestigd in Brugge.

Je wordt dit jaar 16, je bent
reeds actief in de jeugdbewe
ging of op 't speelplein, mis
schien volg je kinderverzorging
of bijzondere jeugdzorg, je
werkt dolgraag met kinderen, je
beschikt over een gezonde dosis
inzet en engagement of je wil
gewoon je creatieve
ingesteldheid uiten, .

Dan is deze cursus "Basis
vorming animator in het jeugd
werk" echt iets voor jou ! Deze
cursus is een voorbereiding en
motivatie om de boeiende
wereld van kinderen te ontdek
ken in functie van speelplein
werking, Grabbelpaswerking of
jeugdbeweging.

Je krijgt een intensieve zes
daagse opleiding waar o.m.
volgende thema's aan bod zullen
komen : spel, kinderen, ik als
begeleider, creativiteit, specifieke
sporten, ...

Na het volbrengen van een
stage van 60 uren krijg je
bovendien het attest "Animator in
het jeugdwerk", gehomologeerd
door de Administratie Jeugdwerk
van het Ministerie van de

{'é"



D
0

E
0

G
O

E
O

M
0

E
0

E
0

N
O

T
0

E
O

k
$ •

•

Vlaamse Gemeenschap.

Deelnameprijs
4.750 fr. (alles inbegrepen).

Waar en wanneer ?
- van 19 t/m 24 februari (krokus
vakantie) in de "Jeugdherberg"
Ie Maldegem;
- van l t/m 6 april (paasvakan
tie) in jeugdhotel "Ten Berg" te
Merelbeke of in het Provinciaal
vormingscentrum ie Oostmalle;
- van 81/m l3 april ([paasvakan
tie) in de "Jeugdherberg" te
Maldegem of in "Het Galioen" te
De Haan;
- van lt/m ó juli (zomervakan
tie) in jeugdhotel "Ten Berg" te

Merelbeke of in de Hoge Rielen
te Kasterlee.

Info
Voor inschrijvingen of meer
informatie kan je best recht
streeks contact opnemen mei het
Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
Cordoeoniersstroot 13, 8000
Brugge (tel. 050/340.670).

ALGEMEEN
* lnfobrochures aangaande
bovenvermelde cursussen zijn
ook ie verkrijgen op de Jeugd
dienst, oud gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem (tel.

450.43.70). Hier kun je ook
informatie krijgen over de
nieuwe subsidieregeling voor
kadervorming (= gedeeltelijke
terugbetaling van het cursus
geld). Het bedrag van de toe
lage die uitgekeerd wordt, is
afhankelijk van het al of niet
behalen van het basisattest.
* Deze basiscursussen kunnen je
wellicht van pas komen in de
jeugdbeweging of als
begeleid(st)er bij de speelweken
en de Grabbelpasactiviteiten die
ook in 1996 door de gemeente
georganiseerd warden.

Tot op één van onze activiteiten ?

DE VERKEERSDIENST VRAAGT UW AANDACHT
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. .. voor een belangrijk probleem
waarmee gehandicapten dage
lijks geconfronteerd worden.

Auto's parkeren al te vaak langs
het voetpad, vóór de invalide
boordstenen die gehandicapten
moeten toelaten met hun rol
wagen gemakkelijk het voetpad
op of af te rijden.
Zij moeten dan via de rijweg een
andere mogelijkheid zoeken om
het voetpad te bereiken, waar
door hun veiligheid in het
gedrang komt.

Met deze doen wij een oproep
aan alle automobilisten om hier
in de toekomst rekening mee te
houden !!!

•
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AL GAUW BETAALT U ZICH BLAUW ...

Onder deze titel werd in het 1 juni vorig jaar).
gemeentelijk informatieblad nr.
l6l van april vorig jaar gewe- 1 In werkelijkheid reden er echter
zen op de hoge minnelijke nog méér mensen sneller dan
schikkingen die momenteel van toegelaten, want tot l 0 km/u 1 IE>#toepassing zijn inzake 1 sneller dan toegelaten gaat het
verkeersovertredingen. 1 om een gewone overtreding

Blijkboar heeft dit artikeltje
terwijl vanaf 11 km/u sneller
don toegelaten de wet de en grootvaders met een zware

weinig indruk gemaakt of werd 1 overtreding als "zware overtre voet laten zich niet onbetuigd 1

1 rhet niet gelezen door een aantal ding" catalogeert. Reken daarbij
Edegemnaars. dan nog de bestuurders die nog Recent nog slaagde politie

op het nippertje de controle- Edegem erin om in het holst van
Reeds eerder (gemeentelijk wagen zagen staan en tijdig hun de nacht een bestuurder tegen te
informatieblad nr. 162) werd 1 snelheid konden afremmen, én houden die tegen l 07 km/u
gewezen op het feit dat politie 1 de bestuurders die verwittigd door de Drie Eikenstraat, omge
Edegem beschikt over een werden voor de controles door ving dorpskern, raasde. Hij
nieuwe radarsnelheidsmeter en dimmende tegenliggers ! ! mocht zijn rijbewijs afgeven en
dat de snelheidscontroles in onze zijn wagen laten staan. De
gemeente opgevoerd werden. De overtreders schrikken zich factuur achteraf was ferm gepe

een hoedje als ze nadien van het perd !
Tussen l opril en 30 september 1 Parket van de Procureur des
van vorig jaar werden op diverse

1

Konings de rekening gepresen De "pak-kans" op snelheid wordt

plaatsen en op verschillende teerd krijgen. In het gemeentelijk 1
in Edegem opgedreven : een

uren van de dog 12.935 wo- informatieblad nr. 161 wezen verwittigd bestuurder is er twee

gens gecontroleerd op hun

1

we er reeds op dot een zware 1 woord en zal het dus wat kalmer

snelheid en werden er 1.1 l 0 overtreding minimaal 6.000 fr. aan doen in onze Edegemse

(8,5 %) processen-verbaal kost en dot deze prijs voor straten. 1 r·
opgesteld voor zware overtre- 1 snelheidsovertredingen gradueel
ding. Deze 8,5 % is een gemid kon oplopen tot 12.000 fr. Bij Moor niet alleen de boete mag

delde, wat echter duidelijk waanzinnig hoge snelheden kon ons aanzetten tot veiliger rij-

verschilt van straat tot straat. Zo het rijbewijs ofwel ter plekke gedrag. We herhalen onze

ligt bij controles in de tijdelijk ingetrokken worden, óf boodschap : kon u met uw

Kontichstroot het aantal zware kon de Procureur des Konings
1

centen niet beter andere dingen

overtredingen gemiddeld rond nadien voor de rechtbank een doen don ze te besteden aan

de 15 % ! tijdelijke intrekking vorderen. 1 verkeersboetes ? En als iedere
bestuurder de wegcode correct

In gemiddelde procenten uiige- Politie Edegem stelt ook vost dot toepast, don wordt het verkeer

drukt blijft het aantal zware de snelheidsovertreders niet flink wat mensvriendelijker én

snelheidsovertreders dus constant allemaal jonge bestuurders zijn, omgevingsvriendelijker, waar we

{zie het artikel in het gemeente- neen, ook gezapige huismoeders alleen moor kunnen om juichen,

lijk informatieblad nr. 162 van en huisvaders en grootmoeders niét ?

14
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1 BELANGRIJKE
' ONTWIKKELINGEN

Tal van ontwikkelingen in de
periode 1988.1994, die vooral
het gevolg zijn van beslissingen
genomen door de Vlaamse en de
Federale Overheid, hebben de
gemeentefinanciën de voorbije
jaren sterk onder druk gezet.

In deze periode nomen de ont
vangsten jaarlijks met ongeveer
1,4% toe, terwijl de uitgaven met
ongeveer 4,2% groeiden.

Ontvangsten
De ontvangsten werden in voor
melde periode negatief beïnvloed
door ondermeer de blokkering van
de inkomsten uit het Gemeente
fonds en het onzeker verloop als
ook de gebrekkige doorstorting
door de hogere overheid van de
inkomsten uit de personen
belasting.

Daartegenover stoot dot de
ontvangsten uit de onroerende
voorheffing een groeiritme kennen

en de inkomsten uit dividenden
vanwege de intercommunales
eveneens stijgen.

Uitgaven
Voor wat de uitgaven betreft,
spelen hoofdzakelijk volgende
factoren mee :

- De personeelskosten evolueerden
van 51% naar 57%. Dit fenomeen
wordt ten dele verklaard door de
toename van het personeelsbe
stand, doch vooral door de evolu
tie van de gemiddelde loonkost
per personeelslid. Door de verdere
effecten van de algemene barema
herziening, de verwachte stijging
van de pensioenbijdrage en de
toenemende anciënniteit moet voor
de volgende jaren rekening gehou
den worden met een reële toe-

1 name van de loonkost met gemid
deld 2 à 3% per jaar. Teneinde
deze evolutie op te vangen dient

1 zowel bij het gemeentebestuur als
bij het O.C.M.W. een reorganisa
tie doorgevoerd.
- De toelage aan het O.C.M.W.
groeide van 41,8 miljoen in 1988

tot 53,2 miljoen in 1994. De door
de Federale Overheid opgelegde
sluiting van de V-dienst (Verpleeg
dienst) en reconversie naar RVT
(Rust- en Verzorgingstehuis) zullen
samen met de budgettaire gevol
gen van de algemene baremaher
zieni ng tot gevolg hebben dot de
toelage aan het O.C.M.W. in de
loop van de volgende jaren sterk
zal toenemen. Voor 1996 wordt
reeds rekening gehouden met een
toename van 53 naar 60 miljoen
(+ 13 %). Deze toelage zal in de
periode l 997-2000 toenemen tot
wellicht 90 miljoen. In 1996 zal
het O.C.M.W. voor ± 30 miljoen
beroep doen op eigen reserves.
- De toelage aan de I.H.K. (Inter
communale voor Huisvuilverwij
dering van het Kanton Kontich)
evolueerde van ll miljoen in
1988 naar l9 miljoen in 1994.
Deze toelage werd in de begro-
ti ng 1995 vastgesteld op 25 mil
joen en zal in 1996 tot 20 miljoen
kunnen teruggebracht worden.
- De uitgaven voor leninglasten
doolden van 19 % in 1988 naar
12 % in 1994.
Voor 1996 worden de uitgaven
tengevolge van de voorziene
investeringen geroomd op 89
miljoen.

VERDERE EVOLUTIE
Volgende grafiek geeft een beeld
van de verwachte evolutie van de
ontvangsten en uitgaven voor de
periode 1995 - 2000.

Uit deze grafiek blijkt dot de
financiële situatie van de ge
meente in de loop van de vol
gende jaren gezond zal blijven,

15
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FINANCIEN

De 'Beleidsnota 1996 - 2000', die in deze katern is samengevat, verduide
lijkt het beleid dat het Gemeentebestuur Edegem de komende jaren wenst te
voeren alsook de wijze waarop het te werk zal gaan om dat beleid te
verwezenlijken.
Deze nota heelt tevens als doelstelling een democratische discussie over het
gemeentebeleid op gang te brengen, want zij is opgevat als werkdocument.
De gestelde voornemens en prioriteiten zullen de komende jaren telkens
weer in vraag dienen te worden gesteld en waar nodig bijgestuurd.
Reacties kunnen gericht worden aan de Gemeentelijke Informatiedienst,
Kcntichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.55. Ook de integrale tekst kan
hier bekomen worden.
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ontvangsten

op voorwaarde dat de ontvang
sten opnieuw een normale groei
zouden kennen en de evolutie van
de uitgaven voldoende beheerst
wordt. In de toekomst zal het
financieel beleid in Edegem dan
ook meer dan ooit gericht worden
op het vrijwaren van een gezonde
financiële toestand.
Daarbij zal een zo laag mogelijk

EEN VLOTTE DIENST
VERLENING
Kwaliteitszorg in de dienstverle
ning en een vlotte en open commu
nicatie zijn erg belangrijk in de
relatie bestuur-inwoners.

In die optiek zal gestreefd worden
naar:
- een bestuurstaal die voor ieder
een begrijpbaar is
- een goede bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de gemeente
diensten
- een klantvriendelijk onthaal
- een eigen huisstijl om de her-
kenbaarheid van de gemeentelijke
dienstverlening te bevorderen.

HUISVESTING VAN DE
GEMEENTEDIENSTEN
De voorbije jaren werd reeds heel
wat aandacht besteed aan de
verbetering van de huisvesting van
de gemeentelijke diensten.

In een volgende fase zal de
tweede verdieping van het Admini-
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uitgaven

belastingniveau behouden blijven
met een sociaal-rechtvaardige
verhouding tussen de mogelijke
belastingheffingen. Voorts zal
ernaar gestreefd worden de
schuldenlast beperkt te houden en
de gemeentelijke gelden zorgvul
dig te besteden, zonder dot echter
de beleidsprioriteiten daaronder
lijden.

stratief Gebouw, met name het
Secretariaat, een grondige op
smukbeurt krijgen. In de verdere
toekomst wordt de vernieuwing
van de raadszaal van het
Administatief Gebouw, de kan
toren van de Ontvangerij en de
eerste en tweede verdieping van
het gebouw van de politie als
prioriteit gesteld.

GEMEENTEPERSONEEL
en kwalitatieve dienstverlening
aan de bevolking, gesteund op

Het streven naar veiligheid en het
beschermen van de bevolking
tegen allerlei vormen van criminali
teit zijn overheidsopdrachten die
in de huidige samenleving sterk
aan belang hebben gewonnen.
Een verdere versterking van de
samenwerking met de bevolking is
daarbij ontontbeerlijk.

Ook het hulp bieden in crisis
momenten, zoals brand, blijft een

flexibele klantgerichtheid, vergt
een oordeelkundige inzet van
mensen. Het personeelsbeleid
vormt dan ook één van de pijlers
van een goed gemeentelijk
bestuur.

Onder impuls van aanbevelingen
van de hogere overheid werd een
algemene weddeschoolherziening
voor het gemeentepersoneel van
krocht. Tevens werd voor de politie
een vergoeding voor nacht-, zater
dag- en zondagprestaties inge
voerd. Daarmee gepaard gaande,
werd stapsgewijs een samenhan
gend personeelsbeleid uitgewerkt.
Teneinde dot beleid uit te voeren
en verder te ontwikkelen, werd
onlangs een personeelsdienst
opgericht.

INVESTEREN IN
INFORMATIC
Met de automatisatie van de
gemeentediensten beoogt het
bestuur een betere werking van de
administratie en wil het daardoor
de dienstverlening aan de bevol
king bevorderen.

Tijdens de jaren 199O1995 wer
den de gemeentediensten uitgerust
met personal computers en diverse
standaard toepassingen. In het
kader van de verdere intormatise
ring van de diensten zal de
klemtoon vooral gelegd worden
op personeelsopleiding in eigen
beheer, mogelijke uitbreiding van
de software en het onderhoud van
het beschikbaar materieel.

belangrijke opgave voor de
plaatselijke overheid.

POLITIE
Waar de voorbije decennia alle
aandacht uitging naar de ver
snelde uitbouw van de gemeente
politie, is men thans tot het inzicht
gekomen dot een vernieuwd
politiebeleid zich opdringt.

f
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Hoekstenen van dat beleid zijn :

• Een vernieuwde samen·
werking en taakverdeling
tussen de politiediensten

Op initiatief van de Federale Rege
ring werd de basis gelegd voor de
oprichting van inlerpolitiezones.
De bedoeling van de interpolitie
zones besloot erin om binnen een
wel omschreven gebied te komen
tot een goed georganiseerde
samenwerking lussen de verschil
lende korpsen van de gemeente
politie en de rijkswacht.

Zo werd binnen onze regio tussen
de burgemeesters van de gemeen
ten Kontich, Hove, Lint, Aortseloor
en Edegem een akkoord bereikt
over de oprichting van een inter
politiezone Teneinde tot een
betere opvolging te komen van de
problematiek van de kleine en de
veel voorkomende criminaliteit, is
het nuttig dat binnen deze inter
politiezone een bovenlokale
opsporingsdienst wordt opgericht.

Ter bevordering van de coördina
tie tussen de interpolitiezone en de
gerechtelijke instanties wordt een
lokaal "vijfhoeksoverleg" georga
niseerd, waaraan naast de
Gemeentepolitie van de betrokken
gemeenten en de Rijkswacht ook
het Parket, de Gerechtelijke Politie
en een afgevaardigde van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
deelneemt.

• De versterking van de
relatie tussen de politie en
de inwoners

Om de relatie tussen de politie en
de burger te versterken, is het in
de eerste plaats noodzakelijk dat
de burger voldoende inzicht krijgt
in de opdrachten en de werking
van de politie. Zo werden de
voorbije jaren een aantal alge
mene informatie-avonden inge
richt. Zulke initiatieven moeten
worden voortgezet.

Doornoost moet ook binnen het
korps de zorg voor de kwaliteit

van de dienstverlening worden
aangemoedigd.

• Kansen scheppen voor
vrijwillige inzet

Zonder afbreuk te doen oon de
taak en de rol van de politieagen
ten wil het gemeentebestuur
onderzoeken op welke wijze de
inwoners van de gemeente daad
werkelijk kunnen worden betrok
ken bij de veiligheidspreventie en
het toezicht op zowel openbaar
als privaat domein. Tevens zal
worden nogegoon hoe positieve
sociale controle kon worden
bevorderd.

• Preventiebeleid

De preventie inzake kleine crimi
naliteit is de jongste jaren een
sleutelbegrip geworden en stoot
prioritair in het ie voeren politie
beleid.

Om de criminaliteit - en zeker niet
in het minst de kleine veel voorko
mende criminaliteit - beter te kun
nen oonpokken, bestaat er nood
aan een preventief beleid. Daar
aan zal vorm worden gegeven
door:
- de installatie van een Preventie
rood
- de opstelling van een Preventie
plan
- de aanduiding van een adjunct
politiecommissoris als Preventie
ombtenoor.

In dot kader zo! tevens onderzocht
worden of met de federale Over
heid een preventiecontract kon
worden afgesloten, waardoor de
gemeente zou kunnen genieten
van specifieke ondersteuning voor

LEEFMILIEU
Het beleid inzake leefmilieu kadert
binnen een geheel van decreten,
uitvoeringsbesluiten, plannen en

de uitwerking van concrete
preventie-initiatieven.

BRANDWEER
Door de jaren heen is de brand
weer van Edegem uitgegroeid van
een plaatselijk naar een geweste
lijk korps, dot naast de kazerne in
Edegem beschikt over een vooruit
geschoven post in Lint.

Noor de toekomst toe is het
noodzakelijk dat het korps kan
blijven beschikken over voldoende
nieuwe kandidaten om brandweer
man en officier te worden. In dat
verband kan worden onderzocht
in hoeverre de recrutering binnen
het gemeentepersoneel kan
worden bevorderd.

De vergoedingen voor de brand
weerlieden worden geherwaar
deerd.

Het investeringsprogramma van de
volgende jaren garandeert een
verdere optimalisatie van de
gebouwen en een vernieuwing
van het wagenpark.

Om het beschikbare materieel en
personeel optimaal te laten ren
deren, heeft de Provinciale
Inspectie de regiowerking
opgestart. Dat is een samenwer
kingsverband tussen diverse
korpsen. Zo bestaat reeds een
overeenkomst van Edegem mei de
stad Lier en met de gemeente
Kontich om gezamenlijk, volgens
de behoeften, materieel en
personeel aan te wenden. Er zal
worden nage-gaan of deze
overeenkomsten ook nog met
andere gemeenten uit onze regio
kunnen worden afgesloten.

overeenkomsten. Bij de concrete
vertaling van dit beleid zijn de
Gemeentelijke Milieuraad, waar
van de werking verder zal worden
gestimuleerd, en de bevolking
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belangrijke partners.

De zorg voor het milieu speelt zich
of op volgende vlokken :

• Oppervlaktewater
Ter verbetering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater moeten
volgende maatregelen worden
uitgewerkt :
- Vervolledigen van het totale
rioleringsplan m.b.t. de locaties
die nog niet aangesloten zijn op
de openbare riool.
- Nazicht en indien nodig herstel
len van de verscheidene over
storten.
- Het actief ondersteunen van klein
schalige waterzuiveringssystemen.
- Controle op sluikstorten.
- Het opleggen van milieu-
voorwaarden bij het verlenen van
vergunningen.
- Waar mogelijk het ontdubbelen
van het rioleringsstelsel (regen
weer-afvoer en droogweer-afvoer).

• Grondwater
De putwatergebruikers dienen
verder te worden gesensibiliseerd
om bij gebruik van putwater voor
menselijke consumptie hun put
water jaarlijks op drinkbaarheid te
laten testen.

In de verstedelijkte gebieden van
Vlaanderen wordt een verlaging
van het grondwaterpeil vastge
steld. De oorzaken liggen in de
tijdelijke grondwaterverlagingen
(bronbemaling) bij bouw- en
infrastructuurwerken, én de
verminderde wateraanvoer nó die
werken. Vaststellingen uit het
verleden zetten aan om hier zeer
strikte voorwaarden op te leggen.

• Lucht
Aangezien de luchtkwaliteit in
hoofdzaak bepaald wordt door
het normenbeleid dat door de
hogere overheid wordt gevoerd,
zijn de concrete acties die de
gemeente kan ondernemen eerder
beperkt :
- Het opleggen van bijzondere
voorwaarden in de milieu

vergunningen en controle op de
naleving van de opgelegde
milieuvoorwaarden.
- Controle op verbranding van
afvalstoffen in openlucht.
- Verwerken en evalueren van de
meetresultaten uit de milieu-audit.

• Bodem
In 1996 zullen er, in samenwer
king met het P.1.H. (Provinciaal
Instituut voor Hygiëne), bodem
onderzoeken plaatsvinden op
bepaalde locaties in de gemeente.

In toepassing van het bodemsane
ringsdecreet situeren de token van
de gemeente zich op volgende
vlakken : bodemattest, bodem
saneringsproject en aansprakelijk
heid van de gemeente als eige
naar van verontreinigde gronden.

Ter voorkoming van bodemveront
reiniging door stookolie dienen
zowel particulieren als bedrijven
te worden aangezet tol een regel
matige controle van hun onder
grondse stookolietanks. Met be
trekking tot de milieuvergunningen
kunnen via milieuvoorwaarden
concrete maatregelen ter voorko
ming van bodemverontreiniging
worden opgelegd. Hierbij is
wederom controle op de naleving
van de opgelegde milieuvoor
waarden van groot belang.

• Geluid

• Licht
Door de voortdurende toename
van de productie van kunstlicht is
er in de voorbije jaren meer en
meer aandacht gegroeid voor de
problematiek van de lichtpollufie.
Deze problematiek mag evenwel
niet eenzijdig worden bekeken. Zo
vormt licht een belangrijk element
in het kader van de verkeersveilig
heid en -preventie (inbraken, van
dalisme). Daarom zal gestreefd
worden naar een evenredigheid
tussen het doel (vb. veiligheid) en
de ingezette middelen (aard van
de verlichting)

In samenwerking met de betrokken
maatschappijen moeten inspannin
gen worden geleverd voor de in
troductie van meer milieuvriende
lijke armaturen en lichtbronnen.
Daarnaast kan deze problematiek
ook worden opgevolgd in milieu
en bouwvergunningen

• Akvalstoff
Het gemeentebestuur beschouwt
afvalpreventie en het selectief
verwerken van de afvalstroom met
het oog op hergebruik en
recyclage als grote uitdagingen.
De vorige jaren werden don ook
tal van initiatieven genomen.

Volgende acties behoren lot de
planning :
- verder uitwerken van het
preventiebeleid;
- de ontstane afvalstoffen op een
efficiénte wijze maximaal blijven
aanbieden voor hergebruik en
recyclage [Ecopork, huis-aan
huisinzameling van verpakkings
afval en tuinafval, glasbollen ... );
- het uitwerken van specifieke
oplossingen voor de selectieve
inzamelingen in flatgebouwen en
bij de middenstand
- milieuzorg bij evenementen
(jaarmarkt, Elsdonkfeesten, ... );
- evalueren, verder uitwerken en
optimaliseren van het Ecopark en
de verscheidene selectieve
ophalingen;
- verder verminderen van het te
storten en te verbranden afval

r

Het belangrijkste knelpunt is de
geluidshinder afkomstig van het
verkeer. De inventarisatie van de
juiste locaties van geluidshinder
die in 1995 i samenwerking met
het P.I.H. werd gestart, moet het
mogelijk maken de juiste knelpun
ten op het vlak van geluidshinder
in de gemeente te achterhalen en
gepaste maatregelen uit te wer
ken.

De vergunningsplichtige inrichtin
gen zijn inzake geluid onderwor
pen aan bepaalde emissienormen.
Hierbij zijn geluidsmetingen van
essentieel belang. De gemeente
beschikt sinds 1995 over een
geluidsmeter.
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door hei promoten van preventie
en door selectieve inzamelingen
voor hergebruik en recyclage.

o Preventie

Er wordt zowel een intern als een
extern gemeentelijk preventief
milieuzorgsysteem uitgewerkt. Dat
systeem heeft tot doel de afval- en
emissiestromen van de gemeente
diensten moximool te voorkomen.
Daarbij wordt vooral gedacht aan
papier-, inkt- en energieverbruik
Hei extern milieuzorgsysteem strekt
ertoe bij het aanbesteden van wer
ken of leveringen eveneens
rekening ie houden met milieu
aspecten (bv. duurzoomheid,
schadelijkheid ...).

• Educatie en
sensibilisatie
Sensibilisatie en educatie op het
vlak van natuur en milieu zijn
essentiêle elementen ter voorko
ming en beheersing van milieu
problemen.

De gemeente kan een belangrijke
plaats innemen bij het stimuleren
en het begeleiden van scholen bij
de uitbouw van natuur- en milieu
educatie. Reeds verscheidene ja
ren beschikt de gemeente op fort
5over een natuurcentrum, waar
scholen lessen kunnen volgen op
het vlak van natuur en - in be
perkte mate - milieu. Gezien de
stijgende interesse vanuit de scho
len, zullen bijkomende initiatieven
worden ontwikkeld.

In 1995 is het proefproject
Peterschap", in samenwerking
met Koninklijk Technisch Atheneum
van het Gemeenschapsonderwijs
Edegem, gestort. Dot project heeft
tot doel de omgeving van de
school rein te houden en zulks in
samenwerking met de leerlingen
van de school en moet nog verder
worden uitgewerkt.

Het gemeentelijk infoblad en het
organisatorisch en practisch onder
steunen van milieuzorg bij evene
menten vormen eveneens geschikte
middelen voor milieu-sensibilisatie.

Met het beleid inzake ruimtelijke
ordeningwil het gemeentebestuur
rechtstreeks bepalen wat de
bestemming is van het Edegems
grondgebied.

Het meest gebruikte gemeentelijk
plonningsinstrument is het bijzon
der plan van aanleg (BPA), dot
zich toespitst op een bepaald deel
van het grondgebied.
Volgende BPA's zijn in vooront
werp, opmaak of herziening :

BPA nr.7 'Hazeschrans'
BPA nr.I 'Mussenburg
(4de herziening)
BPA r.5 'Fon1 5
BPA nr.3 'Molenveld'
BPA nr.2 'Ter Elst"
BPA nr.4 Ter Linden'

Bij de bestemming van het grond
gebied is het steeds de bezorgd
heid van hei gemeentebestuur om,
vertrekkende vanuit de bestaande
situatie, ernaar te streven vooral
de kwaliteit van het wonen te
verhogen door het scheppen van
open groene ruimten in harmonie
met de omgeving. Zowel hoog-

VERKEER
In het begin van de vorige
legislatuur werd in overleg met de
gehele bevolking een
verkeersleefbaarheidsplan opge
steld om de verkeersveiligheid,
vooral dan die van de zwakke
weggebruikers, in Edegem te
verbeteren en ruime aandacht te
besteden aan de
verkeersleefbaorheid.

In het kader van dit plan werden
reeds meerdere projecten uitge
voerd, waarvan de herinrichting
van de Drie Eikenstraat wel het
meest in het oog springend project
is.

bouw als een uitbreiding van
industriezones zijn uitgesloten.

Door waar er nog verkavelbare
gronden liggen, moet voorrang
gegeven worden aan betaalbare
huisvesting voor jonge gezinnen,
sociale huisvesting en flats voor
bejaarden. Ook moeten
stimulansen worden gegeven voor
vernieuwbouw.

De klemtoon moet nog meer
worden gelegd op de herwaarde
ring van het bestaande patrimo
nium, met bijzondere aandacht
voor de blijvende bescherming
van hei historisch erfgoed en van
de prachtige groengebieden : Fort
5, Hof Ter Linden, de kastelen
Arendsnest en Mussenburg, het
recreatiedomein Romeinse Put en
de dorpskern.

Voor alle belangrijke beleids
beslissingen inzake ruimtelijke
ordening en stedebouw zal het
advies worden ingewonnen van
de sedert 1995 opgerichte
Gemeentelijke Commissie van
Advies.

Voor wat de toekomst betreft, zal
er bij de Vlaamse overheid
worden op aangedrongen om zo
snel mogelijk de gewestwegen
aan te pokken.

• Mechelsesteenweg
Op de Mechelsesteenweg zullen
in 1996 de kruispunten met de
Molenlei, Hovestraat en
Buizegemlei worden her
aangelegd en afzonderlijke
verhoogde fietspaden voorzien.

• Prins Boudewijnlaan
Vermoedelijk in de periode 1998-
1999, zal de Prins Boudewijnlaan
aan bod komen : het wegdek

19

RUIMTELIJKE ORDENING

VERKEER EN
OPENBARE WERKEN



wordt vernieuwd en porkeer- • Fiets- en wandelroutes 1 GEBOUWEN stroken oongelegd, terwijl de
gemeente zol instoon voor nieuwe, Het voetgongers- en fietsverkeer ONDERHOUDS
beveiligde fiets- en voetpaden, moet worden oongemoedigd, WERKEN - RIOLENtesomen met de eventuele renova ondermeer door de aanleg van
tie van de riool en vernieuwing olrernotieve fiets- en wondelroutes, Het Gemeentebestuur Edegem
van de openbore verlichting. zodat zwakke weggebruikers de beschikt over een oonzienlijke

• Centrum
drukke wegen kunnen vermijden. hoeveelheid eigen gebouwen,

• Bewegwijzeringsplan terreinen en infrastructuur. Daaren
In het centrum moeten, no de Drie boven huurt het gebouwen en
Eikenstraat, de andere invals In 1996 zol uitvoering gegeven werden erfpachtovereenkomsten
wegen noor het gemeenteplein worden aan het bewegwijzerings atgesloten. Ook voor de gebou
veiliger en leefboorder worden plan, zodat de bestaande wegwij wen von de eredienst droogt de
gemookt. zers worden vervangen en de gemeente een stuk verantwoorde
In 1996 zal in dot verbond de nieuwe op een uniforme, goed lijkheid. De onderhouds- of
Kontichstraat een beurt krijgen : zichtbare en veilige wijze zullen oonpossingswerken van die
rekening houdend met het open- worden oongebrocht. onroerende goederen vergen ieder
boor vervoer en het drukke

• Gemachtigde opzichters
jaar belangrijke budgettaire

1 ,'fietsverkeer, moet de snelheid van inspanningen.
het gemotoriseerd verkeer merke- en verkeersopvoeding Het beleid streeft naar een meer
lijk dalen en de veiligheid van de

Blijvende aandacht en zorg optimale benutting van het patri
fietsers en voetgongers gewoor- monium. Noor aanleiding van de
borgd blijven. verdient ons goed functionerend

inge-bruikname van het nieuw
Nadien zal de Strijdersstroot aan project "gemachtigde opzichters",

rustoord zal een globale studie
bod komen, woor de typische dot zorgt voor begeleiding van de

worden verricht over zowel de
centruminrichting voorzien wordt. schoolkinderen op gevaarlijke

herbestemming van de oudste
Gemengd verkeer, loge snelheid, plaatsen rond de scholen.

vleugel van Immaculata als
verfraaiing van het plein vóór de Ook de verkeersopvoeding in het mogelijke bestemmingswijzigingen
Sint-Antoniuskerk, goede bereik- kleuter- en lager onderwijs blijft van de andere gebouwen.
baarheid en ruimere parkeer- een belangrijke pijler in ons
gelegenheid ter hoogte van de verkeersbeleid. In de toekomst Het voortzetten van een Rationeel-
dreef van Hof ter Linden zijn hier zullen de ver-keerslessen verder Energie-Gebruiksplan voor de
noodzokelijk. worden uitgebreid in overleg met ganse gemeentelijke gebouwen

• College- en Fort 5-wijk de scholen. infrastructuur dient tot meer
besparing bij te dragen.

In de College- en Font 5-wijk
Verkeerssensibilisering van alle

Op het vlok van de wegen- 1
,......

weggebruikers blijft een belang
werden reeds heel wat mootrege- rijke opdracht. uitrusting dient rekening gehouden
len getroffen om de snelheid te met belangrijke renoverings-
doen dolen en het sluipverkeer te • Alternatieve werken aan ons rioleringsstelsel.
ontmoedigen. Aansluitend daarop verplaatsingsvormen Een verder (comero)-onderzoek
zal in 1996 de straatverlichting noor de stoot van de rioleringen,
vernieuwd worden en in 1997 het In overleg met de ons omringende die in sommige wijken al meer
gedeelte de Burletlaon (tussen gemeenten en met De Lijn moet dan 6O jaar oud zijn, zal een
Vestinglaan en Porkloon) worden worden gestreefd naar een verbe beter inzicht geven in de toestond
heroangelegd. tering van het openboor vervoer. ervan en de te nemen maotrege-

len.
• Schoolomgevingen Ten slotte moet een verder overleg 1

Samen met IVEKA wordt verdergeorganiseerd worden binnen
Inzake veilige schoolomgevingen bedrijven, scholen en ook de werk gemaakt van de verbetering
werd reeds heel wat gerealiseerd. gemeentelijke diensten om het van onze strootverlichting. De
ln 199 is de definitieve her autogebruik te vervangen door keuze voor nieuwe armaturen en
inrichting van het Pieter van ' een evenwoordig alternatief of om lomptypes zal een betere
Moldereplein en omgeving gezamenlijk vervoer te orgonise- 1 verlichtingskwaliteit en een lager
voorzien, zulks op basis van ren aan de hond van het be- energieverbruik tot gevolg hebben.
overleg met de buurtbewoners en staande, moor nog onvoldoende
de school en na evaluatie van de aan de praktijk geteste, Kilometer-
testopstelling. reductieplan.
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PARKEN EN PLANTSOENENäüttes. RECREATIE
Uitgangspunten van het beleid alleen een uitdaging, maar heeft
zijn, enerzijds, het toekennen van onmiskenbare voordelen voor woi

\ een blijvende waarde aan het betreft de natuurwaarden.
groen dat in Edegem gedijt

• (parken, plantsoenen, graspleinen, • Natuureducatie
bloemenperken, strooi- en loon- Lees wat vermeld is in de rubriekbomen, enz.) en, anderzijds, het
aanreiken van mogelijkheden aan

'Leefmilieu - Educatie'.

de Edegemnaars om zich recrea UITBREIDING EN ON-tief te ontspannen.

NATUURBEHOUD
DERHOUD DIVERSE
AANPLANTINGEN

EN -BEHEER
• GN.O,P.

In onze gemeente wordt grote
aandacht besteed aan de uitbrei

De opmaak van het Gemeentelijk
ding en hei onderhoud van diverse
aanplantingen.

Natuurontwikkelingsplan zou,
volgens planning, in de loop van De toevoeging van de gros-

1996 moeten beëindigd zijn. onderhoudsploeg aan de Groen-

Daaruit volgen don beleidsopties, en Milieudienst moei op termijn

vooral naar het voorgestelde resulteren in een efficiënter

doelgebied toe, de vallei van de groenbeheer.

Edegemse Beek. De gemeente zal Daarbij zal de klemtoon meer

in hoor voorstellen voor een liggen op:

natuurgericht beheer van de - de afbouw van het arbeidsin

beekomgeving actief moeien tensiet grasonderhoud, ten

meespelen, enerzijds als eigenaar voordele van aanplanting met

van het recreatiedomein Romeinse bodembedekkende heesters en

Put (relatie tussen beek, vijver en voste planten

• 1 bos) en anderzijds als toekomstig - een extensiet maaibeheer [creatie

eigenaar van een aantal niet van hooilandbiotopen)

onbelangrijke bufferstroken in de - de geleidelijke vervanging van

sportzone tegen de E19. minder geschikte straatbomen
door soorten die beter bestand en

• Omgeving Mussenburg minder hinderend zijn, doorenbo-

Dit is verreweg het meest opmerke-
ven gebruik makend van moderne
boomplanttechnieken.

lijke natuurlijk ontwikkelde woon

\
gebied in de gemeente. Bepaalde DOMEIN FORT 5notuurbeschermende maatregelen

I dienen via BPA tot uiting te komen. Het beheer van de groen-

• Hof ter Linden voorzieningen werd gecentrali
seerd op Fort 5-overigens het

Dit domein is samen met Fort 5 grootste groenobject van de

aangeduid als notuurkerngebied gemeente - en is logischerwijze

in de Groene Hoofdstructuur. Het ! gebaat bij de realisatie van een

natuurtechnisch beheer van een 1 aantal vroeger geformuleerde

dergelijk groter gebied, met '
opties inzake infrastructuur, zoals

inachtneming van de instandhou- 1 het opkalefateren van de beneden-

ding van de leefbaarheid van het 1 verdieping van de Groen- en

nog bestaande pachtbedrijf, is niet Milieudienst en de uitbreiding van

de garagefaciliteit, inrichting van
een expositie- en bergruimte voor
de Simon Stevinstichfing, uitbrei
ding van de bioklas, het scheppen
van een wondeldoorgang op het
binnentort, restauratie van het
hoofdfront-gebouw, enz.

ROMEINSE PUT
De voorbije jaren werd gestart met
de hernieuwing van het recreatie
gebied Romeinse Put.
De afwerking van de wandelwe
gen en de speeltuin zal worden
voortgezet.
Vooraleer een definitieve beslis
sing ie nemen over de omvang
van een nieuwe chalet of
ontmoetingsruimte, zal in de loop
van hei jaar 1996 het precieze
concept verder worden onder
zocht.
De afwerking van de wegenis,
verlichting en parkmeubilair
behoort slechts tot een latere
planning.

MEIHOF
Daar de gemeenteraad een
erfpachtovereenkomst met betrek
king tot het Meihof heeft goedge
keurd, is het mogelijk om in de
toekomst belangrijke onderhouds
werken en investeringen door te
voeren.
Bedoeling is om op termijn de
speelmogelijkheden van het
Meihof met een ovonturenspeeltuin
uit te breiden tot in het park
gedeelte. Teneinde deze groen
zone voor de toekomst te bewaren
en de aanwezige bomen op extra
druk voor te bereiden, wordt
vooraf boomverzorging voorzien.
Ten slotte zal ook gestart worden
met een onderzoek naar de
bestemmingsmogelijkheden van
het gebouw.

ANDERE
SPEELTERREINEN
Overeenkomstig de adviezen van
de Jeugdraad, wordt in de eerst
volgende jaren de vervanging van
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de speeltuininstolloties voortgezet.

Het skate-terrein op het Meihof
wordt verder ingevuld en er wordt
een mountainbike-piste gepland
op de Romeinse Put.

Er worden steeds hogere
veiligheidseisen gesteld voor wol
betreft de speeltuinen en -tuigen en

Het gemeentebestuur tracht het
sportbeleid zoveel mogelijk in
overleg met de sportverenigingen
en -beoefenaars te loten verlopen.
Sportbeleid is veelal een zaak van
promotie en het ter beschikking
stellen van infrastructuur.

De promotie van de sport gebeurt
in Edegem vooral vanuit de
Gemeentelijke Sportraad, die zich
al jarenlang inzet voor de plaatse
lijke competitieve en recreatieve
sport en de V.z.w. Sport en
Recreatiecentra Edegem, die niet
meer weg te denken is uit het
Edegems sportlandschap.
De werking van beide organen zal
verder worden aangemoedigd.

Sedert eind 1995 kwam de
Sportregiowerking tot stond,
waaraan Edegem deelneemt.
Bedoeling is een boven- en
intergemeentelijke sportwerking op
te zetten, die een aanvulling van
de gemeentelijke dienstverlening
op het vlak van de sport beoogt.
Dit initiatief zal in de loop van de
volgende jaren verder worden
ontwikkeld.

Wat de infrastructuur betreft,
kondigen volgende acties zich aan

• Sportterreinen
Voor het jaar 1996 wordt de
heraanleg voorzien van de
sportterreinen op Fort 5. Hierbij
zal dezelfde werkwijze gevolgd
worden als bij de sportterreinen
Edegem-West. De gemeente zorgt
voor prefinanciering, waarna de
gebruikende vereniging de kosten
gespreid terugbetaalt.
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mede als gevolg daarvan wordt
het materiaal meer gespeciali
seerd. Veiligheidscontroles en een
groot deel van het onderhoud
kunnen niet langer meer door
eigen diensten gewaarborgd
worden. Er zal beroep moeten
worden gedaan op externe
specialisten.

• Hangar 44 op Fort 5
Hangar 44 op Fort 5 wordt en
blijft op weekdagen van
maandag tot en met donderdag
voor de sport ter beschikking
gesteld.
Met deze bijkomende verhuring
wordt ingespeeld op de behoeften
van het verenigingsleven.

• Sporthal
Er dienen enkele werken te
worden uitgevoerd, voornamelijk

Het sociaal welzijnsbeleid is erop
gericht eenieder in de mogelijk
heid te stellen zich goed en
gelukkig te voelen in zijn sociale
of maatschappelijke situatie. Voor
sommige personen en groepen
vergt dat bijzondere zorgen. Het
voorzien in dergelijke behoeften is
een gezamenlijke taak van de
gemeente en het O.C.M.W.

O.C.M.W.
• Samenwerking ge
meente en O.C.M.W.
In het kader van een efficiëntere
dienstverlening worden een aantal
activiteiten van de Gemeentelijke
Sociale Dienst (lees meer daarover
in de rubriek "Jeugd en Gezin 
Een nieuwe dienst Kinderopvang
en Jeugd") overgeheveld naar het
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn. Het
O.C.M.W. wordt zodoende de
toegangspoort voor eerstelijns-

aan de voorgevel, waar het
schrijnwerk en betonrot een
herstelling vergen.
In het kader van een rationeel
energieverbruik zal de verlichting
en de warmwoterproductie onder
de loep worden genomen.

• Zwembad
In maart 1995 bereikte het
College van Burgemeester en
Schepenen een principeel akkoord
met de Edegemse scholen over de
renovatie van het gemeentelijk
instructiezwembad 'Frank Jespers'.
Dit voorzag voor de financiering
hiervan, naast een inbreng van de
gemeente, ook een verhoging van
de prijs van de zwembeurten en
een specifieke bijdrage vanwege
de Edegemse scholen.
Daar recent onderzoek erop wijst
dat de kostprijs van deze investe
ring gevoelig hoger zou kunnen
uiivollen, zal deze problematiek in
overleg met de betrokken scholen
terug worden bekeken.

hulpverlening aan alle gezinnen
en volwassenen van Edegem.

• Kwaliteit in de zorg
verlening
De diensten van het O.C.M.W.
blijven streven naar meer kwaliteit
in hun hulpverlenende opdracht.
Daarenboven beschikt het
O.C.M.W. over een 60-tol vrijwilli
gers en werd er een vrijwilligers
project uitgewerkt, wat een
bijkomende dimensie biedt aan de
zorgverlening van het O.C.M.W.

• Signaalfunctie
Uit de nauwe contacten die het
O.C.M..met de bevolking heeft,
kon worden afgeleid dot de
bestaansonzekerheid in Edegem
toeneemt en het aantal hulp
aanvragen en de moeilijkheids
graad van deze aanvragen
eveneens stijgt.
Deze verhoogde werkdruk, gekop-

,.,-..,

SPORT



•

peld aan het beter afstemmen op
elkaar van de gemeentelijke en de
O.CM.Waken, maakt de aan
werving van een bijkomende
maatschappelijk assistent(e)
noodzakelijk.

• Zorg voor de ouder
wordende inwoners
Deze dienstverlening omvat
residentiéle opvang van bejaarden
en ondersteuning van thuis
wonende ouderen

Met de nieuwbouw, die in novem
ber 1995 werd geopend en
geleidelijk aan in gebruik wordt
genomen, beschikt het O.C.M.W.
voortaan over een modern rust
huis, gebouwd volgens het "patio
model", dat ruimte biedt voor 174
residenten.
In 1995 werd Immcculata finan
ciee!economisch doorgelicht en
werd een nieuwe visie op de
dienstverlening samen met de
medewerkers opgebouwd. De
effecten van de genomen maatre
gelen zullen vanaf 1996 merkbaar
zijn. Daarbij stoot centraal doi de
dienstverlening aan de residenten
gegarandeerd wordt.

Om de bejaarden zo long moge
lijk thuis te laten wonen werden
volgende diensten ontwikkeld
warme maaltijden, schoonmaak
aan huis en gezins- en bejaarden
hulp. Er wordt naar de toekomst
een stijging verwacht van het
aantal hulpvragen gericht aan
deze externe diensten. Het
OCMW. zal prioritair onderzoe
ken hoe daarop best kan worden
ingespeeld.

• Uitdagingen voor de
toekomst
Deze kunnen als volgt worden
samengevat :
- het van nabij volgen van de
uitvoering van de beleidsbe
slissingen na de herstructurering
- verduidelijking van de
O.CM.W.doelstellingen op korte
en lange termijn in een beleids
plan met prioritaire actiepunten

- verdere ontwikkeling van de
aandacht en de zorg voor de
thuisverzorgers van bejaarden
- terbeschikkingstelling van enkele
gastenkamers voor kortverblijf in
lmmoculota
- onderzoek op welke wijze een
nieuw toekomstperspectief kan
ontwikkeld worden voor jonge
hulpaanvragers. Het vermijden
van het ontstaan van de "kans
armoede-spiraal" moei daarbij het
doel zijn.

• Het financieel aspect
Lees meer daarover op blz. 15
Financién".

SENIOREN
Het Gemeentebestuur wil de
volwaardige maatschappelijke
participatie van de senioren
bevorderen. Zoniet dreigt een

Naar aanleiding van het positieve
actieplan van Minister Miet Smet,
verantwoordelijk voor emancipa
tie, werd begin 1991 in Edegem
een werkgroep opgericht. Deze
werkgroep stelt zich tot doel in te
spelen op bestaande noden of ge
bruik te maken van actuele of inte-

Inzake gezondheidsbeleid situeert
de rol van de gemeente zich op
preventief en informatief vlak.

Bewust van die opdracht sloot de
gemeente Edegem in 1991 aan
bij de Regionale Gezondheids
raad Regio Zuid. Dat orgaan
verzorgt sedertdien de preventieve
bevolkingsonderzoeken voor de
opsporing van baarmoederhals
en borstkanker.

De samenwerking met de provin
cie, lokale huis-artsengroepen en

belangrijk potentieel aan ervaring
verloren Ie gaan. Daarenboven
gaat van het actief blijven een
belangrijke preventieve werking uit
ten opzichte van latere zorgbehoe
vendheid en worden de senioren
meer bewust van hun eigen
situatie en mogelijkheden.

Het beleid zal er daarom op
gericht blijven maatregelen te
nemen om de senioren te integre
ren in de plaatselijke samenleving.
Vandoor dat de werking van de
Gemeentelijke Seniorenraad, een
representatief samengestelde
gemeentelijke adviesraad, niet
meer weg te denken is en in de
toekomst moet bestendigd worden.

Een ander belangrijk actiepunt in
het seniorenbeleid is alleszins het
ondersteunen en zelf ontwikkelen
van het vormingsaanbod voor
deze bevolkingsgroep.

ressanie voorstellen voor of over
vrouwen en rond emancipatie.

De komende jaren wil de werk
groep blijven werk maken van de
bevordering van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen in de
gemeente.

de Universitaire Instelling Antwer
pen heeft ervoor gezorgd dot dit
alles professioneel en wetenschap
pelijk werd begeleid.

Als actiepunten voor de toekomst
mag een screeningsprogramma
verwacht worden voor vrouwen
alsook het verder actief uitbouwen
van het Belga Rapport samen met
de gemeenten van de Regionale
Gezondheidsraad Regio Zuid, die
de onderzoeken en sensibilisatie
campagnes zal blijven coördine
ren.
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EEN NIEUWE DIENST
KINDEROPVANG EN
JEUGD
Uit een onderzoek is gebleken dat
het wenselijk is om binnen onze
gemeente de rol van de sociale
diensten van gemeente en
O.C.M.W. beter af te lijnen en de
rol van het O.C.M.W. in dit
verband centraal te stellen.

In dit kader wordt de gemeente
lijke Sociale Dienst hervormd tof
de gemeentelijke Kinderopvang
en Jeugddienst, die naar de
toekomst toe zal belast worden
met volgende opdrachten :
- de organisatie van de dienst
opvanggezinnen en buiten-
schoolse opvang
- de organisatie van de Jeugd
dienst.

De andere opdrachten die tof op
heden door de Sociale Dienst
werden verricht, warden overge
dragen aan het O.C.M.W. Het
gaat hier vooral om de aanvragen
voor diverse tegemoetkomingen
voor mindervaliden, huisvestings
problemen, enz.

• Kinderopvang
De gezinsstructuur heeft sterke
veranderingen ondergaan daar
ondermeer de toegenomen be
roepsbezigheid van de vrouw en
de verminderde gezinsstabiliteit.
Tengevolge daarvan bestaat er
een grotere behoefte aan een
kwaliteitsvolle opvang : van niet
schoolgaande kinderen, het ganse
jaar door en van schoolgaande
kinderen, buiten schooltijd en
gedurende de vakanties.

Opvanggezinnen
Aangezien kinderen opvangen
meer inhoudt dan alleen maar
verzorgen, wordt er binnen de
Dienst Opvanggezinnen gewerkt
volgens de nieuwe kwaliteitsnor
men van Kind en Gezin.
Om de uitwisseling van ideeën en

24

ervaringen tussen opvanggezinnen
te bevorderen, is de "KOMIN"
(een vormingsmoment voor ont
haalgezinnen) het meest voor de
hand liggend instrument. Het
concreet maken van de vormings
momenten gebeurt via de speel-o
theek.

Voor- en naschoolse opvang
Terwijl de opvanggezinnen vooral
de opvang van baby's van O tot 3
jaar voor hun rekening nemen,
bestoof er in Edegem ook nog een
grote behoefte aan kwalitatieve
buitenschoolse opvang.
Gedeeltelijk werd reeds tegemoet
gekomen aan deze vraag door het
nieuw onderwijsdecreet van
september 1991. Sindsdien
werden in alle Edegemse schalen
voor- en nabewaking alsmede
middagtoezicht georganiseerd.
Het onderzoek naar de haal
baarheid van een ruimer aanbad
buitenschoolse opvang dient te
warden voortgezet. Ook dient
aandacht besteed aan het pro
bleem van de opvang van zieke
kinderen.
Het organiseren van de Vakantie
speelclub voor 2,5- tof l 2-jarigen
blijft een must in de grote vakon
tie.

• Jeugdwerkbeleidsplan
en Jeugddienst
Door het decreet van 9 juni 1993
kreeg het gemeentebestuur de
eindverantwoordelijkheid inzake
het voeren van een plaatselijk
jeugdwerkbeleid en het ondersteu
nen en subsidiëren van de plaatse
lijke jeugdwerkinitiatieven.

Het gevolg daarvan was de op
stelling van het Jeugdwerk
beleidsplan 1995. Tevens werd
een jeugdconsulente aangeduid en
een Jeugddienst in de startblokken
gezet. Daorenboven zag een
nieuw gemeentelijk reglement
betreffende de erkenning en de
subsidiëring van het Edegems
jeugdwerk het licht.

De goedkeuring door de gemeen
teraad van het tweede jeugdwerk
beleidsplan, dat de basis vormt
voor het Edegems jeugdwerkbeleid
voor de jaren '96, '97 en '98,
volgde daarop. In dot tweede plan
zijn de doelstellingen van het
eerste plan integraal opgenomen,
maar op basis van de opgedane
ervaringen aangepast, verfijnd en/
of uitgebreid

Vandaar de plannen om, in
samenspraak met de Jeugdraad,
die het gemeentebestuur adviseert
inzake het jeugdbeleid :
- de vakantiewerking uit te breiden
naar de verscheidene school
vakanties toe, rekening houdend
met de verscheidene leeftijds
categorieën
- Roefel, Grobbelpos en Jeugddag

al dan niet in gewijzigde
formule voort te zetten
- het takenpakket van de
jeugdcansulenle en -ambtenaar
verder in Ie vullen
- de Jeugddienst verder uit te
bouwen
- intonamiddagen voor nieuwe
jeugdige inwoners en jeugdinfo
beurzen in te richten
- het onderhoud en de uitbreiding
van de speeltuinen op te volgen
- de subsidiëring van de verschei
dene verenigingen en van een
permanente verantwoordelijke voor
de jeugdhuizen te garanderen

Een andere belangrijke doelstelling
blijft het ondersteunen en optimali
seren van de bestaande jeugd
werkinitiatieven door middel van
de toepassing van het nieuwe
subsidiereglement.

WERKING GEZINS
RAAD
Gezinsbeleid op gemeentelijk vlak
is een zeer ruim begrip. Wellicht
heeft iedere beleidsmaatregel een
weerslag op de inwoners en als
dusdanig ook op het gezin waar
van zij deel uitmaken.
Binnen onze gemeente is sedert
lang een Gezinsraad actief, die

JEUGD EN GEZIN
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met zijn adviezen de ontwikkeling
van het gezinsbeleid ondersteunt.
De werking van deze rood zal
verder worden aangemoedigd.

CONSULTATIEBUREAU
KIND EN GEZIN
Door de reorganisatie binnen Kind
en Gezin werd de voorbije
maanden het verder bestaan van
een consultatiebureau in Edegem
sterk bedreigd.
Teneinde deze dienstverlening ook
naar de toekomst toe te kunnen
handhaven, werd in de schooi van
het gemeentebestuur een v.z.w.
opgericht, waarbinnen de activitei
ten van de bestaande consultatie
bureaus in onze gemeente worden
gehergroepeerd. Het consultatiebu
reau 'nieuwe stijl' blijft gevestigd in
het cenrrum van de gemeente en
wordt verzorgd in nauwe samen
werking met de vrijwilligers die
zich met groot enthousiasme heb
ben ingezet voor de werking van
de vroegere consultatiebureaus.

Onderwijs en vorming zijn in de
huidige "kennismaatschappij" erg
belangrijk.
Degelijke projecten op dot vlok
zijn van vitaal belang voor de
individuele ontplooiing van de
inwoners en voor de toekomst van
een dynamische gemeente.

In Edegem wordt sedert long
geijverd voor een kwaliteitsvol
gemeentelijk onderricht. De
werking van de Gemeenteschool
A.VE., de Academie voor Muziek

Het plaatselijk vereningingsleven is
grotendeels de stuwende kracht
achter het cultureel gebeuren in de
gemeente.

De rol van het beleid is eerder van
ondersteunende of aanvullende
oord en hei is ook de taak van het
beleid cultuur mee te helpen over
dragen van generatie op generatie.
Het cultuurbeleid in Edegem wordt
voornamelijk geschraagd door de
werking van de Gemeentelijke
Cultuurraad, het Comité Edegemse
Concerten, de Gemeentelijke
Openbare Bibliotheek en Disco
theek en de V.z.w. Tentoonstellings
huis Hellemons.

1996 wordt een jubileumjaar voor
de Cultuurraad. Zij 20-jarig be
staan zal dan tijdens een feest
weekend worden gevierd. Die
viering zal een stimulans zijn om
de werking van deze adviesraad,
die een 50-tal aangesloten vereni
gingen overkoepelt, naar de
toekomst toe te bestendigen.
Het Comité van de Edegemse
Concerten, dat Gezinsaperitief
concerlen en Zaterdagavond
concerten organiseert in de St.
Antoniuskerk, zal zijn werking in
de volgende jaren voortzetten. De
organisatie van een groter concert

al dan niet met Edegemse
podiumverenigingen behoort lot
de verwachtingen.

In het plaatselijk cultureel gebeuren
zijn ook de Gemeentelijke Open-

en Woord, het Edegems Tool
atelier en de Kunstacademie is
door het beste bewijs van.
Dot streven zal in de toekomst
worden voortgezet en er zal
verder steun verleend worden aan
de scholen von de andere netten.
Daarenboven bestaat het voorne
men om net-overschrijdende
initiatieven aan te moedigen of
zelf te nemen, die de medeverant
woordelijkheid, de zelfredzaam
heid en de weerbaarheid van de
inwoners bevorderen.

bare Bibliotheek en Discotheek, die
samen in hetzelfde gebouw gehuis
vest zijn, niet meer weg te denken.
Het op punt stellen van de catalo
grafie en de automatisatie behoren
tot de prioriteiten voor de directe
toekomst, alsook de herinrichting
van de leeszaal en de aanpassing
van de balie voor het gebruik van
publieksterminals. Andere voorne
mens zijn ondermeer de uitbouw
van een informatie- en begelei
dingsafdeling en toegang tot Inter
net. Daarenboven zal gestreefd
worden naar een ruimere samen
werking tussen bibliotheek en
discotheek.

Kunstcentrum Huis Hellemans, be
heerd door de v.z.w. Tentoonstel
lingshuis Hellemans, zal blijven
streven naar een verscheidenheid
in de tentoonstellingen en het
verwerven van meer bekendheid
naar buiten uit.
Het ondersteunen van het cultureel
leven zal voorts blijven gebeuren
door het ter beschikking stellen van
accomodatie, zoals bv. het
kunstenaarsatelier op Fort 5.

Tot het domein van de cultuur be
horen eveneens bepaalde festivitei
ten en plechtigheden. Voor de
jaarlijks weerkerende festiviteiten
of plechtigheden, zoals o.a. de 11
Juli-viering, de Open Monumenten
dag, het folkloristisch feest Me
neerke van Buizegem, de jaar
marktfeesten..., zal warden
gestreefd naar vernieuwing.
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TEWERKSTELLING
Inzake tewerkstelling heeft het
gemeentebestuur een dubbele rol :
- enerzijds optreden als werkgever
binnen de financiële mogelijkhe
den van de gemeente
- anderzijds inspelen op het
werkgelegenheidsbeleid gevoerd
door de Vlaamse en de Federale
Regering.

Overeenkomstig de nieuwe
wetgeving terzake wil het bestuur
in de loop van 1996 het Plaatse
lijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA) Edegem operationeel
maken. Zodoende zouden werk
zoekenden voor particulieren,
verenigingen, scholen en instellin
gen allerlei taken kunnen uitvoeren
tegen vergoeding.

Door inhoudelijker te gaan
werken, zal getracht worden de
betrokkenheid van de
Edegemnaren bij ontwikkelingssa
menwerking te verhogen. Dat zal
o.a. worden gerealiseerd via
lessen "Mundiale Vorming" in de
scholen en sensibilisatie-campag
nes naar de verenigingen toe.
Ook is het de bedoeling een
platform te creëren van atgevaar
digden van de verscheidene
Edegemse organisaties voor
ontwikkelinssamenwerking en
andere geïnteresseerden. Dat moet
leiden tot een herstructurering van

Een sterke relatie tussen het
bestuur en de inwoners is van
onschatbaar belang in een
moderne besluitvorming gericht op
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MIDDENSTAND
Het beleid dient erop gericht te
zijn de handelsactiviteiten in de
eigen gemeente nieuwe
stimulansen te geven. Dat kan
trouwens ook de werkgelegenheid
ten goede komen.
De Edegemse Middenstandsraad
brengt advies uit aangaande het
middenstandsbeleid en organiseert
allerlei activiteiten zoals de Dag
van de Klant, het Sinterklaasfeest
en de Eindejaarsactie. In de
toekomst zal gestreefd worden
naar een grotere betrokkenheid
van de verscheidene wijken in de
middenstandswerking en een
betere begeleiding van begin
nende zelfstandigen in de ge
meente, o.a. door middel van een
infobrochure.

de huidige werkgroep tot een
open en doelgerichte raad, die
nog meer gedragen wordt door de
bevolking.

Uiteraard zullen er nog stoppen
worden gezet om geld in te
zamelen voor de Derde Wereld,
waaronder het ondersteunen van
en actief deelnemen aan de
nationaal gevoerde 11. 11.11
actie.

De Edegemse toelage die recht
streeks geschonken wordt aan
projecten in de derde wereld zal
op termijn worden verhoogd.

medeverantwoordelijkheid.
Informatie en dialoog met de
bevolking zijn de aangewezen
hefbomen daartoe.

INFORMATIE
Het in stand houden en verder
verfijnen van het Gemeentelijk
Informatieblad en de Gemeente
gids behoort tot de doelstellingen
voor de toekomst.

Tevens zal blijvend aandacht
besteed worden oon de nieuwste
ontwikkelingen in het media
landschap. Bij het instandhouden
of inschakelen van medio dient de
toegevoegde informatieve waarde
van het medium door te wegen
evenals de kansen die dat medium
biedt om de relatie inwoners 
bestuur te verbeteren. Bovenal
mag de deelname aan nieuwe
media nooit leiden tot uitsluiting
van wie geen toegang tot deze
nieuwe media heeft. Dar betekent
dat blijvend parallel moet geinves
teerd worden in de traditionele
informatiekanalen met lage
drempel.

Enkele malen per jaar per jaar
zullen informatie- of onthaal
avonden voor nieuwe inwoners
worden georganiseerd.

INSPRAAK
Indien het gemeentebestuur bouwt
aan een verantwoordelijke samen
leving moeten er ook structuren
zijn waarbinnen de inwoners
kunnen deelnemen aan het beleid.

Sedert long bestaan er in Edegem
goed werkende adviesraden voor
de diverse beleidsdomeinen zoals
: cultuur, sport, jeugd, gezin,
senioren, milieu en middenstand.

Naast de werking van de advies
raden blijven de inspraak
vergaderingen en de algemene
wijkvergaderingen belangrijke
contactmomenten. Waar er tijdens
de hearings over zeer concrete
aangelegenheden wordt gehan
deld, spitsen de algemene wijk
vergaderingen zich toe op een
zeer brede waaier onderwerpen.

TEWERKSTELLING
EN MIDDENSTAND

ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING

INFORMATIE EN INSPRAAK
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We hopen dat de bevolking snel vertrouwd zal geraken met het
nieuwe uitzicht van de brandweeruitrusting.

BRANDWEER-INFO

Dit is de nieuwe
brandweerhelm

- de oren worden afgedekt
- oogbescherming
- keel- en nekbescherming
- geen uitstekende kleppen
- directe koppeling van de
adembeschermingsapparatuur.

- de oren blijven onbedekt
- geen oogbeschermingskappen
- geen keel- noch nek-
bescherming
- puin dot valt op de horde klep
van de helm kan nekletsels
veroorzaken.

Oude uitrusting :

schuifmaskers, nl. één dat dienst
doet als veiligheidsbril en gans
doorzichtig is en een tweede dat
dienst doet als hitteschild voor de
ogen en dat goudkleurig is.
Bovendien zijn deze helmen
uitgerust om een directe koppe
ling met de adembeschermings
apparatuur mogelijk te maken. Er
is tevens mogelijkheid tot het in
bouwen van interne communica
tiesystemen.
De nieuw helm gedragen in
combinatie met adembescher
mingstoestellen geeft een
volledige bescherming van
aangezicht, oren, keel en nek.

De leden van het Vrijwillige
Brandweerkorps van Edegem
wensen aan alle inwoners een
vreugdevol en veilig Nieuwjaar
toe.
Wanneer u dit informatieblad in
de bus krijgt, zijn weer alle
perikelen rond het vuurwerk van
de jaarwisseling achter de rug.
Niet enkel in de door ons korps
beschermde gemeenten moor
ook op landelijk vlak baart dit
nieuwjaarsvuurwerk steeds
zorgen. Dat we een jaar vol
voorlichting en preventie, demon
straties en rood aan de bevol
king, zien besluiten met indivi
duele vuurwerkstunis is dan ook
een tegenstrijdigheid. Zoals elk
jaar moesten we ingrijpen op het
door ons korps beschermde
gebied.

Voor de Vrijwillige Brandweer
breekt het jaar echter vreugdevol
aan. De tot hiertoe vertrouwde
brandweerhelm moet verdwijnen
en wordt op nationaal vlak
vervangen door een nieuwe
helm. Deze nieuwe helm voldoet
aan de Belgische normen. De
levering voor ons korps is
voorzien in januari van dit jaar
zodat samen met het nieuwe jaar
we ook met een nieuwe outfit
kunnen beginnen.

Dat dit niet enkel zomaar een
modesnufje is, is duidelijk. De
bescherming van het hoofd en
de nek zijn het uiteindelijke doel
van deze vernieuwing.

De nieuwe helmen zijn onder
meer voorzien van twee voor-
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

De Werkgroep Emancipatie is al
verscheidene jaren actief in
Edegem.

Regelmotig vindt u een berichtje
in het gemeentelijk informatie
blad over hun activiteiten, zools
een voordrachtavond, een cursus
outomechoniek, een klusjes
cursus, ...

De volgende vergadering van de
werkgroep heeft plaats op
woensdag Z4 januari om 20 uur
in de refter van het Administratief
Centrum (gelijkvloers),
Kontichstraot 19 te Edegem.

Geïnteresseerden zijn van harte
welkom. Bent u die avond belet,
moor hebt u wel interesse om

mee te werken in de toekomst,
geef don een seintje aan Kristel
Kussé op bovenstaand adres, tel.
450.42.46.

VROUWELIJKE COMPONISTEN
De werkgroep Emancipatie
nodigt u van harte uit op zijn
volgende activiteit : een avond
rond vrouwelijke componisten.
Roland De Munck verzorgt deze
voordracht op een speelse, vlotte
wijze en illustreert zijn woorden
met mooie pianoklonken.

Roland De Munck is naast een
begaafd pianist ook bekend van
het gewezen B.R.T.-radiopro
grommo "Gelezen op de offi

che" en stoot dus garant voor
een boeiende en aangename
avond!

Datum
woensdag 6 maart
om 20 uur

Plaats
Gemeentelijke
Openbare Discotheek
Hovestroot 52 te Edegem

Inkom
50 fr.

Inlichtingen
Kristel Kussé,
Administratief Centrum,
Kontichstroat 19 te Edegem,
tel. 450.42.46.
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NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK !

Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC)

@

In de leeszaal van de bibliotheek
kon je nu de Vlaamse Centrale
Catalogus op CD-ROM raadple
gen.
Deze catalogus beval het bezit
van de zes Centrale Openbare
Bibliotheken : Antwerpen,
Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en
Leuven.

Reeds meer dan 390.000 titels
van boeken, tijdschriften, artikels
uit 160 Nederlandstalige tijd
schrilten, informatieve video- en
speelfilms, boeken op cassette en
in braille, zijn via het beeld
scherm opzoekbaar op titel,
auteur of onderwerp.
Je kan deze informatie snel

terugvinden, ook als je bijvoor
beeld de auteur niet kent of enkel
een stuk van de titel...
Vind je in onze bibliotheek niet
wal je zoekt, geen nood ... Via
de VLACC kunnen we de ge
wenste informatie opsporen en
die dan voor jou
"interbibliothecair" aanvragen.

r-mi-J

±geEET'

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Elke openbare bibliotheek kan
werken (boeken, tijdschrift
artikels, ... ) die ze zelf niet bezit,
aanvragen bij een andere
openbare bibliotheek (ook bij de

Vlaamse Klank- en Braille
bibliotheek "Licht en liefde" en
de Vlaamse Blindenbibliotheek).
Deze service is in principe
kosteloos. Sommige bibliotheken

vragen echter wel een bijdrage
in verzendkosten.
Voor meer inlichtingen kan U
steeds terecht bij het bibliotheek
personeel.
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HET ECOPARK ;Het Ecopark werd op 24 septem zand)

1

ber 1994 plechtig geopend. Na glazen flessen : wit en
één jaar werking kunnen wij gekleurd ECOPA
reeds met vreugde vaststellen dat metaal
een deel van de inwoners van textiel
Edegem de weg naar het drankkartons Enkele praktische
Ecopark heeft gevonden. De autobanden (zonder velg) regelsecoporkwachters hielpen name- kunststofflessen : PET, PVC en
lijk dit jaar, van januari tot en HDPP & HDPE (gesorteerd per Het Ecopark is enkel toegankelijk
met september, in het totaal soort) voor inwoners von Edegem.

1 $23.693 aanbieders bij het steenpuin
deponeren van hun gesorteerd motorolie (maximaal 20 liter) Bedrijfsafval, afkomstig van
afval. frituurolie en -vet (maximaal middenstand, zelfstandigen en

20 liter) bedrijven, mag niet aangeboden
Van januari tot oktober van dit klein gevaarlijk afval : white worden.
jaar zamelden we op het spirit, cosmetica, ... [maximaal Wij vragen u de afvalstoffen
Ecopork ongeveer 1 .7 60 ton 25 kg) uiterlijk l5 minuten voor sluitings
afval selectief in. Het merendeel autobatterijen tijd naar het Ecopark te brengen.
van dit ingezameld afval, onge- TL-lampen
veer 85 %of± 1 .500 ton, wordt houtafval Het achterlaten van afvalstoffen
afgevoerd voor hergebruik of restafval : brandbaar en niet- buiten het Ecopark wordt be
recyclage. Op deze wijze brandbaar. schouwd als sluikstorten en is
verkleint onze afvalberg dat dan ook verboden.
gestort of verbrand moet wor- Waar is het Ecopark De aanwijzingen van de
den. Dit betekent een winst voor ecoparkwachters dienen steeds
het milieu en de geldbeugel. gelegen? opgevolgd te worden.
Voor de inwoners die het Het Ecopark is gelegen langs De volgende afvalstoffen worden

1 f1ÎEcopark nog niet of onvoldoende Kattenbroek, een zijstraatje van niet aanvaard :
kennen, worden hieronder nog de Prins Boudewijnlaan net zand, graszode, slib en mest;
eens kort een aantal praktische voorbij de lerelststraat en vóór asbestafval;
zaken aangehaald. het tuincentrum veve. radioactieve afvalstoffen;

explosieven (of te geven bij de

Wat is het Ecopark ? Wanneer kan je te- politie);
drukhouders, uitgenomen

Het Ecopark is een plaats waar recht op het Ecopark ? spuitbussen en andere kleine
je op vastgestelde dagen en uren drukhouders die niet door de
je gesorteerd huishoudelijk afval De openingsuren van het handel worden teruggenomen;
kan deponeren in speciaal Ecopork zijn als volgt : microbiologisch besmette
daarvoor bestemde afval- afvalstoffen;
containers. Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en giftig afval (K8 09/02/76,

13.00- 16.00 uur ort. 2).
De verschillende afvalstoffen, die Woensdag : 13.00- 18.30 uur

Er mogen geen gesloten zakken
je gesorteerd naar het Ecopoark Donderdag : 13.00-17.00 uur
kan brengen, zijn: Vrijdag: 13.00-18.30 uur aangeboden worden.

papier en karton Zaterdag: 10.30- 16.30 uur Indien u nog vragen hebt, kan u
tuinafval : gras, haagscheersel, Maandag, zon- en feestdagen terecht bij de groen- en milieu-
snoeihout (geen graszoden of gesloten dienst, tel. : 448.00.78.
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OPGELET FOUTIEVE AFVALKALENDER
bestuur geen enkele verantwoor
delijkheid.

v des. ·+toor le juiste intormatie verwij
zen wij u naar het vorige

In hoeverre er nog andere fouten I informatieblad en de folder van
werden gemaakt, is het gemeen- : de reinigingsdienst die u begin
tebestuur onbekend van deze maand door onze• 1
In elk geval draagt het gemeente- diensten werd bezorgd.

woensdag van elke maand en
het groot huisvuil de 3de woens
dag van de pare maanden
opgehaald.

In de loop van de maand decem
ber verspreidde Agalev een
eigen afvalkalender in onze
gemeente. Voor wat de Drie
Eikenstraat betreft, vanaf
Strijdersstraat tot Prins Boude
wijnlaan, bevat deze kalender
fouten. In deze straat wordt
papier immers op de 4de

WAT GEDAAN BIJ SNEEUW OF IJZEL ?

je.e
ér - •o

·•\0%2.
• ±#t:

,j± Eer
-}EI
2TEE< °#

- aan de voet van een boom of
op beplanting

• Gebruik zo weinig mogelijk
zout:

10 à 20 grom volstaan voor 1
vierkante meter !

Voorzichtig met zout, als je van
planten houdt !

• Steeds een breedte van 1
meter op het voetpad vrijmaken :

- hetzij van ijzel : strooien van
zand, os, zagemeel of zout
- hetzij van sneeuw : verwijderen
met borstel, schop, .

• Sneeuwhopen leg je niet :

- op het fietspad
- in de goot of op straatkolken

ZELF TUINIEREN
de gezondste hedendaagse vrijetijdsbesteding

WAAR?
Langs de Kontichstroot bij het
Werk van de Volkstuinen zijn
nog enkele perceeltjes vrij.

INFO?
Inwoners die interesse hebben
om een kovel te bewerken,
kunnen in contact treden met het

Werk van de Volkstuinen,
p.a. de heer Louis Wouters,
Hagedoornlei l l te Edegem,
tel. 457.23.11.
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LABEL PREVENTIEGEMEENTE 1995

In het kader van de actie Kom op
tegen Kanker wordt op initiatief
van de Vlaamse Kankerligo en
de Wetenschappelijke Vereni
ging van Vlaamse Huisartsen het
label "Preventiegemeente 1995"
toegekend aan die gemeenten
die echt werk maken van een
degelijk lokaal preventiebeleid
en die via gemeentelijke structu
ren aan gezondheidspromotie
doen naar de bevolking toe.

Al naargelang de geleverde
inspanningen wordt een gouden,
zilveren of bronzen label uitge
reikt. Het verheugt ons dan ook
zeer u te kunnen melden dat

Voor kankerpatiënten die nood
hebben aan een praatje.
Voor het occasioneel vervoer van
patiënten naar het ziekenhuis.
Voor het bezoeken van patiënten
in het ziekenhuis.
Voor patiënten die een helpende
hand kunnen gebruiken.

Heb je zin in een interessante en
nuttige vrijetijdsbesteding ?

32

te • tes·[II773
heeft de er aan de gemeente

Edegem

het late

gouden
Preventiegemeente

1995

Wil je je minimum vier uur per
week vrijmaken ?

Dan kan je voor meer inlichtin
gen steeds terecht bij
de Vlaamse Kankerliga,
afdeling Antwerpen
Ann Beine
Lange Gasthuisstraat 32
te 2000 Antwerpen
tel. 226.40.00.

schepen Pszeniczko, als voorzit
ter van de Preventieve Gezond
heidsraad Kanton Kontich, het
"Gouden Preventielabel 1995"
voor alle aangesloten gemeenten
die een aanvraag indienden,
waaronder Edegem, in ontvangst
mocht nemen en dit als erken
ning voor de wijze waarop het
preventief gezondheidsonder
zoek werd uitgevoerd en bege
leid.
Het gehanteerde model werd
inmiddels door de Vlaamse
minister van Volksgezondheid
overgenomen en zal in gons
Vlaanderen geïntroduceerd
worden.

De Vlaamse Kankerliga zorgt
voor enkele informatieve bijeen
komsten zodat je kort daarop én
met de nodige bagage op zak
van start kan gaan !

~
Vlaamse Kankerliga zoekt
VRIJWILLIGERS
voor de provincie Antwerpen
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V.Z.W. KIND EN GEZIN EDEGEM
Consultatiebureau nieuwe stijl
Kind en Gezin, of het vroegere
Nationaal Werk voor Kinder
welzijn, heelt een meerjaren
programma uitgewerkt, waarbij
de preventieve kinderzorg
grondig wordt geherstructureerd.
Bedoeling is te komen tot een
beperkt aantal consultatiebu
reaus nieuwe stijl, die een goede
service en een kwalitatief hoog
staande dienstverlening moeten
bieden door hel creëren van een
hogere bereikbaarheid, een
aangepaste en kindvriendelijke
uitrusting en een inhoudelijk
vernieuwde werking.
Over het hele Vlaamse Gewest
en een deel van het Brusselse
Gewest zol het aantal consulta
tiebureaus beperkt worden tot
300 of 5 bureaus per regio.
Edegem behoort tot één van de

60 regio's en heeft inmiddels van
Kind en Gezin de erkenning
ontvangen tot oprichting van een
consultatiebureau nieuwe stijl
vanaf l januari van dit jaar.

Door de Gemeenteraad werd de
oprichting van de Vz.w.Kind en
Gezin Edegem goedgekeurd, die
belast wordt mei de uitvoering
van het project, waarbinnen de
activiteiten van de bestaande
consultatiebureaus in onze ge
meente worden gehergroepeerd.
De v.z.w.is alleszins samenge
steld uit de voorzitter van het
O.CM.W., de Schepen van
Sociale Zaken, de voorzitter van
de Gezinsroad, zes leden van
de Gemeenteraad, twee leden
van het voormalige consultatiebu
reau Elsdonk en twee leden van

het voormalige consultatiebureau
Centrum.

Het nieuwe consultatiebureau
blijft gevestigd in het centrum
van de gemeente (oud gemeente
huis) en zal verzorgd worden in
nauwe samenwerking met de
vrijwilligers die in de bestaande
consultatiebureaus actief zijn.

Openingsuren (op afspraak) :
dinsdag 19.00 · 21.30 uur en
donderdag 13.30- 16.00 uur

Contactpersonen :
Mevr. Blondé-Van Hove,
Koning Albertlei 29, Edegem
(voorzitter) en
mevr. De Deckers-Van de Velde,
Jan Verbertlei 55, Edegem
(ondervoorzitter).

DE GEZINSRAAD ORGANISEERT
cursus "voorbereiding op pensioen"

•••

Op vraag van de deelnemers
aan de cursus "Voorbereiding op
pensioen" besloot de gezinsraad
in samenwerking met de v.z.w.
leeftijd drie bijkomende avonden
Ie organiseren waarop achter
eenvolgens een arts, een jurist en
een financieel deskundige komt
praten.

Programma
l. Gezand ouder worden, wat
kunnen we er zelf aan doen ?
2. Huwelijksgoederenrecht,
erfrecht en testament.
3. Bewust omgaan met finan
ciën.

Voor wie?
Alle geënteresseerden kunnen
zich voor deze 3 avonden
inschrijven.

Waar?
In de raadszaal van het oude
gemeentehuis.

Wanneer?
Op maandagavonden
5, 12en 26 februari
telkens van 19.30 tot 22.30 uur.

Begeleiding
Monique Sleets, medewerkster
leeftijd v.z.w.

Deelname in de kosten
l 00 fr. per persoon per avond.

Inschrijven
Door betaling vooraf bij
Erik Van Genechten,
administratief centrum,
Kontichstraat 19,
2de verdieping.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDEGEM
11.11.11.-actie 1995 - Vierkant voor Afrika

Er was in oktober en november
heel wat te doen rond de
11.11.11.-octie.
Overschrijvingsformulieren
werden in het infoblad gestoken,
er verscheen een gesofisticeerde
structuur met kubus op de
esplanade, dinsdag 7 november
werd er op de markt duchtig
"gekrabd", vrijdag lO november
namen 30 (!) ploegen deel aan
de cocktailkwis en zondag 12

De Schransentrappers

De Schransentrappers besloten
hun opbrengst van dit jaar aan
een Edegems project in de Derde
Wereld te schenken en kozen
hiervoor de organisatie Calcutta

vçeAT $
"jog,,

#8%?. ?
MANIFESTATIE LEUVEN )
Zaterdag 20 april '96

Rescue uit. Ondertussen zijn zij
ook naar Chestokowa (en weer
terug) geweest en samen met de
andere activiteiten die ze organi
seerden in de loop van 't jaar

november werden de straten
afgeschuimd om kaarten, stickers
en paperclips te verkopen.

Dit alles leidde tot een voorlo
pige opbrengst van 155.179 fr.,
voorwaar een mooi resultaat !
Allen die meehielpen om dit te
realiseren worden hartelijk be
dankt voor hun bereidwillige
medewerking en morele steun.

Tot volgend jaar !

bracht deze fietstocht 95.500 fr.
op.
Ook voor hen : een grote
DANKUWEL ! ! ! en proficiat met
het resultaat.

DIENSTREGELINGSBOEKJES VAN DE LIJN
De Vlaamse Vervoer
maatschappij "De lijn" beschikt
over nieuwe dienstregelings
boekjes in verband met de
streeklijnen in de regio's
Mechelen, Turnhout en Antwer
pen.

In het kader van de goede
samenwerking tussen De Lijn en
het gemeentebestuur Edegem is

34

Dor IHI I

LEJINI

voortaan het dienstregelings
boekje van de regio Antwerpen
verkrijgbaar in het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19,
Edegem, bij de onthaalbediende
tijdens de kantooruren. Dit
busboekje bevat de volledige
dienstregeling van alle buslijnen
die in de regio Antwerpen
rijden. De prijs bedraagt 60 fr.



PUBLICATIES TE KOOP !
Edegem telt tol van mooie
plekjes voor de wandelaar. Drie
bewegwijzerde wandelpaden
leiden hem doorheen. Wie
optimaal wil genieten, neemt
best de wandelkaart gemeente
Edegem mee. Dit fraaie druk
werkje kost slecht 20 fr

Voor wie liever op de fiets stapt
don de wandelschoenen aan te
trekken, bieden we de toeris
tische fietskaorr Architectuurroute
van de Toeristische federatie
Provincie Antwerpen. Deze
bewegwijzerde route leidt de
fietser langs de verschillende
bouwstijlen in en rond de stad en
loopt ook voor een stuk over

f

• •

Verkoopprijs : 50 fr.

In het Gemeentelijk algemeen
politiereglement zitten de ver
plichtingen en verbods
bepalingen vervat die te maken
hebben met de veiligheid,
gezondheid, rust en orde in onze
gemeente. Het wordt regelmatig,
naar gelang de vereisten,
aangepast en is te koop tegen
de prijs van 50 fr.

Al deze publicaties zijn verkrijg
baar op werkdagen tijdens de
kantooruren bij de onthaal
bediende in het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19.
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Edegems grondgebied. Li
chaamsbeweging én cultuur
opdoen dus, en dit voor de prijs
van 50 fr.

Prof. Dr. R. van Possen onder
zoekt in de Geschiedenis van
Edegem ruim acht eeuwen
documentaire geschiedenis. Dit
rijk geïllustreerde boek, dat ca.
1.000 blzn. en ruim 120 illustra
ties omvat en in een vlot leesbare
stijl geschreven is, is verkrijgbaar
tegen de prijs van 750 fr.
De brochure Geschiedenis van
de Edegemse straatnamen werd
door dezelfde auteur geschreven
in aanvulling op de Geschiede
nis van Edegem.
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GEWIJZIGDE CONTACTADRESSEN
Edegemse verenigingen

Volgend gewijzigd contactadres
werd meegedeeld :

S.C. OLVE - voetbal
dhr. Julien Claes
Baron de Cellesloon 32
2650 Edegem
tel. 449.28.30

De verenigingen waarvan het
contactadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit aan het
gemeentebestuur te signaleren
met onderstaande strook.

Gewijzigd contactadres Edegemse vereniging
Ondergetekende, .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . ······-··············· .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging :

Naam nieuwe contactpersoon : .

Adres :

Telefoonnummer : ............. . Datum: ... Handtekening :

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraot 19, 2650 Edegem
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zaterdag 20
Toneelgroep De Meeuw
de deur staat open
20.15 uur
Forttheoter, R. Van der
Weydenstraat
toegang 200 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 449.30.75
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donderdog 1
K.A.V. Buizegem
luisteren naar muziek
ook op 8, 15 en 29/02
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 4óA
inschr. : 457.45.52 (Vereecken)

zaterdag 3
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
bezoek aan Provinciehuis
10 uur
Koningin Elisobethloon, Antwer
pen
info : 449.17.66 (Hilde De Wit)

FEBRUARI

K.A.V. Buizegem
schelpenkrans maken
Buisegheem, Jon Verbertlei 46A
inschr. : 457.25.44 (Provo)

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
familiekwis met Bob Bolsens
20 uur
Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128
info : 449.17.66 (Hilde De Wit)

maandag 5
K.A.V. St.-Jozef
gespreksavond : belangstelling
genieten
19.30 uur
't Schranske [nieuwe zaal),
Molenveldloon 2A
info : 449.60.1 1 (mevr. Boyort)
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vrijdag 26
Toneelgroep De Meeuw
de deur staat open
20.15 uur
Forttheoter, R. Van der
Weydenstraot
toegang 200 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie : 449.30.75

zaterdag 27
Toneelgroep De Meeuw
de deur staat open
20.15 uur
Forttheoter, R. Van der
Weydenstraot
toegang 200 f; CP en 60+ :
180 fr.
reservatie : 449.30.75

Vakantiegenoegens Edegem
bijwonen toneelvoorstelling
"De deur staat open" door
toneelgroep De Meeuw
20 uur
Forttheoter, Fort 5
bijdrage : 200 fr.
info : 440.41.62 (De Keye) of
449.04.34 [Dombrech)

Elsdonk Oud Scouts
kennen we nog een aantal Oude
Vlaamse Caféspelen ?
20 uur
Wolvenhol, Porkloon 161
info: 440.10.17

dinsdag 30
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit
maken van wiegelop en bojozzo
van 14 tot 16.30 uur
koorterslokool gemeenteplein
inschr. : 455.27.90

1 N
O0 Q

JANUARI

7996

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
rondleiding Bourlaschouwburg +
lunch
10 uur
Bourloschouwburg Antwerpen
info : 449.17.66 [Hilde De Wit)

zondag 21
Toneelgroep De Meeuw
de deur staat open
20.15 uur
Forttheater, R. Van der
Weydenstraot
toegang 200 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 449.30.75

donderdag 25
K.A.V.-H. Familie
winterwandeling
info : 449.62.40 [Van de
Bogaert}

Elsdonk Oud Scouts
geleid bezoek aan het
Heemmuseum te Lint
14 uur
Liersesteenweg 25, Lint
info : 449.30.43
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dinsdag 6 dinsdag 13 februari
1
woensdag 21

K.A.V. Buizegem K.A.V. S1.-Jozef K.A.V. H. Familie
kookdemonstratie : koken voor uitstap wandeling in de Ardennnen
twee B.30 uur info: 440.27.26 (Vochten)
20 uur vertrek St.Jozefkerk, Molenveld
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A laan 2 vrijdag 23 februari
info : 457. 25 .44 (Provo) info : 457.74.43 (mevr. Bond van Grote en van Jonge

Vandenbroucke) Gezinnen
woensdag 7

1
crea-activiteit : koken met

K.A.V. H. Familie Elsdonk Oud Scouts kinderen
reeks : een beweging verder (3x omgaan met aidspatiënten 9.30 uur
ook op 14 en 28/02 voordracht door mevr. Gevaerts refter Andreas Vesaliusschaal,
Reinildisheem, Prins Boudewijn 20.30 uur , Kontichstraat 21
laan 352 Wolvenhol, Parklaan 161 info : 449.27.02 {lghels• 1 info: 449.11.09 (Bussens) info: 440.10.17 Buermans)

KA.V H Familie dinsdag 13 Elsdonk Oud Scouts
reeks : naaien in 1000 minuten CM.B.V. Edegem-Hove vertoning videofilm over
ook op 28/02 helpen en geholpen worden  Jamboree 1995 in Nederland
19.30 uur orgaanschenking

1

20.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn voordracht door mevr. van Wolvenhol, Parklaan 161
loon 352 Beeumen info : 449.30.43
info: 449.15.80 (Smeuninx) 20.15 uur

De Basiliek, Hovestraat 69 1 maandag 26
vrijdag 9 leden 100 fr., niet-leden 150 fr. K.A.V. Buizegem
Bond van Grote en van Jonge 1 1 bezoek postsorteercentrum
Gezinnen donderdag 15 Berchem
crea-activiteit : dozen bekleden Bond van Grote en van Jonge info: 458.03.88
met textiel Gezinnen
van 13.15 1ot 16.30 uur vormingsavond : omgaan met K.A.V. St.-Jozef
van 19.15 tot 22.30 uur kinderverdriet demonstratie : vis, lekker en• 1

kaarterslokaal, gemeenteplein 20 uur gezond
inschr. 455. 27. 90 (Blondé) 1 refter administratief centrum, 19.30 uur

Kontichstraat 19 't Schranske [nieuwe zaal);
maandag 12 info en inschr. : 440.71.54 Molenveldlaan 2A
Bond van Grote en van Jonge (Bogaerts-Patteet) info: 449.68.26 (mevr.
Gezinnen Mattheijssens)
vormingswerk : beginselen van vrijdag 16
eerste hulp voor babysitters en Bond van Grote en van Jonge dinsdag 27
jonge ouders Gezinnen Bond van Grote en van Jonge
20 uur crea-activiteit : dozen bekleden Gezinnen
refter administratief centrum, met textiel vormingswerk : beginselen van
Kontichstraat 19 van 13.15 tot 16.30 uur eerste hulp voor babysitters en
inschr. : 457.50.75 (Wauters) van 19.15 tot 22.30 uur jonge ouders

kaorterslakaal, gemeenteplein 20 uur
inschr. 455.27.90 (Blondé) refter administratief centrum,

Kantichstraat 19
inschr.: 457.50.75 (Wouters)
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donderdag 29
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : leren studeren
(3x)
voor ouders 6de leerjoor lager
onderwijs + 1 ste leerjaar secun
dair
ook op 7 en 14/03
20 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr.: 449.92.39
(Marichal)

MAART
vrijdag 1
K.A.V. Buizegem
wereldgebedsdag
20 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei 46A
info: 455.26.98 (Apers)

zaterdag 2
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : babymassage
kinderopvang 't Elfenbankje,
Drie Eikenstraat 18
inschr. : 457.50.75 (Wouters)

Den Dierenvriend v.z.w.
geleid bezoek aan het Provincie
huis
l O uur
Provinciehuis, Antwerpen
inschr. uiterlijk 12/02
reservatiekosten : 20 fr.

38

zondag 3
V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
kleine pioniers : de mossen
begeleide wandeling
l O uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestroot
duur : 2,5 uur, deelname gratis
info: 457.91.63 (Karel Motthijs)
of 457.87.11 (Marleen
Moelants)

dinsdag 5
C.M.B.V. Edegem-Hove i.s.m.
Davidsfonds
leesclub met schrijfster Greta
Seghers
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden l 00 fr., niet-leden 150 fr.

woensdag 6
K.A.V. H. Familie
vervolg : een beweging verder
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan 352
info : 449.11.09 (Bursens)

donderdag 7 maart
K.A.V. H. Familie
interculturele avond rond Bolivia
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon 352
info: 440.64.75 (Van Parijs)

K.A.V. Buizegem
kalligrafie ( 10 weken)
tot 13 juni
Buizegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 449.01.36 (Ezlin)

zaterdag 9
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : babymassage
kinderopvang 't Elfenbankje,
Drie Eikenstroot 18
inschr. : 457.50.75 (Wouters)

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek museum Van Mieghem te
Antwerpen + 4-uurtje met
pannekoeken
14 uur
Vrijdagmarkt Antwerpen
bijdrage : 225 fr.
info : 440.4 l .62 (De Keye) of
449.04.34 (Dombrecht)

dinsdag 12 maart
K.A.V. Buizegem
potdecoratie
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 457.25.44 (Provo)

Elsdonk Oud Scouts
typen van binnenvaart- en
zeeschepen
dia-voordracht door Karel
Cornelis
20.30 uur
Wolvenhol, Porklaon 16 l
info : 440.40.17

woensdag 13
K.A.V. H. Familie
vervolg : een beweging verder
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laon 352
info : 449. 11.09 (Bursens)

K.A.V. H. Familie
vervolg : naaien in 1000 minuten
19.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan 352
info : 449.15.80 (Smeuninx)

zaterdag ló
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : babymassage
kinderopvang 't Elfenbankje,
Drie Eikenstraat 18
inschr. : 457.50.75 (Wouters)
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dinsdag 19
C.M.B.V. Edegem-Hove i.s.m.
Davidsfonds
voetreflexmossoge
voordracht door mevr. Schoen
makers
20.15 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden 100 fr., niet-leden 150 fr.

woensdag 20
K.A.V H Familie
vervolg : een beweging verder
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon 352
info : 449. 11.09 (Bursens)

donderdag 21
Elsdonk Oud Scouts
geleid bezoek aan Steenbakkerij
museum 't Geleeg te Rumst
14 uur
info : 449.23.38

K.A.V. H. Familie
demonstratie : visgerechten
19.30 uur
Reinisldisheem, Prins Boudewijn
loon 352
info 449.15.80 (Smeuninx)

K.A.V. St.-Jozef
rers
8.30 uur
vertrek : St.-Jozefkerk, Molenveld
laon 2
info: 457.74.43 (mevr.
Vondenbroucke)

vrijdag 22
Vakantiegenoegens Edegem
bezoek postsorteercentrum
Antwerpen X
14 uur
postsorteercentrum Berchem
info 440.41.62 (De Keye) of
449.04.34 (Dombrecht)

zaterdag 23
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : bobymossoge
kinderopvang 't Elfenbankje,
Drie Eikenstraat 18
inschr. : 457.50.75 (Wouters)

zondag 24
V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
vogelgeluiden herkennen
begeleide wandeling
10 uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraot
duur : 2 uur, deelname gratis
info: 457.91.63 (Karel Motthijs)
of 457.87.11 (Marleen
Moelonts)

woensdag 27
K.A. V. St.-Jozef
lentefeest
19.30 uur
De Schrans (grote zaal), Molen
veldlaan 2A
info: 449.60.11 (mevr. Boyort)

K.A.V. H. Familie
reeks : vrouw en dons
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan 352
info: 449.11.09 (Bursens)

zaterdag 30
V.M.S.E. i.s.m. Culturele Kring en
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
14de volkszongovond : Kom,
zing met mij, o.l.v. Geert Teugels
20 uur
Elzenhof, Parklaan 4
toegangsprijs : 200 fr.
info: 449.82.12 (De Gryze)

Elsdonk Oud Scouts
gemeenschapsavond met verto
ning dioreeksen door leden over
vokantieherinneringen 1995
20.30 uur
Wolvenhol, Parklaan 16l
info : 449 .30.43

Teksten voor
activiteitenkalender

APRIL
dienen binnengebracht
uiterlijk 31 januari 1996
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WAT SPORT BETREFT ...

In de gemeentelijke sporthal Den Willecom:

1 E V A N

{eg%

Sport en spel
tijdens de krokusvakantie, voor
kinderen van de lagere school
van maandag l9 t.e.m. vrijdag
23 februari (5 dagen)
telkens van l 0 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot ló uur.
De kinderen kunnen tijdens de
middagpauze blijven ineten mits
drank en luchpakket wordt
meegebracht.

Dit alles gebeurt onder de
deskundige begeleiding van
bevoegde sportmonitoren.
Prijs : l .000 fr.
Inschrijven kan vanaf vrijdag l9
januari.

Voor meer inlichtingen :
Sporthal Den Willecom
Terelststraat 2, Edegem
tel. 457.46.62.

Competitiekalender
Edegemse sportclubs

Informatie i.v.m. de thuis
wedstrijden van de Edegemse
sportclubs kan je steeds vinden
in de inkomhal van de gemeente
lijke sporthal Den Willecom.

@

In desportregio Midden-Provincie :

De regio Midden-Provincie richt
bijscholingscursussen en intorma
tieve cursussen in voor iedereen
die wol met sport te maken heeft.

- Op 20 januari te Borsbeek
van 9 tot 12.30 uur
"Reanimatie ... ook in de sport
... ook van toepassing op
kinderen"
gegeven door een gediplomeerd

lesgever van het Rode Kruis.
Deelnemingsprijs : l 00 fr.
Plaats : sporthal Ter Smisse,
Borsbeek.

- Op 23 maart te Zandhoven
"Risico-oefeningen en -houdingen
in de sport"
gegeven door een lesgever van
de rugschool.
Plaats : sportcentrum 't Veld,

Veldstroat, Zandhoven
[prijs en tijdstip nog te bepalen).

Voor verdere inlichtingen i.v.m.
deze regiowerking :
Sporthal Den Willecom
Terelststraat 2, Edegem
tel. 457.46.62
of : Regionaal sportsecretorioot
Wijnegem
tel. 353.08.49 (Els Hectors).

I'
MOET JE SPORTEN
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Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

INHOUD
Het gebeurde in de
Gemeenteraad 3

Kalender tentoonstellingen 4

Gezinsaperitiefconcert 5

Grabbelpas 1996 6

Vakantiespeelplei nen
Hulgenrode 7

Speeldagen Paasvakantie 7
1Fun in the house KP.Ol 7 •

Mallemuze muziekvakanties 8

Toko Tuka - Land van Lindgren 8

In de bibliotheek ... 9

Milieu 10-13

Politiebericht 14

Brandpreventie 14-15

Vierde Edegems Tuinfeest 15

Werkgroep Emancipatie 16.17

Reiscursussen ETA 18

Reispassen 18

Rijbewijzen 19

Voorlopige pensioen-
1 •berekening 19

Gewijzigde contactadressen
verenigingen 19

Cursus "leren leren" 20

Week van de huisapotheek 20

O.C.M.W. - Immaculato 21

V.z.w.Kind en Gezin 21

Ontwi kkeli ngssamen-
werking 22-23

20 jaar Cultuurraad 24

Wat sport betreft ... 25

Vergaderingen adviesraden 25

Activiteitenkalender 26-27

Edegem-Cochem 700 28

Heemmuseum
De Pastorij
open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen) van 14 tot l 8 uur.

SU,"yo±·
f ·..,

•, •• t1= ,5,E
$. 13,o, .

PAST

Gemeentelijke
Openbare
Discotheek
Hovestraat 55 - 2650 Edegem
tel. 457.85.84 (tijdens openings
uren)

- maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

- woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Gemeente
diensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op maandag 8 april
(Paasmaandag).

Op zaterdag 6 april (Pasen) zal
er tevens geen dienstverzekering
zijn op de dienst Bevolking.

Gemeentelijke
Openbare
Bibliotheek
Hovestraat 55 -2650 Edegem
tel. 457.85.84

- maan-, woens- en donderdag :
van 13.30 tot 20 uur

- dinsdag :
van 13.30 1ot 17 uur

- vrijdag :
van 13.30 tot 18 uur

- zaterdag :
van 9.30 tot 12.30 uur

2
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
V.z.w. Kind en Gezin gen. Daardoor worden, voor wat Aanvullende
Edegem betreft de berekening van de

gemeentebelasting opwerkingstoelage, zowel het

Eind vorig jaar werd de v.z.w. aantal generatieoverschrijdende de personenbelasting
Kind en Gezin Edegem opge- activiteiten dat recht geeft op een

richt. Deze v.z.w. verenigt de bonus van 5 punten per activiteit De aanvullende gemeentelijke

plaatselijke consultatiebureaus 1 als het aantal podiumactiviteiten belasting op de personen

voor zuigelingen sedert dot recht geeft op lO punten per belasting werd voor het dienst

1.1.1996 en stelt een vernieuw- activiteit beperkt tot maximum 5 jaar 1996 vastgesteld op 6%,

• de werking ten doel. Teneinde dit activiteiten per jaar. waardoor deze t.o.v, 1995

consultatiebureau "nieuwe stijl" onveranderd blijft.

in staat te stellen zijn werkings \indirecte gemeente
kosten te financieren in alwach O.C.M.W.
ting van een betoelaging door

1

belasting op het ope-
Kind en Gezin Brussel, wordt nen ot veranderen van Door de gemeenteraad werd het
door de gemeente een start- hinderlijke inrichtingen ontslag op eigen verzoek van
toelage van 50.000 fr. ter O.C.M.W.-raadslid Christ Van
beschikking gesteld. 1 Herwegen aanvaard. OpvolgerTer recuperatie van de kosten die 1

voor de gemeente gepaard gaan Frank Van Loer, Pieter Van den

Gemeentelijke met de toepassing van het Vlaams Bemdenlaan 124, Edegem, leg-

Reglement betreffende de Milieu- de in handen van de burgemees
Gezinsraad vergunningen, werd met ingang ter de voorgeschreven eed af.

De wijziging van de statuten van
van 1.1.1996-en voor een
periode van 5 jaar - een belasting 1 Vervanging rioleringde Gemeentelijke Gezinsraad

1 ingevoerd op het openen of
Edegem werden goedgekeurd. veranderen van de door VLAREM 1 Prins Boudewijnlaan• Door deze wijziging mogen de als hinderlijk beschouwde inrich

1 leden van de Gezinsraad voor- tingen. Deze belasting bedraagt De door de gemeenteraad op
taan niet meer optreden als effec l 0.000 tot 75.000 fr. per 26.1 0.1995 goedgekeurde
tief of plaatsvervangend lid van

1 inrichting, naargelang de klasse. gunningswijze van de werken
meer don één vereniging en kun- "vervanging riolering Prins
nen zij bijgevolg nog slechts één Boudewijnlaan" werden gewij-
vereniging vertegenwoordigen. Gemeenteopcentiemen zigd. Teneinde in aanmerking te

op de onroerende kunnen komen voor de aanvul-

Toelagereglement
lende financiële bijdrage van het

1
voorheffing Vlaamse Gewest, werd de

voor de gezinsgerichte
1

beperkte aanbesteding omgezet. . De gemeentelijke opcentiemen in een openbare.
verenigingen op de onroerende voorheffing

Er werd een wijziging doorge
voor het dienstjaar 1996 werden
vastgesteld op 595, waardoor

voerd van het toelagereglement deze t.o.v. 1995 onveranderd
voor de gezinsgerichte verenigin blijven.

3
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Kalender
TENTOONSTELLINGEN

é

Gregie De Maeyer
Kruibeke, l4 april 195l

schrijfopdracht voor het toneel
stuk "Touw" volgde.
In 1995 kreeg hij de drie
jaarlijkse Prijs voor Jeugd
literatuur van de Vlaamse Ge
meenschap voor "Fietsen".

Karl Meersman
designer, cartoonist en vaste kari
katurist van Trends Magazine.

Werkt in zijn geboortedorp. Zijn
ouders brachten hem in contact
met de toegepaste kunst, meer
bepaald de publiciteit.
In de academies te St.-Niklaas,
Temse, Kontich en Antwerpen
volgde hij de richtingen Figuur,
Publiciteit en Prentkunst. Via
tentoonstellingen en eerste prij
zen verwierf Karl Meersmon
bekendheid als grafisch kunste
naar.
Toch voelde hij zich meer aange
trokken tot een uiterst creatieve
vorm van journalistiek, nl. "de
karikatuur". Als twintiger debu
teerde hij als cartoonist en snel
tekenaar. Met deze activiteit werd
hij opgemerkt door Trends Maga
zine, het weekblad waarvoor Karl
nu de voste cartoonist is. Even
loter kwamen door de weekbla
den Sport '90 en Keerpunt bij.
Karl Meersmon leidt sinds '91,
samen met zus en broer, het
Atelier "Meersman I.D."

g

Gregie De Maeyer
cartoonist, illustrator en schrijver
van jeugdwerken

In 1976 begon Gregie De
Mayer, die voordien zijn sporen
als cartoonist verdiende, de
jeugdboeken van Henri Van
Daele te illustreren. Tien jaar later
zat hij ook aan eigen teksten te
sleutelen wat resulteerde in
prentenboeken, waaronder "Pief
poef paf, mijn broek zakt af",
bekroond met een Boekenleeuw.
In zijn laatste werken "Fietsen",
"In de put", "Mama ?" en "Juul",
greep Gregie naar een compleet
nieuwe stijl. Hij herleidde emotio
nele verhalen en illustraties tot de
allernoodzakelijkste zinnen en
lijnen. Met "Mama ?" sleepte hij
een Boekenwelp in de wacht.
In 1994 zette hij zijn eerste
stappen in het theater. De toneel
bewerking "In de put" ontving
een belangrijke projectsubsidie
van de Vlaamse Gemeenschap.
Voor het scenario van "Mama ?"
kreeg hij de Paul de Montprijs
voor figurentheater waarna een

OVER HET WATER GETILD

Voor de tentoonstellingsperiode
van l5 maart tot 6 april heeft
Huis Hellemans twee bekende
Wase kunstenaars

Karl Meersman
Temse, I4 september 196

i aal ij

! 1

%
»-«

'

~-

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van l0 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur
en op vrijdag

van 14 tot 16 uur.

Van 13 april tot 5 mei
CLAIRE VAN DEN ABEELE

olieverfschilderijen

PAUL VAN OSTAIJEN
100 JAAR

Het boek "Paul van Ostaijen 
Een reflectie op kunst",

uitgegeven ter gelegenheid
van een tentoonstelling,
is nog steeds te koop
in Huis Hellemans

tegen de prijs van 300 fr.

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

4
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Comité Edegemse Concerten

WIJ VERZEKEREN
u

EEN MOOIE
EN GEZELLIGE START

VAN UW
ZONDAG
OCHTEND!

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé, p/a Administra
tief Centrum, Kontichstroot 19
te Edegem, tel. 450.42.46.

Plaats:
St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraot,
Edegem-centrum.

Inkom :
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart.

GEZINSAPERITIEFCONCERT
1 Datum:

zondag 3 1 maart.

1

Aanvang:
11 uur.

Het Comité Edegemse Concerten
heet u hortelijk welkom op zijn
derde en laatste gezinsaperitief
concert van dit jaar.

winnen.

Jonge beloftevolle talenten zetten
hun beste beentje voor en
serveren u muzikale pareltjes !
Achteraf kon u nog bijpraten bij
een aperitiefje en uw kans
wogen met onze muzikale
prijsvraag om een cd-bon te•

•
KOMT U OOK EENS

EEN KEER?

Noteer alvast de data van
onze zaterdagavond
concerten:

4 mei:
Henri De Roeck, klarinet en
Jon Michiels, piano

28 september :
Yves Storms, gitaar en Marc
Grouwels, dwarsfluit

16 november :
Roger Heijn en Rolande Van
der Paal, zang en Dirk Baert,
piano.

Meer informatie hierover in
volgende informatiebladen !

5
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GRABBELPAS 1996
Een keiharde garantie ... voor een fijne vakantie
In het informatieblad van januari kon
je reeds vernemen wat het begrip
"Grabbelpas" allemaal inhoudt.

Het is een vakantieprogramma
boordevol culturele, creatieve,
educatieve en sportieve vrijetijds
ocliviteilen, speciaal uitgestippeld
voor olie jongeren van 6 lof 16 jaar.
Aan sommige activiteiten kunnen ook
kinderen vanaf 4 jaar al deelnemen.

Noost de "Grabbelaar", een
handige gids met allerlei kortingen,
toffe ideeën en nuttige tips, wordt er
ook dit jaar in Edegem een plaatse
lijk programma uitgewerkt en dit in
samenwerking mei de gemeenten
Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich
en Mortsel.

Onze gemeente organiseert in de
paasvakantie volgende activiteiten :

• donderdag 4 opril : "De grote
knutsel-is-tof-namiddag" [van ]4 tot
16.30 uur)
Doelgroep : voor kinderen vanaf l 0
jaar
Plaats : gemeenteschool Andreas
Vesalius
Dit crea-atelier gebeurt onder
begeleiding van een aantal kundige
monitoren die de kinderen zullen
helpen bij het in elkaar knutselen van
volgende zaken : brug over de rivier,
bouw je eigen luchtvloot, de peri
scoop en de rekenbolk.

Prijs : Grobbelpossers betalen 50 f,
niet-Grobbelpossers 80 fr_

• dinsdag 9 opril : "Initiatie scher
men"
Doelgroep : - voor kinderen van 7 fot
l O jaar (van 14 lof 15.30 uur)
- voor kinderen vanaf 1 0 jaar (van
15.30 fot 17 uur)
Plaats : gemeenteschool Andreas
Vesolius

Schermen is een enorm leuke sport

die een flink beroep doel op je
reflexen en spieren. No de algemene
opwarmingsoefeningen en de
specifieke beenoeleningen en
armbewegingen, krijgen de deelne
mers een woordje uitleg over het
gebruikte materiaal.
Nadien wordt er uiteraard ook
onderling een partijtje geschermd.

Prijs : Grabbelpassers betalen 80 fr.,
niet-Grobbelpossers 120 fr. (gebruik
materiaal inbegrepen).

• woensdag 10 opril : "Doguifsfop
naar het familiepark Harry Malter'
Doelgroep : voor kinderen van 4 tof
12 jaar
We vertrekken om 8.45 uur mei de
bus op het gemeenteplein en zijn
door terug omstreeks 17.30 uur.

Ritjes maken op de olifant, de kameel
en de pony, olies is hier mogelijk.
Verder zijn er springkastelen, een
speeltuin, een safaritrein, een
kinderboerderij en verschillende
shows.
Hef wordt alleszins een onvergefe
lijke dag voor olie kinderen !

Prijs : Grobbelpossers betalen 400
fr., niet-Grobbelpassers 450 f
Deze prijs omval : busvervoer, inkom
park (mei o.m. een dieren- en
goochelshow) en een vieruurtje.

Opgelet !
Voor al deze activiteiten moet er op
voorhand ingeschreven worden (zie
verder).

Een fofool overzicht van alle activitei
ten die in de paasvakantie zullen
plaatsvinden, vind je terug in de
Grobbelposbrochure die je voor het
begin van de krokusvakantie via je
school gekregen hebt of die in je
brievenbus bezorgd werd.

Misschien ben je ondertussen al wel
ingeschreven voor bepaalde activitei
ten of heb je tijdens de krokus
vakantie al kennisgemaakt mei de
Grabbelpaswerking ?

In ieder geval, wil je je vakantie op
een toffe en niet-alledaagse manier
doorbrengen, aarzel don niet en
schaf je zo vlug mogelijk een
Grobbelpos aan. Voor de prijs hoef
je hef zeker niet te loten.

De Grobbelpos kost immers slechts
l 00 fr. en is verkrijgbaar op de
Jeugddienst, oud-gemeentehuis ( l e
verd.), gemeenteplein Ie Edegem
(enkel tijdens de voormiddagen van
9 tof l 2 uur en op woensdag
namiddag van ]4 tot ló uur). Niet
vergeten een pasfoto mee Ie
brengen t
Hier gebeuren ook de inschrijvingen
voor de ocfivifeifen (vragen naar
dhr. Luc Bries, tel. 450.43.70).

Algemeen:
• Je bent nog niet in het bezit van
de eerste Grobbelposbrochure (een
tweede mei de activiteiten voor de
grote vakantie/herfstvakantie volgt
nog) ? Geen nood. Kom gewoon
een exemplaar holen op de jeugd
dienst.
• Voor alle duidelijkheid loch nog
even vermelden dot je als inwoner
van Edegem ook van het aanbod
van de andere gemeenten gebruik
kunt maken. Doen dus !

6
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Verzekering :
eenmalig 125 fr., geldig tot 30
juni '96

4 tickets (anders 150 fr.)

Inbegrepen : vieruurtje

U kan uw kind rechtstreeks
brengen naar het speelplein,
't Serclaesdreef 34 te
Wommelgem.

Meer informatie kon u bekomen
bij Speelpleinen Groot-Antwer
pen, Otto Veniusstraat 20,

1
Antwerpen, tel. 232.97.72.

Uren : van 8.30 tot 17 uur
mits bijbetaling:
van 8 tot 8.30 uur vooropvong
van 17 iot 18 uur naopvang

Dagprijs : 125 fr. vanaf aankoop

Periode : tijdens de paasvakantie
van l april tot l 2 april
zander busvervoer
zonder warme maaltijd
Aandacht : gesloten op
paasmaandag 8 opril

Hebben ze er geen zin in, dan
mogen ze vrij spelen volgens
eigen interesse en fantasie.

Het terrein leent zich voor bosspe
len, bouwen van zandkastelen,
knutselen in diverse ateliers... en
omgong mei dieren op de kinder
boerderij. De kinderen kunnen
dagelijks kiezen uit allerlei spelen
en activiteiten ander begeleiding
van gebrevetteerde monitoren en
monitrices.

VAKANTIESPEELPLEINEN HULGENRODE
voor 4- tot l4-jarigen
Uw kind houdt van avontuur, is
een durver en trekt reeds goed
zijn plan, dan zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen
van Hulgenrode.

•
ZEER BELANGRIJK BERICHT
o mn de bevolking tussen 6 en l2 jaar oud

•
De superformitastische speel
dagen in de Paasvakantie
hebben plaats op dinsdag 2 en
woensdag 3 april (i.p.v. l l en
12 opril)

in het lokaal van K.S.A. Parsival
(Fort 5), Jacob de Raarestraat 2
te Edegem

telkens van 9 tot 16 uur
deskundig geleid door de kei
toffe monitoren van de speel
weken.

Prijs :
50 fr. voor Edegemse kinderen
60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente

25 fr. voor het derde en vol
gende kind(eren).

Info : Gemeentelijke Jeugddienst,
tel. 450.43.70.

Dit initiatief wordt georganiseerd
i.s.m. de Edegemse Jeugdraad.

Voor alle 12- tot 16-jarigen
FUN IN THE HOUSE

Kleien, marmeren van papier,
kaarsen maken, design kaft
ontwerpen, bowlen, zwemmen,
zoektocht, grote play-backshow,
balspelen en nog veel meer ....

Georganiseerd door Jeugdhuis
Kruispunt i.s.m. Edegemse
Jeugdraad.

Dagprijs:
50 fr. voor kinderen wonende in
Edegem

60 fr. voor kinderen buiten
Edegem.

Periode : van l t.e.m. 5 opril
tussen 9 en ló uur.

Plaats : Meihof, Hovestraat 110
te Edegem.

Inschrijvingen : ter plaatse.

Inlichtingen : Gemeentebestuur
Edegem, Kinderopvang- en
Jeugddienst, tel. 450.43.70.

7
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MALLEMUZE MUZIEKVAKANTIES
Mollemuze is een jeugddienst
voor muziek die muzikale pro
jecten organiseert voor kinderen
en jongeren; voor beginnende
en gevorderde muzikanten, voor
zangers en instrumentalisten,
voor creatieve improvisa-toren en
jonge componisten, .

Muzikale vakanties
tijdens de
Paasvakantie :
• Ritme en percussie
[12-18 j0or)
alle slagwerkers worden opge
trommeld

9 tot 12 opril in Veldegem
4.7 50 fr.

• Elektronische muziekinstrumen
ten
( 15-18 jaar)
voor wie niet weg te slaan is van
de nieuwe generatie muziekin
strumenten
9 tot l 2 opril in Kasterlee
5.250 fr.

• Indianen
(6-9 j0or)
een muzisch en avontuurlijk
project voor jonge Mollemuzisten
9 tot 12 april in Kasterlee
4.l00fr.

»
• Orkeststage :.;4)
( 13-18 jaar)
vier dogen intensief werken aan
een symfonisch repertoire
31 maart tot 3 opril in Hoepertin
gen
4.100 fr.

Wil je meer weten over Malle
muze muziekvakanties of
Snorrebot, het muziektijdschrift
op moot van de jonge muziek
liefhebber, gratis thuis ontvan
gen, don bel je het nummer
011/63.21.64 (PB 45, 3990
Peer).

~
)

AS

/)

GRAB
1996
Bericht voor alle
geinteresseerde
monitoren

Voor de Edegemse Grobbel
posoctiviteiten (zowel tijdens
de paasvakantie als de grote
vakantie en de herfstvakantie)
zijn wij nog op zoek naar een
aantal bekwame monitoren die
de kinderen tijdens deze
activiteiten willen begeleiden.

Ben je min. 17 jaar en voel jij
je misschien geroepen om
deze taak uit te oefenen ?
Aarzel don niet en neem snel
contact op met dhr. Luc Bries,
secretaris Jeugdraad, jeugd
dienst, gemeentehuis ( l e
verd.), gemeenteplein te
Edegem (tel. 450.43.70).

Info : Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek Edegem, tel.
457.85.84.

Inkom gratis.

Voor alle kinderen en
[groot)ouders.

Film op woensdag 27 maart

"Lota loopt weg"
(5 tot 9 jaar)
13.30 uur

"Ronja de Roversdochter"
(8 tot 12 jaar)
16 uur

Gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 21 te
Edegem.

Inkom gratis.

TAKAJ[UKA
Land van Lindgren
Ontdek het Land van Lindgren.
Op je zwerftocht langs boerderij
en stollingen komen boeken van
Astrid Lindgren tot leven.
Jeugdtoneelgezelschap De
Meeuw speelt "Bolderburen". De
Circusschool van Edegem daagt
"Pii Langkous" uit. En "Lot"
hangt hoor ponnekoeken in de
bomen.
Verder zijn er nog voorlees
momenten en een heleboel
plezierige doe-activiteiten. In het
koetshuis kom je meer te weten
over het leven van Astrid
Lindgren. Geniet ook van een
worm drankje in het Zweedse
Koffiehuisje.

In en rond Kasteel het Arends
nest, Boerenlegerstraat, Edegem

zondag 17 maart : 10 tot 17 uur
zaterdag 23 maart: l 0 tot 20
uur
zondag 24 maart : 1 0 tot 17
uur.

8
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Nieuwe tijdschriften
Wist je... dat je in de leeszaal
van de bibliotheek meer dan
honderd verschillende tijdschrif
ten kan inzien ? Deze collectie
werd op vraag van de lezers
nog uitgebreid met een aantal
populaire tijdschriften. Ter
informatie volgt hier de volledige
lijst ( de nieuwe abonnementen
zijn vet gedrukt).

Aktief wonen, Autogids, Belgisch
Staatsblad, Belgische Bibliografie,
Beter bouwen en verbouwen,
Bibem, Bibliotheek- en Archiefgids,
Bibliotheek en Samenleving,
Blikopener, Bobo, Boekidee,
Boek en bibliotheek, Boekbolad, De
Brakke Hond, Bres, Budget en recht,
Budget-week, Bzzlletin, Compu

000

ter magazine, Dietsche Warande en
Belfort, Dobbit doe het zelf, Doe
het zelf, Ecogroen, Eigen huis en
interieur, Elektuur, Elsevier maga
zine, Eos, Etcetera, Feeling, Film
en televisie + video, Financieel
Economische Tijd, Flair, focus, Foto
en doka, Gandalf, Gazet van
Antwerpen, De Gemeente, Goed
gevoel, Grasduinen, De Grijze
zone, Hart voor dieren, Hobby
tuin, Humo, Jeugd en samenle
ving, Joepie, Kalender Antwer
pen, Kijk, Klapper, Knack, Knip
mode, Koopjeskrant, Kultuur
leven, Het laatste Nieuws, Leefmi
lieu, Leesgoed, Leesidee + leesidee
Jeugd, Libelle, Lire, Milieurama,
Monumenten en landschappen, De
Morgen, Muziekkrant Oor, Nationol
Geographic Magazine, Natuur en

techniek, Natuurreservaten,
Newsweek, NieuwWereldtijdschrift,
Het Nieuwsblad, Nitro, Le Nouvel
Observateur, Onze Tijd, Open,
Openbaar, Openbaar kunstbezit
in Vlaonderen, Opzij, Ouders van
nu, Paris Match International,
Pedagogisch Tijdschrift, Personal
Computer Magazine (PCM), Pippo,
Recreatief wandelen en
fietsen, Reflector, Reiskrant, De
Scene, Spiegel Historiael, Der
Spiegel, De Standaard, Streven,
Teek, Testaankoop magazine,
Tijdingen, Time international, Tip
culinair, Trends, Unesco Koerier, Le
Vi{ Express+ Weekend l'Express,
Vlaamse Stam, Vlaanderen, Voetbal
magazine, Het Volk, Vrij Nederland,
De Vrijzinnige Lezer, Vt-wonen,
Wapiti, De Wereld Morgen, Yang

IN DE BIBLIOTHEEK

Grote-letteruitgaven

•
Voor wie problemen heeft
met de kleine lettertjes ...
zijn er nu GROTE-LETTER
BOEKEN uitleenbaar in
de bibliotheek.
Dankzij een wissel-

25ste Jeugdboekenweek
van 6 tot 20 maart

L>-'

collectie van de Centrale
Openbare bibliotheek
van Antwerpen beschik
ken wij momenteel over
een 200-tal boeken in
grote druk.

In het kader van de Jeugd
boekenweek organiseerde de
Gemeentelijke Openbare Biblio
theek een wedstrijd rond het
thema DIEREN.

Voor iedereen wat wils :
zowel streek- en familie
romans als science-fiction,
thrillers, detectives en
literaire romans, kortom
alle genres.

Opdracht was :
teken je lievelingsdier,
zet een bedreigde diersoort in
de verf,
schrijt een dierenverhaal
of fotografeer je knuffelbeest ...

Alle kunstwerken worden in de
bibliotheek tentoongesteld tijdens
de maand maart.

9
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MILIEU
Selectieve inzameling van plastiek, metaal en drankkartons

De plastieken flessen en flacons,
metalen verpakkingen en drank
kartons (PMD) dient u sinds no
vember van vorig jaar te depone
ren in een blauwe doorschijnende
IHKzak. De blauwe IHK-zakken
zijn te verkrijgen op dezelfde
adressen als de grijze huisvuil
zak. De doorzichtigheid van de
blauwe zak laat ons toe te contro
leren of de zak enkel PMD beval.

WAT MAG ER IN DE BLAUWE ZAK?

• Plastieken flessen
Wat wel?
Plastieken flessen van frisdranken,
waters, melkproducten, enz.
Plastieken flacons van
detergenten, wasverzachters,
schuurmiddelen, shampoo, enz.

Hoe?
Leeg, zonder dop en platgedrukt
in de lichtblauwe zak.

Wat niet?
Botervlootjes, yoghurtbekers,
flessen van drinkyoghurt, plastie
ken zakjes of folies (grijze
huisvuilzak), flessen van chemi
sche producten zoals motorolie,
onkruidverdelgers, verven, ...
(KGA), flessen van frituurolie,
salade dressings of azijn (grijze
huisvuilzak].

• Metalen blikjes
Wat wel?
Blikjes van frisdrank, water en
bier, conservenblikken, aluminium
schoteltjes en bakjes, metalen
deksels en schroefdoppen.
Hoe?
Uitgespoeld in de lichtblauwe
zak.

Wat niet?
Aluminium films en folies [grijze

zak), spuitbussen of gasflessen
(KGA : enkel kleine gasflessen).

• Drankkartons
Wat wel?
Drankkartons van vloeibare
voedingsmiddelen [frisdrank,
melkproducten, ... ) bestaande uit
karton/Polyethyleen (PE) of
karton/aluminium/PE.

Hoe?
Uitgespoeld en platgevouwen in
de lichtblauwe zak.

Wat niet?
De aluminium-plastieken verpak
king van wijn, koffie, soep, enz.
(grijze huisvuilzak).

Belangrijk !
• De plastieken flessen, de
metalen verpakkingen en de
drankkartons mogen in dezelfde
lichtblauwe IHK-zak.
• De verpakkingen dienen eerst
even te worden zuiver gemaakt.
• De drankkartons en de plastie
ken flessen platdrukken.
• De plastieken draaidopjes die
niet aan plastieken flessen
vastzitten mogen niet in de PMD
zak (wel grijze zak). De doppen
zijn niet enkel van een ander
plaslieksoorl, met de doppen op
de flessen is het ook onmogelijk
de flessen samen Ie persen.

U kan uw PMD-fractie ook
gesorteerd in PVC-, PET-, HDPE/
PP.flessen, blikjes en drankkartons
apart aanbieden op het Ecopark.
Een PVC-fles kan je onderaan
herkennen door een lasnaad,
terwijl een PET-fles onderaan
stervormig is.

Het Ecopark is gelegen langs
Kattenbroek, zijstraatje van de
Prins Boudewijnlaan, juist voorbij

Terelststraat en vóór AVEVE. Niet
gesorteerd materiaal of gesloten
zakken worden niet aanvaard op
het Ecopark.

WAT IS DE BETEKENIS VAN HET
GROENE PUNT ?
Het groene punt is geen
milieulogo !
Op als maar meer verpakkingen
is het groene punt terug te vinden.
Alle leden van Fost Plus mogen dit
logo gebruiken. Het groene punt
betekent enkel dat het om een
product goot dat financieel
bijdraagt tot de projecten van
Fost Plus.

Een groot deel van de producten
met een groen punt, waaronder
botervlootjes en yoghurtbekers,
worden momenteel niet selectief
ingezameld voor recyclage. De
selectieve inzameling en de
recyclage van deze producten
zijn nog onvoldoende uitgewerkt.
Deze verpakkingen moeten
zodoende nog in de grijze
huisvuilzak gedeponeerd worden.

Niet alle producten mei een groen
punt mogen in de PMD-zak !

WAT GEBEURT ER MET UW
BLAUWE ZAK ?

De gemeente haalt uw selectief
ingezamelde verpakkingen de
tweede en vierde vrijdag van de
maand met een aparte ronde op.
De opgehaalde afvalstoffen
worden naar een sorteercentrum
gebracht. In het sorteercentrum
wordt het PMD deels machinaal,
deels manueel per materiaalsoort
gesorteerd en geperst. Van hieruit
vertrekt het gesorteerde materiaal
naar de recyclagebedrijven.

,~
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Sorteren om te recycleren

PLASTIEKEN FLESSEN
De grote variëteit aan kunststof
ten en hun zeer afwisselende
chemische samenstelling bemoei
lijken de recyclage. De recupera
tie van gebruikt huishoudelijk
kunststofafval beperkt zich don
ook voorlopig tot plastic flessen.

De opgehaalde flessen worden
in het sorteercentrum met de
hond gescheiden in PET-, PVC- en
HDPE-flessen en geperst in balen.

In de recyclagebedrijven worden
de flessen gewassen en fijn
gemalen. Het fijngemalen
plastiekafval wordt geleverd aan
gespecialiseerde bedrijven voor
de productie van nieuwe
kunststofproducten

De gerecupereerde kunststoffen
worden ondermeer gebruikt voor
de aanmaak van judomatten,
folies, polen, thermische isolatie,
huisvuilzakken, vloertegels,
nieuwe flessen, rioolbuizen,
textielvezels, .

METALEN VERPAKKINGEN
De metalen verpakkingen wor
den gescheiden in aluminium en
schroot.

Aluminium is een zeer stabiel
product dot niet vergoot. Het kon
in principe eindeloos gerecy
cleerd worden. De recyclage
geeft een besparing in grondstof
fen en relatief gezien minder
lucht- en waterverontreiniging.
Gerecycleerd aluminium vergt
tevens slechts 5 % van de
energie die nodig is om primair
aluminium uit aluminiumoxide te
maken.

Het schroot wordt in het sorteer
centrum met een magneet van
het overige afval gescheiden en
geperst in balen. Het ingeza
melde schroot (ferro-afval} wordt
aangewend voor de productie
van nieuw stool.

Mits de nodige voorbehandeling
levert gerecupereed schroot stool
op dot kwalitatief evenwaardig
is aan stool gewonnen uit ijzer
erts. Het schroot uit huishoudelijk
afval wordt gekenmerkt door tin-

en chroomafzetting, die als
typisch kenmerk hebben dot ze
stool hord maken. Voor de
productie van zachte stool
soorten moeten deze stoffen dus
eerst uit het gerecupereerde
materiaal verwijderd worden.

Gerecupereerd stool wordt o.m.
gebruikt in de outoindustrie.

DRANKKARTONS
Drankkartons worden gemaakt
van karton (75 %), polyethyleen
(20 %) en aluminiumfolie [5 %).

Bij de recyclage worden twee
technieken toegepast : omzetting
tot papierpulp (herpulping met
scheiding van de fracties) en ver
werking tot Tecton bouwplaten
(zonder scheiding van de frac
ties).

De drankkartons worden aange
wend voor de productie van : pa
pier en kartonproducten (huis
houdrollen, kartonnen kokers, ...),
kunststofproducten (bloempotten,
spatlappen, outotopijt, paletten),
aluminium of bouwplaten (muren,
vloeren of meubels).

» PREVENTIE !!

-» RECYCLAGE...

!_,vRAND
tBréRGERUPRAnE

11
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Compost van 't vat voor slechts 480 fr.
Heeft u een tuin dan kan u op
een eenvoudige manier meewer
ken aan een aanzienlijke vermin
dering van onze afvalberg. Uit
analyses blijkt namelijk dat circa
de helft van ons huisvuil uit
organisch tuin- en keukenafval
bestaat. Na 6 maanden kan u
dit organisch materiaal via
compostering terug in uw tuin
gebruiken als bodemverbeteraar.

Opdat u met uw gezin hiervan
zou kunnen genieten, werd voor
uw tuin een speciaal compostvat
ontwikkeld. Reeds meer dan
l. l 00 gezinnen in Edegem
kunnen getuigen van het voor
deel van deze uitvinding.

Bestelbon compostvat

Ondergetekende, naam : ..

adres :

Uw voordelen :
• milieubewust
• onopvallend
• eenvoudig in gebruik
• geringe omvang [0 80 cm
h 96 cm, 260 liter inhoud)
en vooral... compost, bodem
verbeteraar voor uw tuin.

Hoe te bestellen ?
Door subsidies van de Vlaamse
overheid kunnen wij u zolang de
vooraad strekt het compostvat
aanbieden voor slechts 480 fr.
De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onder
staande bestelbon. Na bestelling
kan het compostvat door de

gemeente bij u thuis afgeleverd
worden.

Meer inlichtingen kunt steeds
verkrijgen bij onze Milieudienst,
tel. 448.00.78.

,<,

tel:

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000.0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstraat 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten afgeleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Resultaten van ons afvalbeleid

f

Vorig jaar zijn wij er eindelijk in
geslaagd, dankzij uw medewer
king en inspanningen, de hoe-

12

veelheid afval dat verbrand en
gestort moet worden te laten
dalen. De hoeveelheid afval dat

vorig jaar verbrand werd,
daalde ten opzichte van 1994
namelijk met 682 ton.

Wij zijn dus op de goede weg !



D
O

E
O

G
O

E
0

M
O

E
O

E
O

N
O

T
0

E
O

#
• •

• 7200-1 +990 1991 1992 1993 1994 1995

De daling van het te verbranden
en te storten afval komt voorna
melijk de recyclage ten goede. In
1994 werd ± 2.370 ton huishou
delijk afval selectief ingezameld.
Vorig jaar leverde de selectieve
inzameling ± 2.835 ton op. Dit
betekent een stijging van 465
ton. Deze stijging is te wijten aan
de selectieve inzamelingen op
het Ecopoark, de opening van het
composteringspark en de nieuwe
selectieve huis-aan-huis
inzamelingen.

Afval krijgt via hergebruik en
recyclage een nuttige toepassing.
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ie slim is, voorkomt afval
Niet enkel op hei vlak van
gezondheid en veiligheid, maar
ook op het vlak van milieu dient
de prioriteit naar voorkoming te
gaan. Met dit principe zal
ongetwijfeld iedereen accoord
gaan. Toch zien wij dat op dit

vlok nog veel ie weinig gereali
seerd wordt.

Voorkoming van afval houdt in
dot wij niet willekeurig afval
blijven produceren en pas
nadien een oplossing zoeken om

het afval te scheiden en te
verwerken. Bij de aankoop en
gebruik moeien wij zoveel
mogelijk vermijden dot er afval
ontstaat. Dit betekent wijziging in
ons consumptiegedrag.

Afval voorkomen is altijd beter dan recycleren of verwijderen !
Tips voor het voorkomen van afval
• Met thuiscompostering kon u bij
na de helft van uw huisvuil vermin
deren en nuttig toepassen als
bodemverbeteraar voor uw tuin.
Reeds verschillende jaren biedt de
gemeente u hiervoor tegen
aankoopprijs een compostvat aan.
• Kies voor minder verpakking en
vermijd wegwerpverpakkingen.
Weiger zeker overtollige verpak
kingen. Koop artikelen zo mogelijk
onverpakt.
• Niets is handiger don een
mooie, stevige en duurzame
boodschappentas.
• Gooi uw oude kleren niet
zomaar weg. Misschien kon u er
nog wel iemand blij mee maken.
Dit geldt ook voor andere
producten, zoals meubelen en
elektrische toestellen.
• Verminder uw papierverbruik.
Gebruik uw schrijf- en/of
computerpapier aan beide zijden.

Kies voor kringlooppapier.
• Indien u het wekelijks pakket
aan ongeadresseerd reclame
drukwerk overbodig vindt, kleef
don een sticker "Geen reclame
drukwerk a.u.b." op uw brieven
bus. De sticker is verkrijgbaar op
het gemeentehuis en de Groen- en
Milieudienst.
• Koop enkel wat je nodig hebt.
• Probeer te herstellen voor u iets
weggooit.
• Bon spuitbussen. Er bestaan
dikwijls genoeg alternatieven, bv.
handpompje en stick.
• Gebruik zo weinig mogelijk
chemische producten. Kies aan de
hond van de samenstelling het
minst milieuschadelijke product
[wasmiddel, afwasmiddel,
allesreiniger, verven, inkten, ... ).
Loot u echter niet misleiden door
slogans en reclame. De groene
gids, een praktische adressengids,
kan u hierbij een leiddraad geven.

Deze kon aangekocht worden bij
Memo, Blijde lnkomstroat l 09 te
3000 Leuven, tel. 016/22.87.94.
Giet nooit chemisch afval (olie,
verfresten, ...J door uw gootsteen
of WC, moor breng ze naar het
Ecopork (KGA).
• Vermijd wegwerpbatterijen.
Gebruik, indien nodig, oplaad
bare batterijen en een batterij
lader. Koop energiezuinige
toestellen. Loot je toestellen niet
onnodig werken.
• Gebruik minder water. Neem
een douche i.p.v. een bad (55
i.p.v. l 05 liter). Laat uwwater
nooit zomaar lopen. Repareer
lekken zo snel mogelijk.
• Verminder uw tuinafval. Bodem
bedekkers houden uw onkruid
weg. U kan ook kiezen voor meer
natuurlijke vegetaties (natuurtuin).
Wees spaarzaam met meststoffen
en verdelgers.

13
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In de gemeentelijke infobladen
van 1995 waarschuwde de
politie herhaaldelijk voor de
overdreven snelheid van een
aantal voertuigbestuurders te
Edegem en voor de zware
financiële gevolgen bij betrap
ping.

hn 1995 controleerde politie
Edegem in totaal 21.859 auto
voertuigen op snelheid. Er
werden l .751 processen-verbaal
voor zware overtreding opge
steld, wat 8 % van de gecontro
leerde voertuigen betekent.

In werkelijkheidheid ligt het
aantal overtreders natuurlijk
hoger : er zijn immers ook nog

Wanneer we praten over brand
preventie, bedoelen we dat we
moeten zorgen dat onze leef
omstandigheden zodanig zijn
dat we elke vorm van brand of
ontstaan van brand kunnen
inperken of voorkomen.

leder individu heeft als taak deze
preventie zo goed mogelijk ter
harte te nemen. Dit betekent dat
ieder van ons bepaalde situaties
dient in te schatten en onnodige
risico's dient te vermijden : een
sigaret roken in bed, een vuurtje
stoken tegen de muur van een
houten tuinhuis, ... . ledereen
dient bepaalde voorzorgsmaatre
gelen na te leven, zowel in de
eigen woning als in de werk
omgeving.

14

de "gewone" overtredingen.

Ter herinnering herhalen we hier
even hetgeen reeds te lezen
stond in het gemeentelijk
informatieblad van april '95 met
betrekking tot de tarieven die het
Parket van de Procureur des
Konings hanteert bij
verkeersovertredingen :

• een gewone overtreding kost
minimum 2.000 fr. maar het
bedrag kan hoger liggen als de
overtreder een gewoonte
zondaar is;
• voor een zware overtreding
wordt een minnelijke schikking
van minimum 6.000 fr. opge
legd. Voor snelheids

Op gemeentelijk vlak is dit niet
anders. De burgemeester staat in
voor de veiligheid van de
burgers, ook voor de brand
veiligheid. Hij heeft hiervoor een
brandweerkorps ter beschikking
dat repressief kan optreden als
er een begin van brand is
vastgesteld. Daarenboven heeft
hij ook officieren ter beschikking
die door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken zijn opge
leid tot gediplomeerd "technicus
brandvoorkoming". Zij zijn
bevoegd controles uit te voeren
of adviezen te verlenen bij het
brandpreventiebeleid.

Bij het uitvoeren van deze
controles wordt nagegaan of
gebouwen, installaties, ... aan

overtredingen kan dit bedrag
gradueel oplopen tot 12.000 fr.
Zo wordt bv. voor een snelheids
overtreding van 77 km/u in de
bebouwde kom alras een
minnelijke schikking van 9.000
fr. voorgesteld.

Uiteraard moet de weggebruiker
zijn verkeersgedrag niet aanpas
sen omdat de minnelijke schikkin
gen bij overtreding zwaar
aankomen; nee, het
verkeersgedrag dienst correct te
zijn omdat het een leefregel is
waarmee de ganse gemeen
schap gebaat is.

bepaalde welomschreven voor
schriften voldoen. Deze voor
schriften bepalen ondermeer de
constructie van elektrische
apparaten, de installatie van
verwarmingstoestellen, de
indeling van gebouwen, de
locatie en grootte van nooduit
gangen, de plaatsing van
pictogrammen, enz.

Deze brandpreventiewetgeving,
die voortdurend wordt uitgebreid
en aangepast, is in ons land tot
stond gekomen no de brand in
het grootwarenhuis lnnovation te
Brussel in 1967 en bestrijkt
zowat alle mogelijke risico
situaties in verbond met de

,)

f

SNELHEID LOONT NIET

BRANDPREVENTIE
ten dienste van particulieren en bedrijven
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constructie en het gebruik van
gebouwen voor woon- en werk
doelei nden, vrijetijdsbesteding,
onderwijs, ziekenverzorging,
horeca, enz.

Er zijn instellingen die periodiek
een verslag van de brand
veiligheid moeten voorleggen.
We denken hier aan de rust
oorden, ziekenhuizen, hotels,
enz. Andere moeten bij de
ingebruikname van het gebouw
of bij het aanvragen of verlengen
van hun uitbatingsvergunning
voldoen aan de voor hun catego
rie gestelde eisen, bv. garages,
winkels, tuinbouwbedrijven,
restaurants, enz.

Reeds bij de bouwaanvraag
wordt nagegaan of de inge
diende plannen conform de
wetgeving zijn die op het ge
bouw van toepassing is. Indien
loter wordt vermoed dot een
bedrijf of particulier niet meer in
overeenstemming is met deze
brandpreventieregels, kan de
burgemeester een controle
vragen.

Aanvragen voor een preventie
bezoek dienen gericht te worden
aan de burgemeester die don
opdracht tot uitvoering aan de
brandweer geeft. De brandweer
zal een advies of een brand
verslag opstellen telkens de
burgemeester er om vraagt en
indien er een wetgeving is die
op betreffend gebouw, instelling
of organisatie kon toegepast
worden. De brandweer kon dus
nooit op eigen initiatief optre
den.

Bij het opmaken van een verslag
is het meestal nodig dat verschei
dene attesten worden voorge
legd. Deze attesten betreffen :
- de verwarmingsinstallatie
- liften
- gasinstallatie
- elektrische installatie
- veiligheidsverlichting
- meldings-, waarschuwings- en
alarminstallatie
- branddetectie-installatie
- brandblusmiddelen
- jaarlijkse oefeningen voor het
personeel
- het interventiedossier

- attesten van alle bouw
elementen die een graad van
weerstond tegen brand vragen
- attesten dat alle bouwelementen
geplaatst zijn volgens de hoger
opgesomde richtlijnen
- attesten van alle bouwmateria
len die een klasse van reactie
tegen brand moeten hebben.

Om vertraging bij het beko
mende van een verslag of advies
te vermijden, is het verkiesbaar
dat alle benodigde attesten
vooraf verzameld worden en
wordt nagegaan of deze volle
dig zijn.

De brandweer is te allen tijde
beschikbaar om informatie te
geven, uitleg en verduidelijking
te verschaffen en u met rood en
dood bij te staan. Hiervoor zijn
we bereikbaar in de brandweer
kazerne op het nummer
457.46.33. De officieren zijn
hier aanwezig elke donderdag
tussen 19 en 21 uur, of alle
werkdagen tussen l3 en 15.45
uur, uitgezonderd woensdag. U
belt vooraf best even om een
afspraak te maken.

VIERDE EDEGEMS TUINFEEST
Het vierde Edegems Tuin-
feest, gemeenschapsfeest
waarvan de opbrengst
bestemd is voor
sociale werken in

de gemeente, zal plaats
vinden op zondag 2 juni

op Fort 5.
Noteer nu reeds deze
datum in uw agenda!

15
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

De basiscursus elektriciteit, ook
wel "klusjescursus" genoemd,
wordt voor een vijfde keer
ingericht.

Een enthousiaste leraar van het
Don Bosco Instituut geeft de
lessen. De cursus is gespreid
over twee avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
een derde bijeenkomst gaan we
naar de praktijkklas van het Don
Bosco Instituut (met o.a. uitvoeren
van kleine reparaties).

U leert o.a. over :
- de soorten leidingen die er
bestaan

- wal u moet doen in geval van
kortsluiting
- hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact monteert
- hoe u een snoer aan een
stekker bevestigt.

Wanneer:
- twee theoretische lessen op
dinsdagavond : 28 mei en 4 juni
van 20 tot 22 uur
- één praktijkles op zaterdag
voormiddag : 8 juni van 9 tot 12
uur.

Waar:
De lessen op dinsdagavond
vinden plaats in de refter van het

Administratief Centrum,
Kontichstraaf 19 Ie Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar het Don Bosco lnsfifuut,
Salesianen/aan l Ie Hoboken.

Begeleiding :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

Bijdrage:
500 f., cursus inbegrepen.

Basiscursus elektriciteit voor vrouwen

Basiscursus automechaniek voor vrouwen
Er zijn veel mannen en vrouwen
die weinig verstand hebben van
auto's. De mannen durven over
dat weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak
het zelfvertrouwen.

De Werkgroep Emancipatie stelt
u daarom de basiscursus auto
mechaniek voor, waarin u leert
- hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt
- hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten
- hoe u een band verwisselt
- waar u bij pech zelf iets kan

aan verhelpen en waar u zeker
af moet blijven
- wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au serieux genomen wordt.

Deze cursus wordt te Edegem
reeds voor een achtste keer
ingericht.

Wanneer:
- drie theoretische lessen op
donderdagavond : 25 april, 2
en 9 mei van 20 to1 22.15 uur
- één praktijkles op zaterdag
voormiddag : l l mei van l O tot
12.15 uur.

Waar :
De lessen op maandagavond
vinden plaats in de refter van hef
Administratief Centrum,
Konfichstroaf 19 Ie Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar Garage De Krikker,
Turnersstroat 36 te Antwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De
Krikker.

Bijdrage:
800 fr., cursus inbegrepen.

Er worden telkens maximum vijftien deelneemsters aanvaard.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : deze komen aan bod tijdens de volgende cursus.

Cursus zelfverdediging voor vrouwen
De Werkgroep Emancipatie plant
in samenwerking met de
Edegemse karateclub Kamakura
een cursus zelfverdediging voor
vrouwen.

16

De cursus bestaat uit een tien
lessen van elk twee uur. De
lessen worden gegeven in de
sportzaal van het vroegere OLVE
college in de Drie Eikenstraat

363.
De juiste details hiervoor moeten
nog verder geregeld worden.
Vermoedelijk goot de cursus
door in het najaar (september 
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oktober - november). Eén reeks
zou op een weekdag 's avonds
plaatsvinden en één reeks op
zondagnamiddag.

Hebt u interesse ? Geef alvast uw
naam op ! U komt dan op de
wachtlijst. Eens de voorwaarden

vast staan, schrijven wij u
persoonlijk aan. U kan zich dan
als eerste definitief inschrijven.

Markante-vrouwen-wandeling in Antwerpen
Vorig jaar bezocht de Werk
groep Emancipatie Brussel en
stopte in het voetspoor van
beroemde vrouwen die deze
stad ooit bewoonden.

Dit jaar trekken we naar ons
eigen Antwerpen en maken een
tocht door het oude stads-

gedeelte. Een gids van de
toeristische dienst brengt ons
allerlei wetenswaardigheidjes bij
over markante dames die haar
ooit bevolkt hebben.

Wanneer: zondag 12 mei van
]4tot 1 6 uur.

Waar : samenkomst op de Grote

Markt te Antwerpen.

Deelname : 50 fr.

iedereen is van harte welkom op
deze wandelnamiddag. Inschrij
ven kan met onderstaande strook
die u vóór maandag 22 april
dient terug te bezorgen.

iingsstrook Markante-vrouwen-wandeling Antwerpen - l2 mei 96 i
Ondergetekende, naam :

1.

adres .

schrijft zich in voor de wandeling in Antwerpen op zondag 12 mei 1996 met............ personen
en voegt hierbij x 50 fr. = fr.

Daium: Handtekening :

@
Vergadering 29 mei
Geïnteresseerden voor de
Werkgroep Emancipatie Edegem
zijn nog steeds welkom !

Komt u eens graag naar een
vergadering ? Dan bent u van

harte welkom op de volgende
bijeenkomst van de werkgroep,
die plaats vindt op woensdag 29
mei om 20 uur in de collegezaal
van het oud gemeentehuis,

gemeenteplein te Edegem.

Bent u die avond belet, maar
hebt u wel interesse om mee te
werken in de toekomst, geef dan
een seintje.

Inlichtingen over de Werkgroep Emancipatie
en inschrijvingen voor de activiteiten :
Kristel Kussé, p/a Administrief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46.

Tijdens de werkdagen, bij
voorkeur tussen 9 en 12 uur of
tussen 14 en 16 uur.

17
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Met onze reiscursussen willen we
meer zelfvertrouwen en reis
comfort geven aan mensen die
graag een vreemd land bezoe
ken, maar te weinig tijd hebben
om de taal grondig te leren.

Wat zeg ik in de bank ? Hoe
vraag ik naar de weg ? Wat met
de getallen ? Begrijp ik de
opschriften in het station ? Hoe
vraag ik om hulp ? Wat zeg ik in
het restaurant ? Hoe winkel ik
met enige kennis van zaken ?
Om aan die taalnood tegemoet
te komen, reiken we een aantal

woorden, structuren en uitdruk
kingen aan die gebruikt worden
in situaties waarin de doorsnee
toerist terechtkomt.

Taalkeuze
Frans, Engels, Spaans en
Italiaans.

Lesdata
Zaterdag 25 mei, 1, 8, 15 en
22 juni, telkens van 9 tot 12 uur.
Om het uur pauzeren we zowat
l O minuten (koffie).

Prijs
l .700 fr. voor Edegemnaars,

2.100 fr. voor anderen. De
kopieën zijn in de prijs begre
pen. We aanvaarden alleen
baar geld (geen cheques).

Inschrijvingen
Vanaf heden tot en met vrijdag
l O mei, in het ETA, Romeinse Put
2 (bij voorkeur 's avonds).

Inlichtingen
Dhr. Lode Van der Sonde, tel.
353.16.44
Dhr. Theo Schammelhout, tel.
450.42.00 (tijdens kantooruren)
ETA, tel. 458.06.08.

Veel succes en goede reis 1

VAKANTIEGANGERS OPGELET
vraag tijdig uw reispassen

2 j0or : 860 fr.
4 jaar : 1 .460 fr.

2 jaar : 730 fr.
4 jaar : 1.330 fr.

Indien u een reis boekt of geboekt
heeft, waarvoor u ondermeer een
reispas nodig heeft, verzoeken
wij u vriendelijk niet tot het aller
laatste ogenblik te wachten om
deze aan te vragen. Met de ko
mende zomervakanties in het
vooruitzicht, vragen wij u om
tijdig uw reispas aan te vragen.
De wachttijd, tijd tussen aanvra
gen en afhalen van de reispas,
bedraagt 5 werkdagen. Voor
sommige landen moet u daaren
boven een visum hebben, door u
zelf aan te vragen op het consu
laat of de ambassade van het
betreffende land; ook dat vraagt
tijd !
Aanvragen voor nieuwe reis
passen of verlengingen kunnen
gebeuren op de dienst Reispas
sen, Administratief Centrum 
gelijkvloers, Kontichstraat 19.
Deze dienst is voor het publiek
toegankelijk alle werkdagen van
9 tot 12 uur en op woensdag
namiddag van 14 tot 16 uur. De
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aanvraag dient niet persoonlijk te
gebeuren, maar kan gedaan
worden door een familielid [bv
echtgeno(o)t(e), vader, moeder,
broer, zuster, ...]. Ook voor het
afhalen van de reispas is dat het
geval.

Mee te brengen:
• 2recente pasfoto's (kleur of
zwart-wit);
• het nodige geld (geen
cheques).

Tarieven:
• nieuwe reispas
1 jaar : 560 fr.
3 jaar : 1.160 fr.
5 jaar: 1.760 fr.
• verlenging
l jaar : 430 fr.
3 j0or : 1.030 fr.

Voor verdere inlichtingen kunt u
tijdens de kantooruren telefonisch
contact opnemen met dhr. F.Van
Tichelen op het nummer
450.42.26.

Kinderen onder de 12 jaar, die

naar het buitenland reizen,
moeten in het bezit zijn van een
identiteitsbewijs ("reispasje").

Kinderen onder de l 2 jaar
moeten in het bezit zijn van een
identiteitsbewijs; dit is een wit
kaartje in een plastiek zakje.
Wanneer deze kinderen naar het
buitenland reizen, kunt u voor hen
ook een zogenaamd "reispasje"
bekomen, dat geldig is voor l
jaar en voorzien is van een foto
van het kind. Dit "reispasje" dient
tijdig aangevraagd te worden
door één van de ouders of door
de persoon die het gezag over
het kind uitoefent en kost 35 fr.
Voor aanvragen of verdere
inlichtingen hieromtrent kunt u
terecht op de dienst Bevolking,
Administratief Centrum - gelijk
vloers, Kontichstraat 19, tel.:
450.42.00. Deze dienst is
toegankelijk alle werkdagen van
9 tol 12 uur en op woensdag
namiddag van 14 lol 16 uur.
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RIJBEWIJZEN
Sedert l december 1995 wor
den de rijbewijzen niet meer
afgeleverd bij de Politie, maar
wel op de dienst Rijbewijzen in
het Administratief Centrum 

gelijkvloers, Kontichstraat 19. U
kunt er terecht voor het aanvra
gen en afhalen van rijbewijzen,
alle werkdagen van 9 tot 12 uur

en op woensdag tevens van 14
tot 16 uur. Inlichtingen kunnen
telefonisch verkregen worden op
het nummer 450.42.00.

VOORLOPIGE PENSIOENBEREKENING
vanaf 55 jaar
Bent u 55 jaar en wenst u een
voorlopige pensioenberekening
te laten uitvoeren voor pensioen
op uw 60ste of 6lste..., dan
kan u op de dienst Bevolking
afdeling Pensioenen hiervoor een
formulier verkrijgen. Voor werk
nemers en zelfstandigen volstaat
het om in grote lijnen de loop-

baan op ie geven; wie gewerkt
heeft in openbare dienst, moet
iets meer gegevens betreffende
deze loopbaan invullen. Na het
verzenden van hei ingevulde
formulier (waarop een takszegel
van l 00 fr. dient gekleefd te
worden), mag u spoedig daarna
een voorlopige berekening

verwachten.
Hebt u hieromtrent nog vragen,
dan kunt u steeds terecht bij de
dienst Bevolking - afdeling Pen
sioenen, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19. Deze dienst is
alle werkdagen toegankelijk van
9 tot 12 uur en op woensdag
tevens van 14 tot 16 uur.

GEWIJZIGDE CONTACTADRESSEN
Edegemse verenigingen

De verenigingen waarvan het
contactadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit aan het
gemeentebestuur te signaleren
met onderstaande strook.

Gewijzigd contactadres :
K.W.B. Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes - Centrum
Wilfried Hendricx
Onafhankelijkheidsstraat 175
2650 Edegem
tel. 458.01.37

Gewijzigd contactadres Edegemse vereniging
Ondergetekende,.. . . . . .. . .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging : ...

Naam nieuwe contactpersoon :

Adres :

Telefoonnummer : ...... ........... Datum: .... Handtekening :

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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CURSUS "LEREN LEREN"
voor 12-jarigen

De Gemeentelijke Gezinsraad
organiseert nogmaals een reeks
van de cursus "Leren leren" voor
l2-jarigen (lste-jaars humaniora)
op 2,3, 4 en 5 opril.
De cursus heeft plaats in een
klaslokaal van de Andreas
Vesoliusschool, Konlichstrool 21
Ie Edegem, tijdens de voormid
dag van 9.30 lol 12 uur.

Programma
• studieplanning
• studiemethode
• concentratie
• werkruimte
• voorbereiding examens
• motivatie
• structuren (wat is er belangrijk
en wat niet)
• specifieke problemen

Inschrijven kan door betaling van
1 .000 fr. per persoon (cursus
materiaal inbegrepen) bij Erik
Van Genechten, Administratief
Centrum, Kontichstroot 1 9 te
Edegem, tijdens de kantooruren.

Het aantal deelnemers is beperkt
tot 15 personen.

IS UW HUISAPOTHEEK EEN PUZZEL ?
Los hem dan op!
In de week van 22 lol en met 28
april wordt de "Week van de
huisapotheek" georganiseerd.
Dit gebeurt in samenwerking mei
het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne en de gezondheidsregio
Antwerpen-Zuid, waarvan
Edegem deel uitmaakt. Die week
vormt het startsein van een
algemene sensibiliserings
campagne.
Er wordt voornamelijk aandacht
besteed aan de inhoud van de
huisapotheek en het controleren
van de houdbaarheid van de
medicijnen. Geneesmiddelen
waarvan de vervaldatum over
schreden werd, dienen onver
wijld naar de apotheker ge
bracht te worden.

20

Verschillende beroepsgroepen en
verenigingen bundelen hun
krochten om samen met u de
puzzel "huisapotheek" op te
lossen.

De Edegemse Gezinsrood plant
volgende activiteiten Ier zake :

We gaan van stort mei een
voordracht "De inhoud van de
huisapotheek" op maandag 22
april om 20 uur in de raadszaal
van het oud gemeentehuis.

Een infostand mei hetzelfde
thema is Ie bekijken in de
collegezaal van het oud gemeen
tehuis van dinsdag 23 lol en met
donderdag 25 april. Hier vind u
een overzicht van wal er zeker in

uw medicijnkastje zou moeten
zitten en een aantal zeer nuttige
folders over gebruik van genees
middelen. De openingsuren : alle
dagen van 14 tot 1 8 uur,
donderdagavond tevens van 19
lot 21.30 uur.

Meer informatie bij Marleen
Mortelmans, tel. 450.42.00,
tijdens kantooruren.
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O.C.M.W. Edegem
IMMACULATA
Het rust- en verzorgingstehuis
lmmoculoto biedt woon
gelegenheid oon 174 hoog
bejaarden. 72 % van de residen
ten is zwaar zorgenbehoevend.
Het helpen van een zorgen
behoevend resident bij het
middagmaal vergt gemiddeld 20
minuten begeleiding.

• Hebt u vrije tijd tussen 12 en
13 uur ?
• Wilt u zich vrijwillig ten dienste
stellen van de gemeenschap, één
of meerdere dogen per week ?
• Ziet u graag bejaarden ?
• Bent u vriendelijk en behulp
zaam?
• Hebt u zin voor verantwoorde-

lijk.heid ?
• Hebt u geduld ?
• Hebt u aandacht voor orde,
netheid en hygiëne ?
• Bent u tactvol, met respect voor
de privacy?

ZOEKT ENKELE VRIJWILLIGERS DIE ZICH WILLEN ENGAGEREN ALS MAALTIJDBEGELEIDER.

Indien u denkt te beantwoorden
aan bovenvermeld profiel,
gelieve don telefonisch een
afspraak te maken voor een
selectiegesprek.

Contacteer : Geert Lemahieu
[coördinator vrijwilligerswerk),
tel. 450.84.00 {binnenpost
510), alle weekdagen van 9 tot
17 uur.

V.Z.W. KIND EN GEZIN EDEGEM
Consultatiebureau voor het jonge kind
ln januari van dit jaar werd door
de v.z.w. Kind en Gezin Edegem
van stort gegaan met het nieuwe
consultatiebureau voor jonge
kinderen.

In het kader van een kwalitatief
hoogstaande dienstverlening
werd onlangs het aantal consul
tatie-uren uitgebreid.

Hierna volgen de permanentie
uren tijdens dewelke u een
afspraak voor een consultatie

kunt maken met de verpleegkun
dige op het nummer 450.43.80:

• maandag
van 8.30 tot 9.30 uur
van 12.30 tot 13.30
van ló tot 16.30 uur

• woensdag
van 12.30 tot 13.30 uur

• donderdag
van 8.30 tot 9.30 uur.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDEGEM

TOTAAL: 1.819.500 fr.

500.000 fr.
• Calcutta Rescue / India

Zoals de voorbije jaren, besloot
de Werkgroep een volgend
project van het Calcutta Rescue
Fund in India te steunen.
Tijdens een ontmoeting met de
stichter van de organisatie, Dr.
Jack Preger, die in augustus even
in België verbleef, bleek dat men
nood had aan een nieuwe jeep.
De huidige is meer dan 20 jaar
oud en kost ontzettend veel aan
reparaties en verbruik. De jeep
wordt deels gebruikt als
transportmiddel tussen de ver
schillende vestigingen van het
project en doet deels dienst als
mobiele kliniek.
Edegem zal 300.000 fr. over
schrijven om de aankoop van
een nieuwe jeep Ie financieren.
Ook de opbrengsten van de
"Water en Wijn"avond en de
activiteiten van de
Schransentrappers gaan inte
graal naar deze organisatie. In
totaal dus 462.500 fr.

• Steungroep Straatkinderen Rio
Sao Martinho

Sao Martinho werd in 1986
gesticht in Rio de Janeiro door
een groep vrijwilligers, met als
doel een werking ten bate van
de vele straatkinderen (500.000
!) in de stad op te zetten.
De voornaamste werkpunten zijn
: mobiele noodhulp, het socio
educatief centrum, cursussen en
tewerkstelling, rechtsbijstand en
actie rond de rechten van het
kind, preventiesector en maat
schappelijke actie.
Momenteel wil men een ijsroom
coöperatief opstarten waar de
jongeren van 12 tot 18 jaar de
"stiel" kunnen leren en wat
kunnen bijverdienen. Van het
stadsbestuur kregen zij enkele
kelders van het voetbalstadium
toegewezen zodat zij vlakbij een
ideaal afzetgebied gevestigd
zijn.
De werkgroep besloot aan dit
project 500.000 fr. toe te
kennen.

• Erosiebestrijding en spaar·
bekkens voor de Maasaï /
Tanzania

De opbrengst van de 1 1. l 1.11.
actie gaat dit jaar naar een
project voor erosiebestrijding en
het bouwen van spaarbekkens
voor de Maasaï in Noord
Tanzania. Dijkjes verhinderen
dat de vruchtbare bovenlaag van
de grond wegspoelt tijdens de
felle regens en spaarbekkens
vangen het water van de hellin
gen op.
De opbrengst van de actie
1995, l. 207.500 fr. inclusief
de extra 50.000 fr. die de
werkgroep hieraan toekende,
gaat integraal naar dit project.

Financieel jaaroverzicht
1995 was het jaar waarin de
Werkgroep voor Ontwikkelings
samenwerking zijn eigen weg
zocht en langzaamaan een
nieuwe koers ging bevaren. De
financiële resultaten zijn voor
een eerste samenwerkingsjaar
met een nieuwe ploeg, uitermate
gunstig te noemen. Er werden
zowel opbrengsten uit eigen als
uit samenwerkingsinitiatieven met
derden gerealiseerd.

Gemeentelijke toelage :
900.000 fr.

Saldo 1994 : 282.500 fr.
Jaarmarkt : 250.000 fr.
Verjaardagskalender: 17.000 fr.
11.11.11.actie : 207.500 fr.
Water en Wijn : 67.000 fr.
Schransentrappers: 95.500 fr.

Volgende projecten worden door
de Werkgroep gesteund :

• Chimaltenango / Guatemala

Dit project, waaraan 2 mensen
uit Edegem, nl. Patrick Naegels
en Nancy Jaspers, ter plaatse
meewerken, heeft het verbeteren
van de plaatselijke economische
situatie op lange termijn als
basisdoelstelling. Boeren en
microbedrijfjes kunnen kredieten
verkrijgen om hun activiteiten
verder uit te bouwen. Ze worden
ook geholpen met de
commercialisering van hun
producten, krijgen extra vorming
en worden tenslotte begeleid bij
het verkrijgen én terugbetalen
van hun lening.
Net als verleden jaar wordt dit
poject, dat ook van de Belgische
co-financiering geniet, gesteund
en wel met een bedrag van
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Gespreksavond "het Afrikabeleid van België"

•

Zes Derde-Wereldorganisaties
kozen voor het werkingsjaar
1995.1996 de slogan "Vierkant
voor Afrika" en sloegen de
handen in elkaar om de zelf
ontwikkeling van Afrika te
ondersteunen via politieke en
financiële actie en te werken
rond positieve beeldvorming,
aangezien dit continent tegen
woordig door velen afgeschre
ven wordt. In deze optiek leek
het de werkgroepen van
Boechout, Edegem en Mortsel
interessant om wat meer te
vernemen over de visie van onze
overheid op dit onderwerp. En

wie kan dit beter toelichten dan
dhr. Reginald Moreels, Staatsse
cretaris voor Ontwikkelingssa
menwerking.

Het Afrikabeleid van België
Gespreksavond met Reginald
Moreels, Staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking.
Vrijdag 22 maart om 20 uur.
Zaal 't Parkske,
Edegemsestraat 26 te Mortsel
(vlakbij gemeenteplein en
tramhalte)
Toegang gratis

Edegem heelt gedurende vele
jaren het dorp Kigembe in
Rwanda gesteund. Door de
burgeroorlog en volkerenmoord
werd deze samenwerking de
laatste 2 jaar jammer genoeg
onmogelijk. Van de Staatssecre
taris hopen we te vernemen hoe
de toestond momenteel is of het
al terug mogelijk is om vanuit
een gemeente constructieve steun
aan Rwanda / Kigembe te
verlenen.

iedereen is uitgenodigd op deze
leerrijke en boeiende informatie
avond.

Slotmanifestatie "Vierkant voor Afrika-campagne"

•
Op zaterdag 20 april is de
Vlaamse Derde-Wereldbeweging
te gast in Leuven. Tussen 11 en
1 8 uur worden een aantal
straten en pleinen ondergedom
peld in een Afrikaanse sfeer. De
hele dog is er wat te beleven
voor jong en oud. Een greep uit
het programma : politiek forum,
praatcafé's met interviews en
gesprekken, wereldmarkt,
zoektocht, workshops en
animatie, doorlopend muziek-,
dons- en theatervoorstellingen....
Deze activiteiten vinden zowel
binnen als buiten plaats. Dus
weer of geen weer ... allen
daarheen. Het belooft een
uitermate interessante, kleurrijke,

Indien u meer informatie wenst in
verband met de werking, projec
ten, activiteiten, ... van en door

muzikale, exotisch lekkere,
optimistische, uitbundige, leer
rijke, ludieke, spannende dag te
worden.

Busje komt zo ...
De Werkgroep voor

v€Re
VOO?

22Ie
"MA
Zate

de Werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking Edegem, kunt u
steeds contact opnemen met

Ontwikkellingssamenwerking en
het Il.ll.Il.comité hebben
besloten een bus te huren zodat
we in groep naar de manifestatie
kunnen gaan. Het gemeentebe
stuur draagt de helft van de
kosten zodat een plaatsje slechts
120 fr. kost. Vóór 5 april reser
veren en betalen bij Elixabete
Michelena, Parklaan 97 te
Edegem tel. 449.74.84 ('s
avonds) of tijdens kantooruren
bij Marleen Mortelmans, Admini
stratief Centrum, Kontichstraat
19, Edegem, tel. 450.42.00.
Voor vertrek verzamelen op het
gemeenteplein om 9.30 uur en
we hopen daar 's avonds rond
20.00 uur terug te arriveren.

Marleen Mortelmans,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 450.42.00.
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20 jaar Cultuurraad
WANDELZOEKTOCHT
Tijdens het weekend van 4 en 5
mei viert de Gemeentelijke
Cultuurraad van Edegem zij 20
jarig bestaan.

Ter gelegenheid van deze viering
organiseert deze adviesraad, in
samenwerking met het Gemeen
tebestuur en E.R.T. De Mini rijders
een culturele wandelzoektocht
door Edegem. Deze zoektocht
loopt vanaf 30 maart tot en met
2 mei. De prijzenpot bedraagt

10.000 fr. Deelnemers kunnen in
die periode zelf beslissen wan
neer ze de opdrachten uitvoeren.
Er zijn geen strikvragen in de
opdrachtenreeks. De proclamatie
heeft plaats op 4 mei in het Park
Centrum ter gelegenheid van het
Cultureel Weekend.

Geïnteresseerden kunnen hun
deelnemingsformulier(en) opha
len op het Administratief Cen

trum, Kontichstraat l9, op
werkdagen tussen 9 en 12 uur
en tussen 4 en ló uur en op
zaterdagen tussen ll en l2 uur.
De deelnemingsprijs bedraagt
l 00 fr. per formulier.

Meer informatie kan u verkrijgen
bij mevr. Ilse Waterschoot,
secretaris Cultuurraad,
tel. 450.42.00,
tijdens de kantooruren. 6

VIERING 20 JAAR
Gemeentelijke Cultuurraad Edegem

24

Zaterdag
4mei

vanaf 14 uur

Park Centrum

Gezellig
samenzijn met
optreden van
Edegemse

verenigingen

Zondag
5 mei

Sluitingsavond

Optreden van
stemmenimitator

DIRK
DENOYELLE

Congrescentrum Ter Elst
Beethoven-auditorium

Edegem
Aanvang : 20 uur

Inkom : 200 fr.
Kaarten : Administratief Centrum,

tel. 450.42.00
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WAT SPORT BETREFT •••
In de gemeentelijke sporthal Den Willecom

1 Openbare
vergaderingen
ADVIESRADEN

0

•

Sport en Spel
Tijdens de Paasvakantie, voor
kinderen van de lagere school,
van maandag l t.e.m. vrijdag 5
opril (5 dogen)
en van dinsdag 9 t.e.m. vrijdag
12 april (4 dogen),
telkens van l O tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16 uur.
De kinderen kunnen tijdens de
middagpauze blijven ineten, mits
meebrengen van dronk en
lunchpakket
Dit alles onder deskundige
begeleiding van bevoegde
sportmonitoren.
Prijs : l .000 fr. voor de eerste

De regio Midden-Provincie richt
bijscholingen en informatieve
cursussen in voor iedereen die
wat mei sport te maken heeft.

Op 23 maart te Zandhoven :
"Risico-oefeningen, gevaarlijke
houdingen en bewegingen in de
sport
Lesgever : Karel Michiels,
H.S.O., Sportbureau der
Kempen.
Plaats : Sportcentrum 't Veld,
Veldstroot, Zandhoven.
Deelname : 350 fr. te storten op
rek.nr. 068-2161285-55 van
Sportregio Midden-Provincie,

week en 800 fr. voor de tweede
week.
Inschrijven kon vanaf vrijdag l
maart.

Voor meer inlichtingen :
Sporthal Den Willecom
Terelststroot 2 te Edegem
tel. 457.46.62.

Competitiekalender Edegemse
sportclubs
lnformatie i.v.m. de thuis
wedstrijden van de Edegemse
sportclubs kunt u steeds vinden in
de inkomhal van de gemeente
lijke sporthal Den Willecom.

Turnhoutsebaon 199, 2110
Wijnegem, met vermelding
"Zandhoven 23/03/96".
Inschrijving : vóór 18 maart op
Sportdienst Zandhoven,
Liersebaan 12, tel. 484.30.20 of
fox : 484.62.55.

Voor verdere inlichtingen i.v.m.
deze regiowerking :
Sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem
tel. 457.46.62 , of
Regionaal Sportsecretariaat
Wijnegem,
tel. 353.08.49
bij Els Hectors.

Cultuurraad
woensdag 17 april
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Jeugdraad
donderdag 28 maart
om 20 uur
collegezaal oud gemeentehuis

Milieuraad
woensdag l3 maart
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis
en
maandag 15 april
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 26 april
om l4 uur
raadszaal administratief gebouw

Sportraad
maandag 25 maart
om 20 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Deze vergaderingen zijn toegan
kelijk voor het publiek.

Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle open
bare vergaderingen van de
adviesraden in deze rubriek
vermeld worden.

In de sportregio Midden-provincie :

Raadpleeg daarom ook :
- de lokale kabeltekst op TV
(mozaiekkanaal - Edegem 
pagina 477)
- de gemeentelijke infofoon
"Hallo Edegem" (tel. 450.42. l 0
- druk 1-1-1-4-2).
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Ge7VAGIaRTETaTIEIa feestelijke viering 20 jaar FV.V.
Edegem
19 uur
Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128

MAART I APRIL info : 449.17.66 (H De Wit)

DINSDAG 16
DONDERDAG 21

1

DINSDAG 2 K.A.V. Centrum
K.A.V. St.-Jozef K.A.V. H.Familie kookles : creatief koken (5x)
reIs bloemenschikken : paasstukje ook op 30/4 en 14, 2l en 28/5
8.30 uur maken 20 uur
vertrek St.-Joze(kerk, Reinildisheem, Prins Boudewijn- 't Centrum (keuken),
Molenveldlaon 2 laan 352 Strijdersstraat
info : 457.74.43 info: 449.11.09 (Bursens) info : 457.84.47 (J. De Blanger)
(Vandenbroucke) DONDERDAG 4 of 457.36.83 (J De Meyer)

VRIJDAG 22 Grabbelpas WOENSDAG 17
Vakantiegenoegens Edegem grote knutsel-is-tof-namiddag Bond van Grote en van Jonge
bezoek aan postsorteercentrum lees blz. 6 Gezinnen
Antwerpen X DINSDAG 9 vormingswerk : "ze hebben er
14 uur Grabbel pas nog alle tijd voor ..."
postgebouw aan Berchem Station initiatie schermen

1

seksualiteit en relatievorming bij
info : 440.41.62 (Willy De Keye) lees blz. 6 jongeren (3x)

WOENSDAG 27 ook op 24/4 en 8/5-20 uur

K.A.V. St.-Jozef WOENSDAG 10 refter Administratief Centrum,

lentefeest Grabbel pas Kontichstraat 19

19.30 uur daguitstap naar familiepark inschr.: 440.7 l .54 (Bogaerts-

de Schrans (grote zool), Harry Malter Potteet)

Molenveldloon 2A lees blz. 6 K.A.V. H Familie
inschr : 449.60.1 l (Boyort) VRIJDAG 19 vrouw en dans (vervolg)

ZATERDAG 30 Blouwvoetgemeenschop ook op 24/4
kwisavond met Bob Belsen Reinildisheem,K.S.J. Porsivol 20 uur Pr. Boudewijnloon 352 1 •dag van de film Blouwvoetlokool, Jacob de info : 449.11.09 (Bursens)

topfilms de hele dog door; ook Roorestraat 8 (Fort 5)honger gestild en dorst gelest ! l 00 fr. per pers. / groepen max. VRIJDAG 19
Kontichstroot 92 Toneelgroep De Meeuw
info : 440.53.61 (Linn Germeys) 6 pers. "Stuur me geen bloemen"vooraf inschrijven tot 13 opril : 20.15 uurVN.S.E. i.s.m. Culturele Kring en 440.52.23 (De Gryse), Forttheoter,Federatie Vlaamse Vrouwen- 449.17.89 (Michiels) R.Van der Weydenstraat
groepen Tejoter 80 (KAVKWB Edegem 200 fr. /180f (CJP, 60+)14de volkszangavond : Kom,
zing met mij, o.l.v. Gust Teugels Centrum) plaatsbespreking : 449.30.75

20 uur "Schafttijd" (Vermant)

Elzenhof, Porkloon 4 toneelspel van Paul Coppens ZATERDAG 20
toegangsprijs : 200 fr. 20 uur K.A.V. Buizegem
info : 449.82.12 [De Gryse) of zool 't Centrum, Strijdersstraat 35 bloemenschiktentoonstelling
449.17.66 (H. De Wit) kaarten 200 fr. Buisegheem, Jon Verbertlei 46A

info en reservatie : 457.07.58 info : 457.25.44 (Provo) of
ZONDAG 31 (Gaby De Gueldre) 457.15.90 (Verbroeken)
Comité Edegemse Concerten ZATERDAG 13gezinsoperitiefconcert Koninklijke Fanfare St.Rosalia
lees blz.5 Federatie Vlaamse Vrouwen- lenteconcert

groepen
26
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20 uur
lokaal Volkslust, Strijdersstraat 65

Tejoter 80 (KAV-KWB Edegem
Centrum)
"Schafttijd"
toneelspel van Paul Coppens
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
kaarten 200 fr.
info en reservatie: 457.07.58
(Gaby De Gueldre)

Toneelgroep De Meeuw
"Stuur me geen bloemen"
20. 15 uur
Forttheoier,
R.Van der Weydenstraat
200 fr. / 180 fr. (CJP, 60+)
plaatsbespreking: 449.30.75
[Vermant)

ZOND.'
Accordeonvereniging De Nachte
gaal
opendeurconcert
14 uur
Ons Nest,
Jacob de Roorestroot 4
gratis toegang

Davidsfonds Edegem
geleid bezoek aan de Keizers·
kapel
o.l.v. Jean Pierre de Bruyn
14.30 uur
Keizerstraat, Antwerpen
info : 457.20.11 Jan Vaes)

Jeugdkoor De Vagebondjes
"Oh-La"
feestconcert voor 20 jaar Vage
bondjes
15 uur
Congrescentrum Ter Elst, Beet
hoven-auditorium,
Terelststraat 310
kaarten enkel in voorverkoop
info : 440.08.67 (Ceuleers)

K.A.V. Buizegem
bloemenschiktentoonstelling
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info: 457.25.44 (Provo) of
457.15.90 (Verbroeken)

V.K.S.J. Molenveld
frisse lentewandeling op de
Kalmthoutse heide
voor iedereen, jong en oud
info : 449.21.60 (Els Fonteyne)

Toneelgroep De Meeuw
"Stuur me geen bloemen"
14.30 uur
Forttheoter, R.Von der
Weydenstraat
200 fr. / l 80 fr. (CJP, 60+)
plaatsbespreking 449.30.75
(Vermant)

DINSDAG 23
K.A.V. Centrum
lentefeest
19.30 uur
't Centrum, Strijdersstraal
info: 457.46.47 (Van der
Cruyssen)

DONDERDAG 25
K.A.V. Buizegem
rers
info: 457.25.50 (Tops) en
455.26.98 (Apers)

K.A.V. H.Familie
50-jarig bestaan K.A.V.-Elsdonk
algemene vergadering
19.30 uur
Elzenhof, Parklaan [Elsdonk]
info: 449.15.80 (Smeuninx)

VRIJDAG 26
C.S.C.-Vormingswerk
optreden van het Antwerps
Poesjenellentheater Straffen
Toebak
20 uur
Lokaal Ons Huis,
Drie Eikenstraat 65
200 fr. / CJP en 60+ : 150 fr.
info : 457.67.63

Toneelgroep De Meeuw
"Stuur me geen bloemen"
20.15 uur
Forttheater,
R.Van der Weydenstraat
200 fr. / 180 fr. (CJP, 60+)
plaatsbespreking : 449.30.75
(Vermant)

ZATERDAG 27
K.A.V. Centrum
reis naar Parijs (2 dagen)
vertrek gemeenteplein
info : 457.07.34 [Josée Serneels)

Toneelgroep De Meeuw
"Stuur me geen bloemen"
20.15 0r

Forttheoter,
R.Van der Weydenstraat
200 fr. / l 80 fr. (CJP, 60+)
plaatsbespreking: 449.30.75
(Vermant)

Vakantiegenoegens Edegem
"Het Kerkhofclubje"
blijspel door Toneelgroep Streven
20 uur
Marc Liebrechtcentrum,
H.Kruisstraal, Mortsel
info : 449.04.34 (Bob
Dombrecht)

ZONDAG 28
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen i.s.m. Gemeentelijk
Feestcomité
Pipo's kindershow door Holde de
Kolder
l5 uur
feesttent Romeinse Put
info: 457.48.89 (Van Camp)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
wandeling nr.3 door Edegem
(verkort)
]4 uur
Bijeenkomst : hoek Boniverlei
Buizegemlei
info: 457.49.47 (F. Claes)

Teksten voor
activiteitenkalender

MEI - JUNI
dienen binnengebracht
uiterlijk 20 maart 1996
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EDEGEM - COCHEM 700
benefietavond 27 april

Noor aanleiding van een sportief
idee zullen zes enthousiaste
medewerkers van het gemeente
bestuur in één continue "mara
thon-beweging" 700 km te voet
afleggen.

Deze omvangrijke actie start op
woensdag 17 april te Edegem.
Via een goed voorbereid plan
loopt het traject tot in Cochem
aan de Moezel.

Op zaterdag 27 april staat het
feestelijk ontvangstcomité deze

moedigen op te wachten. Hier
voor wordt een gigantische
happening georganiseerd
waarvan de opbrengst integraal
ten goede komt van de Vzw.
Driehuizen.

Waar draait het nu eigenlijk om?

De V.z.w. Driehuizen is een
Edegems woonproject dat
volwassen motorisch gehan
dicapten de kans geeft om zo

zelfstandig mogelijk te leven door
middel van nieuwe ideeën over
integratie en emancipatie.

Na bijna lO jaar werking dient
een deel van de bestaande
gebouwen heringericht te wor
den en moeten nieuwe aanpas
singen voorzien worden om
tegemoet te komen aan de
noden van de bewoners-rolstoel
gebruikers.
Dit mooie project zal met de
actie Edegem - Cochem 700 ten
volle ondersteund worden.

•

•

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
dienst Onthaal, Administratief
Centrum, Kontichstraat 19,
Edegem.

28

Voor meer informatie en tevens
verkoop van kaarten kunt u
terecht bij de coördinator van

Edegem-Cochem 700, dhr. J.
Raaijmakers, tijdens de kantoor
uren op tel.nr. 450.42.94, na de
kantooruren: 230.82.73.
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Vierde Edegems Tuinfeest 3

Het gebeurde
in de Gemeenteraad 4-7

Internationaal Rijbewijs 7

Reispassen 7

Huis Hellemons 8

Zoterdogovondconcert 9

21te Internationaal •Folklorefestival 10

20 jaar Cultuurraad 11

Grabbelpas 1996 12

Edegemse Speelweken 12-13

Oproep voor monitors 13

Skating 13

Gemeentelijke
vakantiespeelclub 14

Speelpleinen Hulgenrode 14-15

Roefel 15

Wat sport betreft... 16 •Week van de huisapotheek 16

Meneerke van Buizegem 17

Milieu 18-19

Compostvat 20

Politie 21

Rommelmarkt 22

Werkgroep Emancipatie 22

Feestmarkt 23

Invullen aangifte belastingen 23

Artistiek Atelier Manke Lies 24

Gewijzigde contactadressen 24

Vereniging in de kijker 25

Activiteitenkalender 27

ijke

open elke lste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen) van 14 tot 18 uur.

SUMa$7.sG t -...
l-ZE!E
$. 13pg
2. s$

PASTO"

Hovestroot 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84 (tijdens openings
uren)

- maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

- woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Gemeente
l,,hor

Kandidaturen en inlichtingen :
dhr. Lode Van der Sonde, tel.

Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op woensdag l mei
(Feest van de Arbeid), op don
derdag ló mei (Onze-Heer
Hemelvoart) en op maandag 27
mei (Pinkstermaandag).

Op dinsdag 30 opril (vooravond
Feest van de Arbeid) en op
zaterdag 25 mei (Pinksteren) zal
er geen dienstverzekering zijn op
de dienst Bevolking.

Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

Colofon

Gemeentelijke
Openbare
B;}}{6#}l

Hovestroot 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

- maan-, woens- en donderdag :
van 13.30 tot 20 uur

- dinsdag : van 13.30 tot 17 uur
- vrijdag : van 13.30 tot 18 uur
- zaterdag:
van 9.30 tot 12.30 uur

2
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Geïnspireerd door hei succes van
de vorige tuinfeesten, wordt op
zondag 2 juni e.k. in het
recreatiedomein Fort 5 het vierde
Edegems Tuinfeest georgani
seerd. De bedoeling van dit feest
is om zoveel mogelijk inwoners
samen te brengen in een gezel
lige en ongedwongen sfeer.
Elkaar ontmoeten en beier leren
kennen is de boodschap.

Alle inwoners worden hartelijk
op het tuinfeest uitgenodigd. Om

praktische redenen is het aange
wezen dot vooraf wordt inge
schreven door middel van
onderstaande inschrijvingssirook.

De opbrengst van dit
gemeenschapsfeest is bestemd
voor de sociaal-culturele en
liefdadige werken van de ge
meente.

Bij slecht weer vindt het feest
geheel plaats in een overdekte
feestruimte.

11 uur
Plechtige viering van het jubileum
van
• Rony Rumes, 25 jaar schepen
en gemeenteraadslid en

• Robert Van den Avont, 25 jaar
gemeenteraadslid

met muzikale intermezzo's door
de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord van Edegem.

12 uur
Receptie

12.30 - 18 uur
Feestelijke barbecue
Op het menu:
tomotenroomsoep, lamskotelet,
kippefilet en gekruide worst met
groentenkrans, diverse sauzen en
broodjes en als dessert een
assortiment Limburgse vlaaien
met koffie.

Muzikale omlijsting :
Walter Van der Smissen en de
Edegemse muziekverenigingen.

Sprinkasteel, animatie en kinder
opvang.

EEN FEEST VOOR DE
MENSEN VAN EDEGEM

ZONDAG 2 JUNI 1996

Naam/adres

wenst in te schrijven voor het VIERDE EDEGEMS TUINFEEST op 2 juni e.k. en zal

• deelnemen aan de plechtige viering om 11 uur gevolgd door receptie met personen.

• deelnemen aan de barbecue

met. ....... volwassenen x 450 fr. =
(zou graag de tafel delen met :

fr.-met. .... kinderen x 250 fr. = fr.

·················· ....)
bedrog te storten op bankrekening 32O025223O03 - Vierde Edegems Tuinfeest - of te betalen middels
een gekruiste check naar : Vierde Edegems Tuinfeest, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem.

De reservatie van de tafels geldt tot l4 uur.

3
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Gemeente Oppervlakte Aantal inwoners Politiekader
Aartselaar 1.092 14.900 l l
Edegem 865 23.000 38
Hove 598 8.400 l l
Kontich 2.376 19.700 26
Lint 557 7.500 4

TOTAAL 5.488 73.500 90

Rijkswachtbrigade 30
Aartselaar + Kontich

Eindtotaal beschikbare
geüniformeerde politieambtenaren 120

•

•

De preventie van de kleine of
veel voorkomende criminaliteit is
de jongste jaren een sleutel
begrip geworden en staat
prioritair in het te voeren politie
beleid. De sterke toename van
deze criminaliteit, die ook in
Edegem wordt vastgesteld, heeft
er de voorbije jaren toe geleid
dat de politiediensten meer en
meer overvraagd worden.

Anderzijds zijn de informele
controlemechanismen de voor
bije decennia verder afgezwakt
en dragen een groter slachtoffer
risico en een lage ophelderings
graad bij tot een toenemend
onveiligheidsgevoel bij de
burgers. Vooral de kleine en veel
voorkomende criminaliteit is
daarbij erg storend : iedereen
voelt die van zeer nabij.

Daarenboven is Edegem gelegen
in de rand van de grootstad
Antwerpen en mag niet uit het
oog worden verloren dat vooral
daar een gedeelte van de kleine
of veel voorkomende criminaliteit
zijn oorzaak vindt in economi
sche en culturele marginalisering
van sommige groepen in de
samenleving.

Om de evolutie van de criminali
teit aan te pakken, is er nood
aan meer preventief beleid.

In dat kader werd door de
Gemeenteraad overgegaan tot
de oprichting van een Preventie
raad en werden de statuten van
deze adviesraad goedgekeurd.
Daarmee wordt uitvoering
gegeven aan een van de voorne
mens geformuleerd in de beleids
nota 1996-2000 van het Ge
meentebestuur Edegem.

Tot de opdracht van de Preventie
raad behoren het bestuderen van
de criminaliteit binnen de eigen

Binnen onze regio werd er tussen
de burgemeesters van de ge
meenten Edegem, Kontich, Hove,
Lint en Aartselaar een principieel
akkoord bereikt over de oprich
ting van een interpolitiezone.

Onderstaande tabel geeft een
beeld van de kerncijfers met
betrekking tot de verscheidene
gemeenten van dit gebied :

tiek van de kleine en de veel
voorkomende criminaliteit, is het
nuttig dat binnen de IPZ een
bovenlokale opsporingsdienst
zou worden opgericht.

Voor de voornoemde gemeenten
werd tevens een lokaal 'vijf
hoeksoverleg' opgericht, waar
aan naast de gemeentepolitie en
de rijkswacht ook het parket, de
gerechtelijke politie en een
afgevaardigde van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken deelne
men. Dit overleg, waarvan het
secretariaat gevestigd is bij
politie Edegem, moet de coördi
natie tussen de werking van
enerzijds de politiediensten en
anderzijds de gerechtelijke
instanties bevorderen.

Het geb
GEMEENTERAAD

Op initiatief van de Federale Re
gering werd de basis gelegd
voor de oprichting van interpoli
tiezones. Een interpolitiezone
heeft tot doel binnen een welom
schreven gebied te komen tot
een vernieuwde samenwerking
en taakverdeing tussen de ver
scheidene korpsen van de ge
meentepolitie en de rijkswacht.

Vervolgens daarop werd door de
Gemeenteraad van Edegem
besloten toe te treden tot de
inlerpolitiezone Aartselaar,
Edegem, Hove, Kontich en Lint.
Daarmee wordt uitvoering
gegeven aan een van de voorne
mens geformuleerd in de beleids
nota 1996-2000 van het Ge
meentebestuur Edegem.

Het nieuwe samenwerkingsver
band moel het mogelijk maken
om op korte termijn lot een 24
uren-permanentie te komen in de
gehele zone. Politie Edegem
biedt op dit ogenblik reeds een
volwaardige Z4 uren-service aan
zijn bevolking aan.

Teneinde lol een betere opvol
ging Ie komen van de problema-

4
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gemeente, het verstrekken van
adviezen alsook het jaarlijkse
rapporteren over de evolutie van
de criminaliteitsproblematiek en
over de aanbevolen maatregelen
en hun graad van uitvoering.

De preventieraad wordt voorge
zeten door de burgemeester of
zijn plaatsvervanger en bestaat
uit volgende leden :
0 de politiecommissaris
0 de commandant van de
Rijkswachtbrigade Kontich
0 de preventie-ambtenaar (een
adjunct-politiecommissaris]
0 de preventie-coördinator /
verslaggever
0 een vertegenwoordiger van de
Raad voor Maatschappelijk
Welzijn Edegem
0 een vertegenwoordiger van de
Sociale Dienst bij hei O.C.M.W.
0 een vertegenwoordiger van de
gemeentelijke Kinderopvang- en
Jeugddienst
0 een afgevaardigde van de
gemeentelijke Technische Dienst
0 een afgevaardigde van zowel
de Gemeentelijke Gezinsraad als
de Gemeentelijke Seniorenraad
0 twee vertegenwoordigers van
de Gemeenteraad.

Door de Gemeenteraad werden
de inschrijvingsgelden voor de
brug- en reiscursussen aan het
ETA vastgesteld als volgt :
• brugcursus : 900 fr. voor
Edegem naars en l. l 00 fr. voor
niet-Edegem naars
• reiscursus : l .700 fr. voor
Edegemnoors en 2.100 fr. voor
niet-Edegem naars.

De Gemeenteraad verlengde
voor de periode ingaand met het
dienstjaar 1995-1996 en aflo
pend bij de beëindiging van de

huidige intercommunale, de type
overeenkomst tussen de ge
meente, het O.C.M.W. en
IVEKA, die ertoe strekt bij het in
gebreke blijven van betaling
door huishoudelijke verbruikers
van elektriciteit het sluiten van de
tellers te voorkomen of te beper
ken in sociale noodgevallen.

De Gemeenteraad verlengde
voor de periode ingaand met het
dienstjaar 1995.1996 en
eindigend met het dienstjaar
1999-2000, de type-overeen
komst tussen de gemeente, hei
O.C.M.W. en IGAO, die ertoe
strekt bij het in gebreke blijven
van betaling door huishoudelijke
verbruikers van gas het sluiten
van de tellers te voorkomen of te
beperken in sociale noodgeval
len.

De Gemeenteraad verklaarde
zich akkoord met de gratis
overdracht aan de gemeente van
een perceel wegenisgrond
gelegen in het verlengde van de
Willem Herreynsstraot te Ede
gem, samen met de erop uitge
voerde infrastructuurwerken,
door de N.V. Extenso.

De Gemeenteraad hechtte zijn
goedkeuring aan het bestek met
voorwoorden alsook aan de
raming t.b.v. 710.000 fr, excl.
BTW, in verbond met het reini
gen en onderzoeken van be
staande rioleringen in de
Kontichstraot en delen van Prins
Boudewijnloon en het gemeente
plein tijdens het dienstjaar 1996
en besloot de opdracht te loten

toewijzen bij middel van be
perkte offerteaanvraag.

De Gemeenteraad hechtte zijn
goedkeuring aan het bestek met
voorwaarden alsook de raming
t.bv. 3.638.000 f., excl. BTW,
voor de herbestrating van
diverse voet- en fietspaden
tijdens het dienstjaar 1996 en
besloot de opdracht te laten
toewijzen bij middel van be
perkte aanbesteding.

De Gemeenteraad hechtte zijn
goedkeuring aan het bestek met
voorwaarden alsook aan de
raming t.b.v. 525.000 fr., excl.
BTW, voor het uitvoeren van
schilderwerken aan de Kunstaca
demie, de dienstgebouwen van
de gemeentelijke begraafplaats,
het Berkenhof, de Bioklas, het
Forttheoter en hangar 24 van
Fort 5 en besloot de opdracht te
laten toewijzen bij middel van
beperkte aanbesteding.

• De Gemeenteraad hechtte zijn
goedkeuring aan de onder
handse aankoop van een
hydraulische achterlaoddeur en
de installatie daarvan op een
vrachtwagen van de Dienst
Gemeentewerken, bestemd voor
het op- en afloden van feest
materiaal zoals podia, schutsels,
tafels, stoelen e.d., tegen de
geroomde prijs van 275.000 fr.
excl. BTW.

• De Gemeenteraad hechtte zijn
goedkeuring aan het bestek met
voorwoorden en de raming t.b.v.

5
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550.000 f, excl. BTW, voor het
leveren van een patrouillewagen
voor de politie en besloot de
opdracht te laten toewijzen bij
middel van beperkte offerte
aanvraag.

• De sportvelden op Fort 5, meer
bepaald het korfbal- en voetbal
veld, zijn toe aan buitengewone
onderhoudswerken.

Wat het voetbalveld betreft, zal
slechts de helft van dit terrein
worden heraangelegd. Dit
gedeelte wordt toegevoegd aan
het korfbalplein. Van het rest
gedeelte kan dan enige ruimte
worden ingeboet voor een
geleidelijke overgang tussen het
monoculture grasland en de
achterliggende biotopen van het
recreatiedomein.
Om wandelaars en joggers van
het terrein te houden, wordt een
sportveldomheining geplaatst.

Naast de vaststelling van het
bestek met voorwaarden, besloot
de Gemeenteraad de werken te
laten toewijzen bij middel van
een beperkte aanbesteding.

• Wat deze werken betreft,
wordt gekozen voor dezelfde
aanpak als bij de sportvelden
Edegem-West (voetbalvelden
OLVE).
Dit wil zeggen dat de gemeente
de werken laat uitvoeren en
Korfbalclub Voorwaarts, gebrui
ker van de terreinen, de reële

i kosten van de onderhouds
werken - zonder interesten - in
60 kwartaalschijven terugbe
taalt.
Voorwaarts staat daarnaast in
voor het jaarlijks onderhoud,
overeenkomstig een in
gezamelijk overleg met de

6

gemeente op te maken
onderhoudsschema.

Door de Gemeenteraad werd,
voor de periode 1.1.1996
31.12.2000, hel bedrag van de
toelage die aan de gezinnen
gevestigd in Edegem wordt
verleend bij :
• de geboorte van een kind
• de adoptie of wettiging door
adoptie van een kind
vastgesteld op 2.000 fr. per
kind.

Door de Gemeenteraad werd,
voor de periode 1.1.1996
31.12.2000, een retributie
gevestigd ter recuperatie van het
honorarium van de beëdigde
geneesheer in de gevallen van
lijkverbranding alsmede ter
recuperatie van de kosten voor
het gebruik van het door het
UZA-Edegem aan de gemeente
ter beschikking gesteld
mortuarium. Deze retributies
bedragen respectievelijk 900 fr.
en 2.500 fr. per overledene.

De Provinciegouverneur stelt
jaarlijks de forfaitaire bijdragen
vast in verband met de kosten
van de brandbeveiliging. Voor
het dienstjaar 1995 worden de
kosten voor Edegem bepaald op
10.275.187 fr., waarvan
Edegem 4,777.962 f. kan
recupereren van de door het
Gewestelijk Z-brandweercentrum

Edegem beschermde gemeenten
uit de omgeving.
De Gemeenteraad bracht gunstig
advies uil inzake deze verdeling.

De Gemeenteraad ging over tot
verhuring aan de v.z.w. Kind en
Gezin Edegem van twee lokalen
op de gelijkvloerse verdieping
van het gemeentehuis, het ene
dienstig als wachtruimte en het
andere als consultatieruimte.
De huurovereenkomst gaat in op
1.1.1996, eindigt op
31.1 2. 2004 en kon worden
verlengd met telkens perioden
van 3 jaar.
De huurprijs bedraagt 15.000 fr.
per maand.

De Gemeenteraad ging over tot
verhuring aan de v.z.w. Konink
lijke Korfbalclub Voorwaarts van
het korfbalveld, kleedkamers en
cafetaria in hangar 41 en lokaal
395 in hangar 39 op Fort 5.
De huurovereenkomst gaat in op
1.7.1996, eindigt op 1.7.2011
en kan verlengd worden met
telkens perioden van 3 jaar.
De huurprijs bedraagt 25.000 fr.
per [aar.

Door de Gemeenteraad werd het
bestek alsook de raming t.b.v.
2.271.000 f., exclusief BTW,
vastgesteld, voor het uitvoeren
van onderhouds- en herstellings
werken aan het wegdek van de
Onafhankei ij kheidsstraat,
Volhardingsstraat, Lentelei en
Leeuwerikenlei. Als gunnings
wijze werd gekozen voor de
beperkte aanbesteding.

f
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In de landen buiten de Europese
Unie heeft men als buitenlands
autobestuurder een internatio
naal rijbewijs nodig en ook voor
het huren van een wagen is het
dikwijls vereist. In Oost-Europa is
het aangeraden in het bezit te
zijn van een dergelijk rijbewijs.

Volgende verenigingen zijn
gemachtigd internationale
rijbewijzen af te leveren :

Indien u een reis boekt of ge
boekt heeft, waarvoor u onder
meer een reispas nodig heeft,
verzoeken wij u vriendelijk niet
tot het allerlaatste ogenblik ie
wachten om deze aan te vragen.
Met de komende zomervakanties
in het vooruitzicht, vragen wij u
beleefd tijdig uw reispas aan te
vragen. De wachttijd, tijd tussen
aanvragen en afhalen van de
reispas, bedraagt 5 werkdagen.
Voor sommige landen moet u
daarenboven een visum hebben,
door u zelf aan te vragen op het
consulaat of de ambassade van
het betreffende land: ook dat
vraagt tijd !

Aanvragen voor nieuwe reis
passen of verlengingen kunnen
gebeuren op de dienst Reis
passen, Administratief Centrum 
gelijkvloers, Kontich straat 19.

• Koninklijke Automobielclub van
België
Arenberg 3, 2000 Antwerpen

• Vlaamse Toeristenbond TB)
Vlaamse Automobilisten (VAB)
Sint-Jacobsmarkt 45-47, 2000
/Antwerpen

• Belgische Transportarbeiders
bond
Paardenmarkt 66, 2000
Antwerpen

• Christelijke Centrale van

Deze dienst is voor het publiek
toegankelijk alle werkdagen van
9 tot l 2 uur en op woensdag
namiddag van 14 tot 16 uur. De
aanvraag dient niet persoonlijk
te gebeuren, maar kon gedaan
worden door een familielid, bv.
echtgeno(o)t(e), vader moeder,
broer, zuster, ... ). Ook voor het
afhalen van de reispas is dot het
geval.

Voor verdere inlichtingen kunt u
tijdens de kantooruren telefonisch
contact opnemen met dhr. F. Van
Tichelen op het nummer
450.42.26.

Kinderen onder de l 2 jaar, die
naar het buitenland reizen,
moeten in het bezit zijn van een
IDENTITEITSBEWIJS ("REISPASJE")
KINDEREN -12 JAAR
Kinderen onder de 12 jaar

Vervoerarbeiders en
Diamantbewerkers
Entrepotplaats 12-14, 2000
Antwerpen

• A.T.B. De Natuurvrienden
Provinciestraat 53, 2000
Antwerpen

U heeft nodig :
uw identiteitskaart en uw
rijbewijs, een recente pasfoto
en± 400 fr.

hebben vanaf de geboorte een
identiteitsbewijs; dit is een wit
koortje in een plastiek zakje.
Wanneer deze kinderen naar het
buitenland reizen, kunt u voor
hen ook een zogenaamd "reis
pasje" bekomen, dat geldig is
voor l jaar en voorzien is van
een foto van het kind. Dit "reis
pasje" dient aangevraagd te
worden door één van de ouders
of door de persoon die het
gezag over het kind uitoefent en
kost 35 fr.
Voor aanvragen of verdere
inlichtingen hieromtrent kunt u
terecht op de dienst Bevolking,
Administratief Centrum - gelijk
vloers, Kontichstraat 19, tel.
450.42.00. Deze dienst is
toegankelijk alle werkdagen van
9 tot l 2 uur en op woensdag
namiddag van ]4tot 16 uur.

7



• • • • • • O O 0 0 0 0 0 0 0 o

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van l l mei tot 2 juni

8 EDEGEMSE KUNSTENAARS

Robert Borrel • aquarel

Armand Calders • glas

Paul Goris • beeldhouwwerk

Bart Laerenbergh • grafiek

Armand Mendes • fotografie

Michel Mondon • fotografie

Marc Van Boom • olieverf

Walter Van Lantschoot
aquarel - olieverf

Tot 5 mei
CLAIRE VANDEN ABBEELE

Schilderen is voor mij steeds
weer tot het uiterste gaan om het
innigste zichtbaar te maken.
Zichtbaar maken is laten gebeu
ren, laten ontstaan, vertalen, ver
tellen, is communicatie, verbon
denheid, beweging, schepping.
Kijken is zichtbaar zijn voor het
nog niet geziene. Kijken naar
kunst is waarnemen met de
zintuigen. Kunst is opnemen met
het innerlijke.
Zien is stilte, is aangeraakt wor
den door de kracht van datgene
wat zich wil openbaren.
Schilderen is aangeraakt worden
door wat verborgen is en dit
door kleur aan het licht brengen.
Het is geborgen laten worden,
van binnen naar buiten brengen
om te laten zien, om verbinding
te maken, het is iets afscheiden

om er zich weer mee te verbin
den. Dit is een ondefinieerbare
ervaring, een innerlijk gebaar
dat onvatbaar is en vraagt om
vertaald te worden. Ik vertaal,
poog te vertalen, tracht het
onzichtbare zichtbaar te maken
in een eenvoudige taal vol van
de kracht van kleur
Om Ie kunnen vertalen is er
openheid nodig, openheid tot
verbinding, tol ontmoeting. Mijn
schilderen is een ontmoeting, is
ontvankelijkheid voor de inner
lijke beweging, voor de verande
ring, voor het nog niet gekende,
voor het mysterie. Het is wachten
op een teken... ergens vandaan.
Een schilderij bekijken is niet
interpreteren, niet veronderstel
len, niet herscheppen, maar
binnengaan in het schilderij, zich
erdoor laten raken, opnemen en
ervan genieten.

Claire Vanden Abeele, Uit tijdschrift
Symforosa, september 1995

4
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Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van l O tot 12.30 uur
en van l4tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!



0 0 0 O 0 o O • • • • • •

•

Henri De Roeck behaalde
verscheidene eerste prijzen in
jeugdwedstrijden. Later werd hij
Tenuto-laureaat en bereikte de
halve finale van het prestigieuze
A.R.D.-concours te München.
Hij speelde o.a. bij "het
Antverpse kamermuziek
ensemble", "het nieuw Belgisch
kamerorkest" en "I Fiamminghi".
Hij treedt regelmatig op als solist
en heeft enkele solo-cd's op zijn
naam staan.

Jon Michiels werd laureaat van

verscheidene nationale en
internationale westrijden, zoals
de Tenutoprijs en de Koningin
Elisabethwedstrijd.
Hij concerteert geregeld in
verschillende Europese landen
o.l.v. grote dirigenten of als
chambrist, en dat vooral met het
Prometheusensemble.

Twee grote talenten die nu
samen musiceren in Edegem. Zij
brengen werken van o.a.
Schumann, Mendelsohn, von
Weber, .

Plaats:
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
zaterdag 4 mei
om 20.15 uur

Inkom:
350 fr.
250 fr. voor "Vrienden van de
Edegemse Concerten" en +3-
pas, -1 8-jarigen en CJP-houders

Henri De Roeck, klarinet • Jan Michiels, piano

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé
p.a. administratief centrum,
Kontichstraai 19 te Edegem,
tel. 450.42.46

Reservatie via de
gemeentelijke info-foon :
tel. 450.42.10

Van zodra u in verbinding
bent met de info-foon, druk op
1-1-1-2-3-1.
Lees uw bericht in na de toon.
Druk op een willekeurige toets
en daarna op het hekje of
vierkantje.
Gelieve duidelijk opgave te
doen van uw naam, adres, het
aantal gewenste kaarten en
eventuele korting.
Uw kaarten liggen dan klaar
aan de ingang van de kerk,
waar u ze dient af te halen
vóór 20 uur.

9
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2lste Internatio

WORD GASTGEZ
Het Edegems Volkskunstcomité
v.z.w. organiseert dit jaar voor
de 2lste mooi zijn Internationaal
Folklore Festival te Edegem.
Dit grootse treffen van folklore uit
alle hoeken van de wereld heeft
zoals steeds plaats tijdens de
maand augustus, in en rond het
prachtig domein Hof ter Linden
te Edegem-centrum. Augustus :
festivalmaand te Edegem, een
traditie!
Schrijf alvast deze data in uw
agenda : van vrijdag 9 tot en
met donderdag 15 augustus.

Word gastgezin en de wereld
wordt zoveel kleiner dan u denkt!

Gastgezinnen vervullen een
belangrijke rol tijdens deze
internationale ontmoeting in
Edegem. Zij zijn niet te missen
voor het welslagen van zulk
festival op wereldniveau. Zonder
hen kan men een dergelijk treffen
vergeten.
Gastgezinnen nodigen één of
meerdere buitenlandse gasten uit
bij hen thuis gedurende het
verloop van het ganse festival
gebeuren. Het is voldoende
bekend dat met deze vele
enthousiaste gastgezinnen een
aparte sfeer wordt gecreërd van
internationale familiale gezellig
heid, zo eigen aan het Edegems
Folklore Festival.

Het Edegems Volkskunstcomité
onderhalt momenteel met een
waaier van buitenlandse
volkskunstgroepen uit o.m. Cuba,
Mexico, Polen, Spanje, Turkije,
de Verenigde Staten van Ame
rika, Zuid Korea, ..., allen actief
in die bruisende wereld van
folklore, dans, muziek en zang.

10

Weet ook dot u als gastgezin de
unieke kans wordt geboden
gedurende het ganse festival de
7 voorstellingen in de feesthal en
op de festivalweide Hof ter

Linden gratis bij te wonen. Niet
enkel de gastouders moor ook
alle inwonenden van het gast
gezin kunnen van dit aanbod vrij
genieten.

Bent u kandidaat gastgezin : bel nog vandaag naar het secreatriaat
van het Edegems Volkskunstcomité v.z.w., Onafhankelijkheidsstraat
34 te Edegem, tel. 457.04.10.
Voor meer informatie over de gostgezinnenwerking of over de
festivalactiviteiten kunt u eveneens daar terecht.
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• Zaterdag
4 mei

vanaf 14 uur

Park Centrum

OPTREDEN VAN
EDEGEMSE

VERENIGINGEN
Basilicakoor

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen

Buizegemkoor
Edegems Harmonie Orkest

E.R.T. De Minirijders
Medewerking K.A.V. (4 afd.)
Toneelvereniging De Meeuw

Zondag
5 mei

Sluitingsavond

Optreden van
stemmenimitator

DIRK
DENOYELLE

Congrescentrum Ter Elst
Beethoven-auditorium

Edegem

Aanvang : 20 uur
Inkom : 200 fr.

Kaarten : Administratief Centrum,
tel. 450.42.00

Tijdens het weekend van 4 en 5
mei viert de Gemeentelijke
Cultuurraad van Edegem zijn 20
jarig bestaan.

Ter gelegenheid van deze viering
organiseert deze adviesraad, in
samenwerking met het Gemeen
tebestuur en E.R.T. De Minirijders
een culturele wandelzoektocht
door Edegem. Deze zoektocht
loopt vanaf 30 maart t.e.m. 2
mei. De prijzenpot bedraagt

10.000 fr. Deelnemers kunnen in
die periode zelf beslissen wan
neer ze de opdrachten uitvoeren.
Er zijn geen strikvragen voorzien
in de opdrachtenreeks. De
proclamatie heeft plaats op 4
mei in het Park-Centrum ter
gelegenheid van het Cultureel
Weekend.

Geïnteresseerden kunnen hun
deelnemingsformulier[en) opha
len op het Administratief Centrum

in de Kontichstraat
• op werkdagen tussen 9 en 1 2
uur en tussen 14 en 16 uur
• op zaterdagen tussen 11 en
12 uur.
De deelnemingsprijs bedraagt
100 fr. per formulier.
Voor meer informatie kan u
terecht bij :
mevr. Ilse Waterschoot,
Administratief Centrum,
tel. 450.42.00.

11
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Het begrip "Grabbelpas" klinkt
bij velen wellicht al bekend in de
oren. Misschien ben je zelfs al
de trotse bezitter van zo'n heuse
Grabbelpas of sta je op het punt
om er één aan te schaffen.

Het loont in ieder geval de
moeite want het Grabbelpas
vakantieprogramma zit boorde
vol culturele, creatieve, sportieve
en educatieve animatie, speciaal
uitgestippeld voor alle kinderen
van 6 tot 16 jaar. Aan sommige
activiteiten kunnen ook kleuters
al meedoen.

Na de succesvolle activiteiten
van de krokus- en de paasvakan
tie, leggen de plaatselijke
Grabbelpasmakers nu de laatste
hand op het aanbod voor de
grote vakantie. De activiteiten
die tijdens deze periode georga
niseerd worden door de gemeen
ten Borsbeek, Boechout,
Edegem, Hove, Kontich en
Mortsel, worden ook nu weer
gebundeld in een handige
brochure die voor de kinderen
van onze gemeente via de
lagere scholen zal bedeeld

worden en die voor de 13- tot
16-jarigen op naam bezorgd
wordt.

In het volgende infoblad zal ook
een beknopt overzicht gegeven
worden van de Edegemse
Grabbelpasactiviteiten.

Als Grabbelpasser zul je je
vakantie op een toffe en niet
alledaagse manier doorbrengen,
zoveel is wel zeker en voor de
prijs hoef je het ook al niet te
laten.

96

De Grabbelpas kost immers
slechts 1 00 fr. en is verkrijgbaar
op de jeugddienst, oud-gemeen
tehuis ( 1 ste verdieping) op het
gemeenteplein te Edegem, waar
ook meer inlichtingen kunnen
verkregen worden over de
plaatselijke activiteiten (dhr. Luc
Bries, tel. 450.43.70-op
woensdag van 9 tot 1 2 uur en
van 14 tot 16 uur) en na af
spraak.
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

Bovendien krijg je volledig gratis
de extra-dikke nationale
kortingengids, de "Grabbelaar".
Deze handige gids bevat kortin
gen voor pret- en recreatie
parken, speciale evenementen,
musea, film & theater, sport, ...
en dit het ganse jaar door.
Dankzij deze "Grabbelaar"
betaal je dus (veel) minder voor
heel wat meer pret !
Daarnaast vind je er een hele
boel toffe ideeën, leuke trips en
tips in terug waardoor je vakan
tie plots nóg aangenamer zal
worden.

<1

0

199
nderen en I2- tot M4.' g

Wat zou een zomervakantie nu
zonder speelweken zijn ...?
Ik hoor het je al denken :" Saai,
te lang, dan zie ik die toffe
monitoren niet terug, ik zou al
die spannende avonturen missen,

12

Omdat we je dit niet willen
aandoen, wordt er reeds volop
werk gemaakt van de speel
weken in de grote vakantie.
Er wordt een apart programma

voorzien voor de 12- tot 14-
jarigen.

Samen knutselen en stoeien met
zand, klei, karton, water, .
Samen dansen en zingen .
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Tochten maken, zwemmen, ...
Meedoen aan allerhande leuke
spelletjes .
Kortom, teveel activiteiten om op
te noemen.

Waar en wanneer :

° FORTESIN : op Fort 5 (Rogier
van der Weydenstraal, l 0

hangar)
van lt/m 5 juli
• RAVOTJEROT : achteraan op
het Sterrenhof (Koniichstraat)
van 5 t/m 9 augustus

Zowel voor de speelweken als
voor de Grabbelpasaciiviteiten is
de Jeugddienst nog op zoek
naar een aantal gemotiveerde
jonge mensen die de kinderen
tijdens deze activiteiten willen
begeleiden.

SPEELWEKEN :
Elke speelweek wordt geleid
door l of 2 hoofdmonitors,
bijgestaan door een 15-tal
monitors.
Naast een groot aantal "oude
rotten-in-het-vak" wil de Jeugd-

• HIPPERDEPIP : aan de Ro
meinse Put - Buizegem (sport
terreinen)
van 19t/m 23 augustus

Uren : van 9.00 tot 16.00 uur.

Dagprijs : ter plaatse te betalen :
• 50 fr. voor kinderen van
Edegem
• 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente
• 25 fr. voor het derde en
volgende kind(eren).
Inbegrepen : vieruurtje - verzeke
ring.

dienst ook graag jongeren vanaf
l6jaar, die in het bezit zijn van
een basisattest "Animator in het
jeugdwerk" of een daaraan
gelijkgesteld attest, inschakelen
om hen de kans te geven zich
verder te bekwamen als vakantie
monitor.

GRABBELPAS :
Bij de Grabbelpasactiviteiten
hebben de monitors een overwe
gend "toezichthoudende functie".
Ze staan immers (meestal) niet
zelf in voor de animatie van de
kinderen.

De monitoren van de speelweken
verzorgen ter plaatse de voorop
vang vanaf 8.45 uur en de
naopvang tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moet meege
bracht worden.
Deze speelweken zijn een
initiatief van de gemeentelijke
Jeugdraad i.s.m. de Jeugddienst
en worden verzorgd door
vrijwillige monitoren, veelal
afkomstig van de Edegemse
jeugdbewegingen.

Interesse om aan één van deze
initiatieven mee te werken ?
Aarzel dan niet en neem snel
contact op met de Jeugddienst,
1 ste verdieping van het oud
gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem (jeugdconsulente
Marjan Thienpondt - tel.
450.43 .73 of jeugdambtenaar
Luc Bries - tel. 450.43.70).

VOOR VERDERE INLICHTINGEN :
gemeentelijke Jeugddienst, 1 ste
verdieping van het oud-gemeen
tehuis, gemeenteplein te Edegem
(tel. 450.43.70).

Het skateterrein, gelegen op het
Meihof in de Hovestraat, is nog
steeds gratis toegankelijk voor
alle liefhebbers van skaten :
zowel skateboarders als in-line
skaters. Op vraag van de
jongeren die deze spectaculaire
sporten beoefenen zijn de
openingsuren en de inrichting
van het terrein aangepast.

Voor wie materiaal, terrein
en reglement respecteert,

is het skate-plezier
gegarandeerd.

Nieuwe openingsuren
skateterrein
• juli en augustus :

maandag t.e.m. zaterdag van
9 tot 22 uur
zondag van 3 tot 22 uur

• september tot juni :

maandag t.e.m. zaterdag van
9 tot 20 uur
zondag van 13 tot 20 uur.

De gemeente is niet verantwoor
delijk voor eventuele ongevallen.

Voor meer informatie kan je
terecht op de gemeentelijke
Jeugddienst, oud gemeentehuis,
eerste verdieping (tel.
450.43.70).

13
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Speurtochten, verkleedpartijen,
knutselen met verf, klei, kneed
deeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen,
dansen, zingen, sporten, ... is
dat niet de vakantiedroom van
elk kind?

Onder begeleiding van deskun
dige monitoren en monitrices kan
uw kind, in groepjes naargelang
de leeftijd en interesse, zijn
fantasie en creativiteit naar
hartelust botvieren. Uw kind kan
weer twee maand lang genieten
van veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn
thuishaven op de avontuurlijke
speelterreinen van het Fort 5.

VAKANTIESP

Voor wie:
kinderen geboren tussen 1
januari 1985 en 1 oktober
1993.

Periode:
van dinsdag 2 juli tot en met
donderdag 29 augustus.

Aandacht ! Wij zijn niet open op
l juli, Il juli en 12 juli, 15
augustus, 16 augustus en 30
augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht
tussen 7.30 en 9 uur en worden
afgehaald tuseen 16 en 17.30
uur.

Dagprijs:
300 fr. voor kinderen uit Edegem
400 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente.

Inbegrepen :
vieruurtje
verzekering.

Het lunchpakket moet meege
bracht worden. f
De tickets kunnen aangekocht
worden op dinsdag 15 juni van
17 tot 19.45 uur op de burelen
van de Jeugd- en Kinderopvang
dienst, eerste verdieping van het
oud gemeentehuis op het
gemeenteplein, Edegem.

Vanaf dinsdag 2 juli tot donder
dag 29 augustus van 7.30 tot 9
uur kan je dagelijks tickets kopen
in hangar 24 op hei Fort 5, zijde
Vestinglaan (met uitzondering
van de sluitingsdagen).

Opgelet!
De tickets dienen niet op voor- f
hand aangekocht te worden en
zijn niet gedoteerd.

De gemeentelijke vakantiespeel
club is een initiatief van de
Kinderopvang- en Jeugddienst,
tel. 450.43.70.

Uw kind houdt van avontuur, is
een durver en trekt reeds goed
zijn plan, dan zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen
van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor
bosspelen, bouwen van zand-

14

kastelen, knutselen in diverse
ateliers... en omgang met dieren
op de kinderboerderij. De
kinderen kunnen dagelijks kiezen
uit allerlei spelen en activiteiten
onder begeleiding van
gebrevetteerde monitoren en
monitrices.

Hebben ze er geen zin in, dan
mogen ze vrij spelen volgens
eigen interesse en fantasie.

Periode:
van l juli tot 24 augustus met
busvervoer
van 26 tot 30 augustus zonder
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busvervoer.
Aandacht ! gesloten op 15 en
l 6 augustus.

Uren:
van 8 tot 17 uur.

Dagprijs :
125 fr. vanaf aankoop 4 tickets
(anders 150 f)

Verzekering :
éénmalig 125 fr, geldig van
juli '96 tot l juli '97.

Inbegrepen :
warme maaltijd (niet de week
van 24 tot 30 augustus)
busvervoer (niet de week van 24

Hoe maak je een middeltje tegen
zweetvoeten ? Hoeveel bananen
zitter er in l kilo ? Hoe kan ik
lekker snoepen en toch niet dik
worden ? Wat doet de politie
met een dronkaard ?
Wie in het lager onderwijs zit,
kan het zelf ontdekken : door te
ROEFELEN !

Roefelen betekent : proeven,
vlees inpakken, op reportage
gaan, koekjes bakken, opdienen
in het restaurant, dieren gene
zen, of misschien wel... trouwen
2 Op de Roefeldag, de Dag van
het Kind, kunnen alle kinderen
van de lagere school het alle
maal ZELF doen. Wat je NU al
kan doen, is een dikke stift
nemen en de Roefeldag noteren
in je agenda op ZATERDAG 29
JUNI.
Dit jaar suddert de Roefeldag in
een speciaal sausje : alle activi
teiten staan in het teken van het
thema "Eten, lekker en gezond".
Wat er precies allemaal zal
gebeuren staat in het boekje dat

tot 30 augustus)
vieruurtje.

Opstapplaats :
gemeenteplein (centrum)
Kerkplein (Elsdonk).

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen
enkel gebruik maken van het
busvervoer als ze begeleid zijn
door een oudere broer of zus
van minstens 10 jaar. Indien u
geen gebruik wenst Ie maken
van het busvervoer, kan u uw
kind rechtstreeks brengen naar
het speelplein, 't Serclaesdreef
34 te Wommelgem. Er is opvang
verzekerd vanaf 7.30 tot 18 uur

je vanaf mei op school krijgt.
Wie niet naar een Edegemse
school gaat, maar toch in
Edegem woont, kan vanaf mei
een Roefel-boekje verkrijgen in
de Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek of op het gemeente
huis.

mils extra-betaling.

Opendeur-kermis :
Je bent welkom op 6 juli.
De tickets en de verzekering
dienen vooraf aangekocht te
worden. Het verkoopadres en de
openingsuren zijn deze van de
gemeentelijke vakanliespeelclub.
Er zijn echter nog andere
verkoopspunten die voor u
misschien gemakkelijker te
bereiken zijn. Om deze en nog
heel wat andere praktische
informatie te bekomen kan u
contact nemen met Speelpleinen
Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraal 20, Antwerpen, tel.
232.97.72.

De Jeugdraad organiseert i.s.m.
het Gemeentebestuur de Roefel
dag : tientallen handelaars en
organisaties zorgen voor een
onvergeetelijke Dag van het
Kind. Kinderen van 6 tot 12 jaar
"roefelen" op zaterdag 29 juni
in de grote-mensenwereld, 's
morgens en 's middags. Voor de
praktische uitwerking van die
dag zoeken wij vrijwilligers die
groepen kindjes willen begelei
den of die met hun auto kindjes
van de ene Roefel-plaats naar de
andere willen brengen. Alle
activiteiten vinden plaats in
Edegem.
Wie hieraan wil meewerken, kan
zich opgeven bij :
• Greet Rotty van de Jeugd
dienst, tel. 450.43.70
• Dany Van Dingenen, lid van
de stuurgroep Roefel, tel.
457.84.70.

Alvast bedankt,
het Roefelcomité.
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Proef eens kajak
De Edegemse Kajakclub is mede
organisator van deze watersport
dag.

Waar : BLOSO-sportcentrum
Hazewinkel Willebroek

Wat: kano en kajak

Hoe laat : van 10 tot 17 uur
doorlopend

Voor wie : iedereen tussen 7 en
77 jaar ...

Voor meer informatie kan u
terecht bij :
dhr. Maurice LEMAIRE, tel.
457.28.66 (9 tot 22 uur)
BLOSO-sportcentrum
Hazewinkel, tel. 886.64.64 (9
tot 17 uur).

In de week van 22 tot en met 28
april wordt de "Week van de
huisapotheek" georganiseerd in
samenwerking met het Provin
ciaal Instituut voor Hygiëne en
de gezondheidsregio Antwerpen
Zuid, waarvan Edegem deel
uitmaakt.
Die week vormt het startsein van
een algemene
sensibiliseringscampagne. Er
wordt voornamelijk aandacht
besteed aan de inhoud van de
huisapotheek en hei controleren
van de houdbaarheid van de
medicijnen. Geneesmiddelen
waarvan de vervaldatum over
schreden werd, dienen onver
wijld naar de apotheker ge
bracht te worden.

(

• Zondag 12 mei : WEEK VAN DE FIETS

Edegemse verenigingen die
hierin geïnteresseerd zijn,
kunnen deze infostand gratis
ontlenen. Het is tevens mogelijk
het bezoek van een gastspreker
i.v.m. dit onderwerp aan te
vragen.

Meer informatie bij Marleen
Mortelmans, tel. 450.42.00,
tijdens kantooruren.

De Edegemse Gezinsraad
beschikt over een infostand met
als thema : "De inhoud van de
huisapotheek". Hierin vindt u een
overzicht van wat er zeker in uw
medicijnkastje zou moeten zitten
en een aantal zeer nuttige
folders.

Den Willecom tussen 13 en 15
uur; bewegwijzering wordt
voorzien.
Prijs : 50 fr. per deelnemende
fiets.
Einde voorzien rond 18 uur te
Hove, sporthal Weyninckhove.
Onder de deelnemers wordt een
fiets verloot.

huur van de skates inbegrepen 
je mag ook je eigen skates
meebrengen ...
Inschrijven : in sporthal Den
Willecom, Terelststraat 2,
Edegem, tel. 457.46.62.

Familiefietstocht langsheen het
"Abraham-Hans pad".
lnschr. en vertrek : aan sporthal

• Zondag 2 juni : PROVINCIE ANTWERPEN BEWEEGT ... op rollen ...

In Line Skaten ... op rampen en
toestellen, op snelheid en
behendigheid, op ervaring of
compleet zonder, allen of met
initiatie ...

en
Circustechniek-initiatie ...

Wanneer : zondag 2 juni tussen
14 en 17 uur
Waar : Fitopia, Mechelse
steenweg l54, Edegem
Wie : iedereen tussen 10 en 88
jaar
Prijs : 100 fr. per deelnemer,

16
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Het Gemeentebestuur en het
Edegems feestcomité nodigen u
van harte uit op de activiteiten,
ingericht naar aanleiding van
"Meneerke van Buizegem". De
feestelijkheden hebben plaats op
de recreotiezone Romeinse Put in
en rond een verwarmde feest
tent.

Het programma van dit jaar ziet
er als volgt uit :

• 19.20 uur:
inschrijvingen
inleg : l 00 fr.
talrijke mooie prijzen te winnen !

Liefhebbers kunnen dit jaar ook
scrabble spelen 1

voor alle gezinnen met of zonder
kinderen
is.m. de B.G.J.G.afdeling
Edegem

• 15 uur :
PIPO'S KINDERSHOW door
HOLDER DE KOLDER
inkom : 60 fr.

• Nadien :
STOEPKRUTTEKENEN
SCHMINKEN
PANNEKOEKENSLAG

• 19.30 uur :
vertrek STOET op het St.
Goriksplein
m.m.v. Kring voor Heemkunde,
S1.-Sebastiaansgilde, muziek
kapel K.S.A. O.-L.-NV-van-lourdes,

toneelgroep De Meeuw,
Buizegemkoor en De Karos

• 19.30-20.15 uur:
MUZIKAAL OPTREDEN van het
Symfonisch JeugdOrkest Edegem

• 20.15 uur :
VONNIS EN TERECHTSTELLING
VAN MENEERKE met een kort
TONEELSPEL en het eigenlijke
lied van "Meneerke"
m.m.v. Kring voor Heemkunde,
toneelgroep De Meeuw,
Buizegemkoor, Symfonisch
JeugdOrkest Edegem en K.S.A.
O.-L.-V.-van-Lourdes

• 21 uur:
GEZELLIG SAMENZUN
muzikale opluistering door DJ.'s
Ronny en Albert
dansgelegenheid
borbecuesnocks
gratis inkom

Tijdens dit weekend kon ook nog
deelgenomen worden aan de
wandelzoektocht n.a.v. het 20
jorig bestaan van de gemeente
lijke Cultuurraad. Lees meer
daarover op blz. l 1.

Voor meer inlichtingen over het
programma van Meneerke van
Buizegem kan u terecht bij Kristel
Kussé, secretaris Feestcomité,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem, tel.
450.42.46.

Wenst u meer te weten over het
folkloristisch gegeven van deze
feestelijkheden, neem dan
contact op met de Edegemse
Kring voor Heemkunde, p.a. de
heer Bruloot, Kontichstraat 119
te Edetgem, tel. 457.46.79.
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kringlooppapier. In 1993 werd
in België 273 .000 ton kringloop
papier geproduceerd, wat
neerkomt op 26 % van de totale
papierproduktie. In heel Europa
maakt kringlooppapier 54 % van
de totale productie uit.
Kranten
De inzet van oud papier be
draagt gemiddeld 60 % voor
normale dagbladen en kan,
dankzij ontinkting, oplopen tot
100 % voor bepaalde soorten
van advertentiebladen.

Grafisch papier [schrijfpapier,
fotokopieerpapier, ...)
Het kringlooppapier maakt nog
maar een klein aandeel uit van
het totaal verbruik aan grafisch
papier.

Wegens de hoge kwaliteitseisen
die aan grafisch papier gesteld
worden, kan slechts een beperkt
percentage van het oud papier
(± 5 %) benul worden voor de
productie van grafisch papier.
Verder onderzoek zal moeten
uitwijzen of het technisch en
commercieel haalbaar is om bij
de productie van grafisch papier
het aandeel van oud papier te
verhogen.

Verpakkingspapier
Oud papier wordt aangewend
voor het maken van golfkarton,
massief karton, vouwdozen en
hulzen. Het is mogelijk om dozen
te maken die voor l 00 % uit
gerecycleerde vezels vervaar
digd zijn. Het gemiddelde
aanwendingspercentage be
draagt echter 95 %. In vele
gevallen wordt namelijk aan de
buitenzijde, wegens betere
bedrukking, en aan de binnen
zijde, wegens betere hygiëne,
een laag wit papier op basis van
primaire vezels aangebracht.

E
bevuild met voedingswaren;
• geplastificeerde omslagen,
papier met kunststoflagen;
• behangpapier, boterpapier,
papier en karton behandeld met
paraffine of met een ondoor
dringbaar cellofaan.

• BELANGRUK :
• alles wat geen papier of
karton is, dient zoveel mogelijk
verwijderd te worden (nietjes,
paperclips, plastic hoesje, enz.);
• snij grote kartons in stukken en
biedt ze in handelbare pakketten
aan;
• plaats uw oud papier en
karton pas op de dag van de
ophaling buiten;
• verpak uw papier en karton
niet in een plastiek zak;
• zorg er voor dat het papier en
karton niet kan wegwaaien;
• beperk het gewicht per pakket
tot 30 kg.

Na ophaling wordt het oud
papier naar recuperatiebedrijven
gebracht waar men het sorteert
en in balen perst. Vervolgens
worden de diverse fracties oud
papier naar de papierfabriek
gebracht voor de productie van

aarde
le recyclage

Eén keer per maand komt de
gemeentelijke ophaaldienst uw
oud papier en karton aan huis
ophalen. Hiervoor dient u, op
de dag van de selectieve inza
meling, uw oud papier en karton
in een kartonnen doos, een
papieren zak of hanteerbare,
samengebonden pakketjes aan
de rand van het voetpad of de
berm te zetten.

Het is uiteraard ook mogelijk om
oud papier en karton zelf naar
het Ecopark te brengen (Katten
broek, zijstraatje van de Prins
Boudewijnlaan na Terelststraat).

Het is belangrijk dat papier
produkten reeds aan de bron op
hun recyclage worden voorbe
reid. Als de papierprodukten
homogeen zijn samengesteld,
zonder toevoeging van andere
materialen, kunnen ze vlotter,
sneller en goedkoper gesorteerd
en gerecycleerd worden.

• WEL bij het oud papier en
karton :
• verpakkingen uit papier en
karton, bv. kartonnen dozen van
voeding, schoendozen, karton
nen dozen van huishoud
toestellen, enz.;
• toilet- en keukenrollen;
• fotocopies, computer- en
schrijfpapier;
• dagbladen, reclamebladen,
tijdschriften en reclamedrukwerk;
• dossiers (zonder ringen en
papierklemmen);
• omslagen.

• NIET bij het oud papier en
karton :
• papier en verpakkingen

18
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Huishoudelijk en sanitair papier
Dit zijn voornamelijk toilet- en
keukenpapier, zakdoekjes en
servetten. De inzet van oud
papier bedraagt hier gemiddeld
25%. De vraag naar
gerecycleerd huishoudelijk
papier zit nog volop in de lift.

Papier wordt gemaakt van bo
men. Eén Ion papier vergt onge
veer 17 bomen. De bomen wor
den ontbast en verwerkt tot ve
zels. Door de vezels Ie mengen
met water ontstaat papierpulp.
Deze wordt machinaal samenge
perst en gedroogd tot papier.

• Kies voor minder verpakking
en vermijd wegwerp
verpakkingen. Weiger zeker
overtollige verpakkingen. Koop
artikelen zo mogelijk onverpakt.
• Gebruik uw schrijf- en
computerpapier aan beide
zijden. Kies voor kringloop
papier.

Door papier en karton Ie
recycleren moelen er minder
bomen gerooid worden en
belandt er minder papier- en
kartonafval in de verbrandings

• Indien u het wekelijks pakket
aan ongeadresseerd reclame
drukwerk overbodig vindt, kleef
dan een sticker met "geen
reclamedrukwerk a.u.b." op uw
brievenbus. De sticker is verkrijg
baar bij de dienst onthaal op het
gemeentehuis en de groen- en
milieudienst.

oven of op de stortplaatsen. De
productie van kringlooppapier
vergt bovendien minder energie
dan de productie van papier op
basis van houtvezels.

•
Vanaf april tol eind november
wordt elke dinsdag uw klein
tuinafval door de gemeentelijke
ophaaldienst opart opgehaald.

Klein tuinafval is al het tuinafval,
zijnde bladeren, gras en
hoagscheersel, die in de
composteerbare papieren IHK

Op het Ecopark kan u uw gesor
teerd huishoudelijk afval depone
ren in speciaal daarvoor bestem
de afvalcontainers, nl. papier, kar
ton, tuinafval, glas, metaal, olie,
KGA, autobatterijen, TL-lampen,
autobanden, kunststofflessen,
steenpuin, houtafval en restafval.

Het Ecopark ligt langs Katten
broek, zijstraat van de Prins
Boudewijnlaan (asfaltweg nel
vóór Aveve).

zak kan gedeponeerd worden.

De papieren IHK-zakken zijn
verkrijgbaar op dezelfde adres
sen als de grijze en de blauwe
IHK-zakken. Enkel het tuinafval
aangeboden in deze zakken
wordt opgehaald.

>ul
U
ula
EC0PARK

Uw snoeihout kan u, samen met
het klein tuinafval (niet in zak
ken), naar het Ecopark brengen.
Het Ecopark is gelegen langs
Kattenbroek, zijstraat van Prins
Boudewijnlaan (asfaltweg vóór
AVEVE). U kan uw snoeihout ook
in hanteerbare bundels met het
grof huisvuil meegeven.

Openingsuren :
dinsdag : 9-12 en 13-16 uur
woensdag : 13 - 18.30 uur
donderdag : 13-17 uur
vrijdag 13- 18.30 uur
zaterdag 10.30-16.30 uur
maandag, zon- en feestdagen
gesloten.

Meer info:
milieudienst, tel. 448.00.78.
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Ook u overweegt de aankoop
van een compostvat, moor heeft
nog vragen daarrond. Of u bent
in bezit van een compostvat en
in de praktijk duiken er concrete
vraagtekens op.

Tijdens deze info-avond zullen

U kan op een eenvoudige
manier meewerken aan een
aanzienlijke vermindering van
onze afvalberg. Circa de helft
van ons huisvuil bestaat namelijk
uit organisch tuin- en keuken
afval.
Met THUISCOMPOSTERING kon
u dit organisch materiaal na 6
maanden in uw tuin gebruiken
als bodemverbeteraar.

Hiervoor werd voor uw tuin een
speciaal compostvat ontwikkeld.

Ondergetekende, naam :

adres : ..

uw vragen over thuiscomposteren
beantwoord worden en zal u
meer inzicht krijgen in wat
composteren en compost zijn.

Wanneer?
Woensdag 8 mei om 20 uur.

Uw voordelen :
• milieubewust,
• onopvallend,
• eenvoudig in gebruik,
• geringe omvang [0 80 cm-h
96 cm, 290 liter inhoud)
en vooral ... compost, bodem
verbeteraar voor je tuin.

Hoe te bestellen ?
Wij kunnen u, zolang de voor
raad strekt, het compostvat
aanbieden voor slechts 480,- f.
De bestelling gebeurt eenvoudig

Waar?
Administratief Centrum, l ste
verdieping, Kontichstraot 19 te
Edegem.

Iedereen is welkom !

door terugzending van onder
staande bestelbon. Na bestelling
kan het compostvat, door de
gemeente, bij uw thuis afgele
verd worden.

Meer inlichtingen kunt u steeds
verkrijgen bij onze milieudienst,
tel. : 448.00.78.
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tel :

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 0000009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstroot 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

No betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten afgeleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraot 19, 2650 Edegem
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In sommige gevallen had de
voetganger al voorrang op het
andere verkeer.
Zo bijvoorbeeld :
• moet de bestuurder (motor
voertuig of fiets) die rechts of
links afslaat voorrang verlenen
aan de voetganger die de straat
oversteekt die hij gaat oprijden,
zelfs indien er geen zebrapad is
en ongeacht of het voetgangers
verkeer er geregeld wordt door
verkeerslichten (wegcode, art.
19.4, zware overtreding].

Ook met betrekking tot zebrapa
den staan er een aantal dwin
gende bepalingen in de weg
code, zoals : ·
o men mag niet inhalen als de in
te halen bestuurder stopt voor
een oversteekplaats voor voet
gangers, op plaatsen waar het
verkeer niet geregeld wordt door
een bevoegd persoon of door
verkeerslichten (art. 17.2.5°,
zware overtreding]
• men mag zijn wagen niet laten
stilstaan (zéker niet parkeren !)
op de oversteekplaatsen voor
voetgangers en op minder dan 5
meter vóór deze oversteek
plaatsen (art. 24.4°).

Tot 31 maart l 996 mocht een
bestuurder een zebrapad slechts
met matige snelheid naderen, om
de voetgangers die er zich op
bevinden niet in gevaar te
brengen of om ze niet te hinde
ren wanneer zij hun oversteek
beweging met een normale gang
beëindigen, en zo nodig diende
de bestuurder te stoppen om ze
te laten doorgaan (art. 40.4.2,
zware overtreding.

Tot nu toe was het echter moeilijk
te bewijzen dat een bestuurder
art. 40.4.2 aan zijn laars lapte.
Want wat is "matige snelheid"
waarmee men een zebrapad
nadert, en wat betekent" ... wan
neer zij het oversteken met een
normale gang beëindigen ... " of
nog"... zo nodig moet de
bestuurder stoppen om ze te
laten doorgaan..." ?
Voor een politieambtenaar
woren de bepalingen van art.
40.4.2 te weinig precies om ze
te gebruiken als basis voor een
proces-verbaal.

Vanaf 1 april 1996 (geen
aprilgrap!!!) is hier verandering
in gekomen, want het art.
40.4.2 werd gewijzigd en zegt
nu duidelijk dat - op plaatsen
waar het verkeer niet geregeld
wordt door een bevoegd per
soon of door verkeerslichten - de
bestuurder voorrang moei
verlenen zowel aan de voetgan
gers die zich op een zebrapad
bevinden als aan de voetgangers
die op het punt staan zich erop
te begeven.

Alleen in gevallen van overmacht
zal een bestuurder die op een
zebrapad een voetganger
aangereden heeft, voor de
rechtbank nog kunnen vrijgespro
ken worden van enige verant

Reua
woordelijkheid, maar hij zal
deze overmacht zelf moeten
bewijzen.

Het is ook goed te weten dat
personen die volgende zaken
aan de hand leiden, beschouwd
worden als voetgangers :

• een fiets
• een tweewielige bromfiets
• een kruiwagen
• een kinderwagen
• een ziekenwagen of een
wagen voor minder-validen
• enig ander voertuig zonder
motor en niet breder don de
ruimte vereist voor een voetgan
ger
• de minder-validen die een
voertuig besturen dat zijzelf
voortbewegen of dot mei een
motor niet sneller dan stapvoets
rijdt.

NA EEN KORTE INFORMATIE
CAMPAGNE OVER DEZE BE
LANGRIJKE AANPASSING VAN
DE WEGCODE, ZAL POLITIE
EDEGEM ALLE PRIORITEIT GEVEN
AAN DEZE NIEUWE
VOORRANGSREGEL EN ZONDER
PARDON OPTREDEN TEGEN
OVERTREDINGEN.

Ter herinnering : zware overtre
dingen worden door het Parket
van de Procureur des Konings
beboet met een minnelijke
schikking van minimum 5.600 fr.
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In het kader van de jaarmarkt
feesten wordt op zondag 1
september de Edegemse rommel
markt georganiseerd. Deze vindt
plaats van 8 tot 13 uur in de
Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat,
een gedeelte van de Onafhanke
lijkheidsstraat en rond het ge
meenteplein.
U kan zich inschrijven op zater
dag l juni van l O tot 12 uur of
van 14 tot 17 uur in de raads
zaal van het administratief cen
trum ( 1 ste verdieping), Kontich
straat 19 te Edegem. Nadien
kan u alle werkdagen terecht bij
Kristel Kussé op het gemeente-

groe

R
Vorig jaar bezocht de werkgroep
Emancipatie Brussel en stapte in
het voetspoor van beroemde
vrouwen die deze stad ooit
bewoonden.
Dit jaar trekken we naar ons
eigen Antwerpen en maken een
tocht door het oude stadsgedeel
te. Een gids van de toeristische
dienst brengt ons allerlei wetens
waardigheidjes bij over mar
kante dames die haar ooit
bevolkt hebben.

secretariaat (tweede verdieping),
waar u vooraf ook een reglement
en alle inlichtingen kan bekomen
(tel. 450.42.46).

Wij wensen uw aandacht te
vestigen op het feit dat het bij
politiereglement verboden is om
op eigen initiatief goederen te
verkopen voor de huisdeur. Wie
wil deelnemen aan de rommel
markt, dient vooraf ingeschreven
te zijn om toelating tot verkoop
te krijgen. Wees er tijdig bij,
want alle plaatsen zijn elk jaar in
een mum van tijd uitgeput !
Buiten de rommelmarktstraten
wordt geen toelating tot verkoop
verleend.

Wanneer: zondag 12 mei van
14 tot 16 uur

Waar : samenkomst op de Grote
Markt te Antwerpen

Deelname : 50 fr.
iedereen is van harte welkom op
deze wandelnamiddag. Inschrij
ven kan met onderstaande
strook, die u bij voorkeur terug
bezorgt vóór 6 mei e.k.

Ter gelegenheid van de
Elsdonkfeesten wordt op zondag
l5 september van 8 tot l 2 uur
voor de derde keer een rommel
markt ingericht. Er zijn een 70-tal
plaatsen van telkens 3 meter
beschikbaar. Het standgeld
hiervoor bedraagt 150 fr.

De inschrijvingen worden voor
behouden voor Elsdonknaars en
Edegem naars.

Inlichtingen : dhr. R. Van den
Avont, Pastoor Moonslaan 34 te
Edegem, tel. 449.76.20.

Kristel Kussé, p.a. Administrtief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46, tijdens
werkdagen, bij voorkeur tussen 9
en 1 2 uur of
tussen 14 en
16 uur.

chrijvingsstrook a

Ondergetekende, naam :

adres:

schrijft zich in voor de wandeling in Antwerpen op zondag 12 mei 1996 met .
en voegt hierbij x 50 fr. = fr.

.. personen
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Op vrijdag 7 juni a.s. wordt van
17tot 24 uur op het gemeente
plein te Edegem een feestelijke
avondmarkt georganiseerd door
de Algemene Markthandelaars
vereniging van Antwerpen, met
medewerking van het gemeente
bestuur Edegem.

De opbrengst van de stand
gelden komt ten goede aan
liefdadige en sociale werken en

instellingen.

Op deze avond wordt er een
afwijking voorzien van de
verplichte avondsluiting in
handel, ambacht en dienstverle
ning.

De inrichters organiseren een
gratis aanwezigheidstombola
met waardevolle prijzen zoals
fietsen en boeken.

Om aan deze tombola te kunnen
deelnemen volstaat het onder
staande strook in te vullen en
deze te deponeren in de daar
voor bestemde bus op de feest
markt. De trekking gebeurt om
22 uur.

Deponeren in de daarvoor
bestemde bus op de feestmarkt
op 7 juni.

Naam en voornaam :

Straat en huisnummer :

Gemeente:

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt op 7 juni.

Edegem, echter slechts vanaf 13
mei e.k.
• Om organisatorische redenen,
kunnen voordien geen aangiften
ingevuld worden. Gelieve
hiermee rekening te willen

996

Met dank voor uw begrip,
De hoofdcontroleur.

houden om nutteloze verplaatsin
gen en wachttijden te vermijden.

GsG

• De nieuwe aangiften werden
verstuurd in de week van 25 tot
29 maart 11.
• Voor het invullen ervan kan U

zoals steeds - terecht op mijn
kantoor, Kontichstraat 46 te

•

s N
an 30 1

'AN DE VLAAMSE GE
0 Brussel

EENSCHA

Hebt u een probleem met de
Vlaamse administratie ?
Probeer dan eerst met de betrok
ken dienst tot een oplossing te
komen. Vergissen is menselijk en

misverstanden kunnen opgeruimd
worden.
Maar als u echt alles geprobeerd
hebt en het nog niet wil lukken,
bel of schrijf dan naar de

Ombudsdienst van de Vlaamse
Gemeenschap. Door maken ze
werk van uw probleem.

23
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U wordt vriendelijk uitgenodigd
op de tweejaarlijkse tentoonstel
ling van

De cursisten van de bloemschik
cursus "Myosotis" tonen hun
eindwerken.

BLOEMSIERKUNST
Het geheel wordt ondersteund
door

SCHILDERIJEN
van Lisette Goossens

BEELDEN
van Herman Cleiren

HOUTSCULPTURES
van Jef Meuldermans

De ateliers van verscheidene
kunstenaars zijn ook vrij toegan
kelijk.

GE
E,'

ZIGDE CO

"Manke Lies"
Edegems Artistiek Atelier
Wilfried Breugelmans
Gebr. van Raemdonckstraat 35
2650 Edegem
tel. 457.65.84

Biljartclub St.-Jozef
Eddy Hendrickx
Ten Boschstraat 22
2650 Edegem
tel. 449.27.69

Vogelkundige Kring
't Klavertopje
Pierre Van Moeseke
Fort V-straat 62
2650 Edegem
449.29.30

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Ondergetekende,
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging : ..

Naam nieuwe contactpersoon : ...

Adres :

Handtekening :. Datum: .Telefoonnummer :

24
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Op23 september 1995 was het
zover. Voor de eerste keer
kwamen ze bijeen in het Fort
theater... de jongeren die in de
schoot van De Meeuw zullen
uitgroeien tot het EDEGEMS
JEUGDTHEATER 1

Voor de initiatiefnemers was de
opkomst een succes. Bij de
inschrijving werden reeds 44

En dat mag geweten zijn.
Daarom hebben wij 4 en 5 mei
gebombardeerd tot ons feest
weekend. Op het programma
stoot:

• Zaterdag 4 mei
Feestelijke optocht door het
centrum van Edegem.

belangstellenden, tussen l Oen
17 jaar oud, genoteerd en op de
eerste "cursus" waren er zelfs
nog meer aanwezig !

Plechtige donkmis om 17 uur in
de basiliek.
Feestkwis.

• Zondag 5 mei
"KSA OLVE door de eeuwen
heen" : geluid-, licht-, en massa
spektoktel voor iedereen die de
jeugdbeweging in het hart

Voor de lesgevers kon dit wel
eens een probleem opleveren,
want hoe houd je zo'n grote
groep een beetje rustig ?
Het was de bedoeling het niet te
schools op te vatten, maar er
moest toch ernstig gewerkt wor
den terwijl het voor iedereen ple
zierig moest blijven. Een hele
opgave, zeker voor hen die het
lesgeven niet gewoon zijn.
Maar bij De Meeuw is men
enthousiast, het zal ons wel
lukken.

Na hun kennismaking met dictie,
bewegingsleer, grime en tekst
analyse, zijn we gestort met de
repetities voor een eerste toneel
opvoering !
Zij vinden het plezant !

Wie weet kan jij, als toeschou
wer, in de maanden mei en juni
komen kijken naar het resultaat
dat ongetwijfeld verrassend zal
zijn I

Inlichtingen : Ludwig Vermant,
tel. 449.30.75.

draagt.
Receptie voor de genodigden.

Voor meer inlichtingen kan u
steeds terecht bij
Bart en Stijn Meesters,
tel. 457.87.63,
of bij Marc Van Leemput,
tel. 458.32.65, fax 326.73.97.

25
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Meneerke van Buizegem
folkloristisch feest
lees op blz. 17

wandelzoektocht Cultuurraad
lees op blz. l l

wandelzoektocht Cultuurraad
lees op blz. l l

Zaterdagavondconcert
lees op blz. 9

viering "20 jaar Cultuurraad"
lees op blz. l l

KSA OLVE
feestkwis
20 uur, zaal 't Centrum (ingang
Doelveldstraot)
groepen 4-8 personen
150 fr. per persoon
info en inschr. : 457.87.63 of
458.32.65

optreden Dirk Denoyelle
lees op blz. l l

Davidsfonds
daguitstap naar de Voerstreek o.l.v.
Guido Sweron
8 uur, vertrek aan parking GB, Prins
Boudewijnloon Edegem
info : 457.20.11 Jon Vaes)

KSA OLVE
toneel "KSA OLVE door de jaren
heen"
15 uur, zaal 'T Centrum (ingang
Doelveldstroot)
voorverkoop 100 fr. / kosso 120 f.
info en kaarten: 457.87.63 of
458.32.65

26

K.A.V. Buizegem
lentefeest
20 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei
info : 457.15.90 (Verbraeken)

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
bijwonen van opnamesessie "Het
Koekoeksnest"
20 tot 22 uur
grote luisterspelstudio BRTN
Reyerslaan 43, Brussel
deelname in onkosten : 250 fr. p.p.
inschr. en betaling : 457.05.16
(Boudry)

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
vormingswerk : "Ze hebben er nog
alle tijd voor..."
seksualiteit en relatievorming bij
jongeren
20 uur, refter Administratief Cen
trum, Kontichstraat 19
info en inschr. 440.71 .54 (Bogaerts
Potteet)

C.M.B.V
voordracht "puberteit als historisch
verschijnsel"
filosoof De laet
20.15 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
l 00 fr. leden /150 f niet-leden
info : 252.45.70 (Pottie Herman)

K.A.V. H.Fomilie
vrouw en dans (vervolg)
ook op 15/05
Reinildisheem, Prins Boudewijnloon
352
info : 449.11.09 (Bursens)

F.Y.Y.
toneelvoorstelling "Vriendinnen"
20 uur, Arenbergschouwburg,
Arenbergstraat Antwerpen
info: 449.17.66 (H. De Wit)

K.A.Y. H. Familie
fietstocht
info: 449.62.40 (Francine Van den
Bogaert)

Gemeentelijke Cultuurraad
geleid bezoek aan tentoonstelling
"Het Kabinet van de Tsaar"
Russische schilderkunst
l O uur, Hessenhuis, Folconrui 53
Antwerpen
inschr. : 449.43.11 (Van Huffelen)

De Meeuw - afdeling Edegems
Jeugdtheater
jongerentoneel "Whodidit ?"
voor l 2-jarigen en ouder
20. 15 uur, Forttheoter, R. Van der
Weydenstraot
inkom : l 00 fr. / volwassenen 150
fr.
reservatie: 449.30.75

Markante-vrouwen-wandeling
lees op blz. 22

Week van de Fiets
lees op blz. 16

De Meeuw - afdeling Edegems
Jeugdtheater
jongerentoneel "Whodidit ?"
voor 12-jarigen en ouder
14.30 uur, Forttheoter, R. Van der
Weydenstraot
inkom : l 00 fr. / volwassenen 150
fr.
reservatie: 449.30.75

K.A.V. H. Familie
gezinsfietstocht
info : 449. 11 .09 (Bursens) en
440.64.75 (Van Parijs)

Y.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
begeleide wandeling "jong leven"
l O uur, Font 5, hoofdingang Jacob
de Roorestraot
deelname gratis, duur ± 2 uur
info: 457.91.63 (Karel Motthijs) en
457 .87. 11 (Marleen Moelants)

K.A.Y. St.-Jozef
fietstocht
9.30 uur, vertrek St.Jozefkerk,
Molenveldloan 2
info : 457.74.43 (Vandenbroucke)

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
maken van wiegelap en bajazzo
19.30 tot 22 uur
kaarterslokaal, gemeenteplein
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inschr. : 455.27.90 (Blonde)

Scouts 77 Si. Paulus Molenveld
volleybaltornooi
12.30 uur
grootse barbecue en cocktailbar
18 uur
terreinen 77 Si. Paulus, Drie
Eikenstraat [vlak vóór brug E19)
inschr. tornooi en reservatie barbe
cue : 440. 11 .42 (Geert Verheyden)

K.A.V. Buizegem
koken met vis
20 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei 46A
info: 457.25.44 (Provo)

K.A.V. St.-Jozef
grote jaarlijkse reis
9 uur, vertrek St.-Jozeikerk, Molen
veldloon 2
info : 457.74.43 (Vondenbroucke)

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
maken van wiegelap en bajazzo
19.30 1ol 22 uur
kaarterslokaal, gemeenteplein
inschr. 455.27.90 (l ondé)

F.V.V.
stadswandeling "8 eeuwen
ontuchtig Antwerpen"
19.30 uur
info: 449.17.66 (H. De Wit)

K.A.V. H. Familie
reis naar Asten en Arcen (NL)
info: 440.27.26 (Vochten) en
449.62.40 (Van de Bogaert)

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
grootoudersoctie : lentewandeling in
het Hallerbos
info en inschr. : 455.27.90 (Blondé)

Edegemse Kajak Club
Watersportdag 1996
Bloso-centrum Hazewinkel,
Beenhouwerstraat 28, Willebroek
• Proef eens kajak
van 10 tot 17 uur

initiatie om het uur
rondvaarten in l0-zits kano's
• kajakjumpen
demonstratie van eskimoteren,
kanopolo en KI-races
info : 457.28.66 (Maurice Lemoire)

Vierde Edegems Tuinfeest
lees op blz. 3

in-line skaten en initiatie circus
techniek
lees blz. ló

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
fietstocht
info en inschr. : 455.98.67 (Vos)

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
begeleide wandeling "over bloem
pjes en bijtjes"
l0 uur, Font 5, hoofdingang Jacob
de Roorestroot
deelname gratis, duur± 2 uur
info: 457.91.63 (Karel Motthijs) en
457.87. 11 (Marleen Moelonts)

K.A.V. Buizegem
cultuurwandeling met gids
Buisegheem, Jan Verbertlei 47A
info : 458.03.88 (De Bondt) en
458.12.95 (Bellen)

K.A.V. H. Familie
avondfietstocht
info : 449.62.40 [Van de Bogaert)

Rode Kruis Vlaanderen
bloedinzameling
17 tot 20.30 uur
gemeenteschool Andreas Vesalius,
Kontichstraat 2l

K.A.V. St.-Jozef
fietstocht
vertrek St.-Jozefkerk,
Molenveldlaan 2
9.30 uur
info : 457.74.43 [Vondenbroucke)

feestmarkt
lees op blz. 23

Artistiek Atelier Manke Lies
tentoonstelling bloemsierkunst
lees op blz. 24

Artistiek Atelier Manke Lies
tentoonstelling bloemsierkunst
lees op blz. 24

Davidsfonds
rondleiding in valkerijcentrum
Falconidae, Wuustwezel
15 uur, vertrek gemeenteplein
info : 457.20.11 Jan Voes)

E.R.T. De Minirijders v.z.w.
24ste te voet door Edegem
familiale wondelrolly zonder
strikvragen
dagelijks tot 1/9
stort tussen 11 en 12.30 uur
restaurant De Basiliek of NMKN
kantoor, Hovestraat
deelname : 200 fr.
info : 440.34.62 Jos Verboere]
8ste Geelhandzoektocht
toeristische wandelrally
stort tussen 12 en 13.30 uur
Minigem, Jacob de Roorestroot 8
deelname 220 fr.
info : 455. 17 .4 l [L. Provinciael)

K.A.V. H. Familie
reis naar Echternach
info: 440.27.26 (Vochten) en
449.62.40 (Van de Bogaert)

C.M.B.V.
bezoek aan het Koninklijk Filhar
monisch Orkest van Vlaanderen
19.45 uur
info: 252.45.70 (Pottie Herman)

,~
'Roefel, dog van het kind

lees op blz. 15

Teksten voor
activiteitenkalender

dienen binnengebracht
uiterlijk 8 mei 1996
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Colofon
Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

20

INHOUD

Onderwijs en vorming 3.7

Het gebeurde in de

gemeenteraad 8-9

Cultuur 10

Paul Van Ostaijen 100 11

Jeugd 12.-15

Wat sport betreft.. 15

Eerst lezen,

dan koffers pakken 16

Reispassen 16-17

Internationaal rijbewijs 17

Ruimdienst 17

Internationaal Folklore

Festival 18.19

Gemeentegids 96.97 19

Publicaties te koop 19

Zelfverdediging voor

Gewijzigde contactadressen 20

Troeteldierenwedstrijd 21

Milieu 22

Politie 23

Brandweer-info 23

Huisapotheek 2425

0.C .M.W. -Edegem 25-26

Activiteitenkalender 2627

Feest van de Vlaamse

Gemeenschap 28

Nationale Feestdag 28

vrouwen

Hovestroat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84 (tijdens openings
uren)

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Gemeentelijke
Openbare
Discotheek

open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen) van 14 tot 18 uur.

Heemmuseum
De Pastorij

Gemeente
diensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op
• maandag 24 juni [Junikermis)
• donderdag l l juli (Feest van
de Vlaamse Gemeenschap)

• donderdag 15 augustus (Onze
Lieve-Vrouw-Hemelvaart]
met uitzondering van de
politie, die dag en nacht ter
beschikking blijf .

Tijdens de maanden juli en
augustus zal er op de dienst
Bevolking geen dienstverzekering
zijn op zaterdagvoormiddag of
dinsdagavond.

Hovestraat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

Gemeente! ijke
Openbare
Bibliotheek

• maan-, woens- en donderdag :
van 13.30 tot 20 uur
•dinsdag:

van 13.30 tot 17 uur
• vrijdag :

van 13.30 tot 18 uur
• zaterdag :
van 9.30 tot 12.30 uur

2
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(W)onderwijs
Onder-wijzen kan aan kinderen
het wonder wijzen. Onder - slaat
op het fundamentele en het
essentiële dot nodig is om vol
waardig deel te hebben aan het
werkelijke leven.
Wijzen - sloot op richting aange
ven, eerder don overdragen, er
zit de idee achter van wijsheid
die van een hogere orde is don
louter doorgeven van kennis.
Leren en blijheid kunnen samen
gaan, leren kan ontdekken zijn,
leren kon bewondering en
verwondering opwekken..
In de Platonische begrips
verstrengeling (w)onderwijs ligt
de kern van onze visie op kind,
opvoeding en onderwijs.
Goed onderwijs leidt tot meer
zien don er te zien is en meer
horen don er te horen is. De

onderwijzer goot met zijn
leerlingen een stuk op pad in de
werkelijkheid, moor de onthulling
laat hij aan zijn leerlingen over.

Krachtlijnen van onderwijs en
opvoeding
• Kindvriendelijke, pluralistische
en actieve school
• Leefregels steunend op logi
sche gronden
• Onderwijs voor alle kinderen
Basiskennis, vaardigheden en

attitudes voor iedereen
Verrijking en verdieping voor

wie het aankon
Hulp bij leermoeilijkheden

• Creativiteit en gevoelsleven
krijgen grote aandacht
• Actieve oudervereniging
• Voorrang van persoonsgerichte
op vergelijkende evaluatie
• Accenten op breeddenkend

heid, verantwoordelijkheidszin,
zelfstandigheid, toepasbare
kennis, harmonische mens
vorming, beklijvend leren.
Bij het onderwijs is bepalend dat
kinderen die het óde leerjaar
verloten, zonder problemen
kunnen aanpikken in gelijk welke
secundaire school die met hun
niveau overeenstemt.

Aard
Gemeentelijk onderwijs
Gewoon onderwijs voor normaal
begaafde kinderen
Lager onderwijs van l ste tot 6de
leerjaar
Gemengd onderwijs voor
meisjes en jongens

Diensten
• schoolbus
• voor-, na- en middagtoezicht
• geleide avond- of middag
studie
gemeentelijke logopediste

Lestijden
• voormiddag : 8.30 tot 12.05u.
• namiddag: 13.35 tot 15.30u.

Directeur
Jon Coninx, FI. Geversstraot 51,
tel. 457.47.00

Voorzitter oudervereniging
Veerle Gossey-Peeters, De
Wieken ll, tel. 458.14.77

Inlichtingen en inschrijving
De directeur is ter beschikking in
de school op maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag in de
periode van 1 tot 16 juli en van
12 tot 23 augustus, telkens van
10 tot 12 uur, van 13.30 tot 17
uur en van 18 .30 tot 21 uur;
daarbuiten op afspraak : tel.
450.43.90.

Gedetailleerde brochures op
aanvraag verkrijgbaar.

3
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luisterpraktijk, muziek
geschiedenis, muziektheorie
- piano, orgel, klavecimbel,
accordeon
- viool, altviool, cello, contrabas,
gitaar
- dwarsfluit, blokfluit, hobo,
klarinet, fagot, saxofoon
- trompet, trombone, hoorn, tuba,
slagwerk
- samenspel, begeleidings
praktijk, instrumentaal ensemble.

• Woord
- algemene verbale vorming
(dictie), dramatische expressie
- voordracht, welsprekendheid,
repertoirestudie.

Academie voor
Muziek en Woord

Inlichtingen

4

... Je wil graag muziek-, zong- of
voordrachtlessen volgen ? ...
... Je zingt of speelt in een koor,
een toneelgroep of een muziek
vereniging en je wil je basisken
nis verruimen ? ...
... Je wil culturele informatie als
actieve muziekbeluisteroor of
concertganger ?...
... Je wil je kinderen een artis
tieke bagage meegeven die je
zelf vroeger genoten hebt of je
wil zelf als volwassen leerling
lessen volgen ?...
Dot alles en nog veel meer kan

vanaf 8 jaar (volwassenen vanaf
15 jaar) in de muziekacademie
te Edegem, Terelststraat 69.

De muziekacademie is een filiaal
van de stedelijke muziek
academie Wilrijk/Antwerpen.

• Muziek
- algemene muzikale vorming
(notenleer) jongeren/volwasse
nen
- algemene muziekcultuur,

Filiaal Edegem
de heer Willy Van den Bosch
op schooldagen van 17 tot 20
uur : tel. 457.46.93

Hoofdafdeling Wilrijk
Oudestraat 2, Wilrijk, tel.
827.11.19
directeur : de heer André
Debceure.
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VORMING
Gemeentelijk aanbod
Schone Kunsten

Academie voor
Schone Kunsten

De vakantiedagen lopen gelijk
met deze van een normaal
schooljaar.

Plaats:
Kunstacademie Edegem, Drie
Eikenstraat l6, 2650 Edegem
tel.: 03/457.42.01.
Soms wordt er ook op verplaat
sing gewerkt (bv. op Fort 5) of
een uitstap georganiseerd naar
een museum. Dit wordt tijdig
verwittigd.

Inschrijvingsgeld :
2.000 fr. per kind en per school
jaar, verbruiksmateriaal inbegre
pen.

Inlichtingen :
Kristel Kussé, Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel. : 450.42.46.
of in de hoofdafdeling :
Kunstacademie Mortsel,
Lieven Gevaertstraat 52 te
Mortsel - tel. : 449.31.85.

GEMEENTELUKE ACADEMIE
VOOR SCHONE KUNSTEN
MORTSEL- FILIAAL EDEGEM

Leeftijd :
voor kinderen van 6 tot en met
11 jaar.
De kinderen worden onderver
deeld in twee leeftijdsgroepen :
6 tot 8 jaar en 9 tot jaar.

Inhoud lessen :
Het opzet is de beeldtaal te leren
begrijpen en gebruiken.
De kinderen leren inzicht krijgen

in vorm en kleuren.
Er wordt getekend, geschilderd,
met klei en andere materialen
gewerkt...
Jaarlijks wordt er een opendeur
dag voor de ouders georgani
seerd.

Dagen en uren :
Voor elke leeftijdsgroep zijn er
twee klassen :
- één op zaterdag van 8.50 tot
l 0.30 uur
- één op zaterdag van 10.50 1ot
12.30 uur.

Inschrijvingen :
op het Administratief Centrum 
Secretariaat (2de verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem
op woensdag 4 en donderdag 5
september 1996
van 18 tot 20 uur.

Aanvang van de lessen : zater
dag 7 september 1996.

5
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VORMING
Gemeentelijk aanbod
Taal

Edegems Taalatelier
(ETA)

Duur : l schooljoor van 25
lesweken (2u/week].

Conversatiecursus : vonof
MAANDAG 30 SEPTEMBER
Een spreek-cursus voor
beginners, halfgevorderden of
gevorderden over algemene en
actuele onderwerpen. Grammati
cale voorkennis wordt veronder
steld.
Duur : 2 semesters van 1O
lesweken [2u/week].

Brugcursus : in MEI / JUNI '97
Deze cursus overbrugt de pe
riode tussen twee schooljaren
d.m.v. herhalingslessen. Hij sluit
aan bij een programmacursus of
bereidt erop voor.
Duur : 4lesbeurten van 2 uren,
gegeven om de 14 dogen in mei
en juni.

Reiscursus : in MEI / JUNI '97
Meer toolcomfort in het vakantie
land ! We reiken woorden,
structuren en uitdrukkingen aan
voor situaties waarin de door-

6

TAALCURSUSSEN
Hoe oogt het schooljaar
'96'97 2

Welke talen ?
Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spaans, Italiaans.

Welke cursussen ?
Programmacursus : vanaf
MAANDAG 9 SEPTEMBER
De taal van meet af aan :
woordenschat, grammatica,
spelling. Alle vaardigheden
komen aan bod : luisteren,

lezen, spreken, schrijven.
Duur :Nederlands : 2 schooljo
ren van 25 lesweken (2 x 2u/
week)
Vreemde talen : 4 schooljaren
van 25 lesweken (2u/week).

Opfriscursus : vanaf MAANDAG
9 SEPTEMBER
Alleen voor Frans en Engels !
Bedoeld voor wie geen vaste
grond meer voelt in een taal die
hij/zij ooit goed beheerste. Deze
tempo-cursus (!) zet de puntjes
weer op alle i's.

snee toerist terechtkomt.
Duur : 5 zaterdagen in mei/juni,
telkens van 9 tot l 2 uur.

Wat kost het ?
Programmacursus, opfriscursus
en conversatiecursus : 4.000 fr.
voor inwoners van Edegem,
5 .000 fr. voor inwoners van
andere gemeenten.

Hoe schrijft u in ?
In het ETA, Romeinse Put 2,
Edegem, vult u ons voorgedrukt
overschrijvingsformulier in (geen
cheques of boor geld). Denk om
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Wanneer kan u inschrijven ?
Alle werkdagen vanaf maandag
19 augustus, tussen 19 en 21
uur.
We kunnen maar zoveel cursis
ten toelaten als er plaatsen zijn.
Draal niet.

Meer inlichtingen ?
dhr. Lode Van der Sonde, tel.
353.16.44
dhr. Theo Schammelhout, tel.
450.42.00 (kantooruren)
Edegems Taalatelier, tel.
458.06.08 (inschrijvingsuren)

LEGENDE

Cl - C2 -C3:
conversatiecursus, respectieve
lijk voor beginners,
halfgevorderden en
gevorderden

ETA : Romeinse Put 2, Edegem

O: opfriscursus

OLVE:
R. Keldermansstraat 33,
Edegem

PAV : paviljoen gemeenteplein

OPMERKING BU
NEDERLANDS 1 EN 2 :
deze cursussen hebben twee
lesbeurten per week !

LET OP!
Er volgt geen tweede
publicatie van dit lessen
rooster. Hebt u belangstelling,
bewaar dan dit schema of
raadpleeg de gemeentelijke
info-foon, tel. 450.42.10.
Druk 1-1-1-1-5-2-2-3

Taal Jaar dag uur plaats leerkracht

NED l MA 1900 ETA Dhr. Van Eyck
DO 1900 OLVE

2 MA 1900 OVE Mw. Vanroy
DO 1900 OVE

Cl wO 1900 OIVE Dhr. Van Eyck

FRA la MA 1345 ETA Mw. Struyf
Ib WO 1900 ETA Mw. Kuyps
2a Dl 1345 ETA Mw. Struyf
2 wO 1930 PAV Dhr. Appels
3a Dl 1900 ETA Mw. Walthéry
36 VR 0900 ETA Mw. De Poepe
da MA 1330 ETA Mw. Teney
4b DO 1900 ETA Mw. Serck
Cla Dl 0900 ETA Mw. Struyf
CI VR 1900 ETA Mw. Teney
c2a wo 0930 ETA Mw. Houyet
C2b DO 1345 ETA Mw. Houyet
C3 wo 1900 OVE Mw. Serck
Oo MA 1900 ETA Mw. Teney
06 VR 1330 ETA Mw. De Paepe

ENG la Dl 1345 ETA Mw. Meersman
1 DO 1900 ETA Dhr. Verbruggen
2a wo 1900 OLVE Mw. Dossen
2 DO 0900 ETA Mw. Klaeck
3a Dl 1900 OVE Dhr. Verhoert
36 DO 1400 ETA Dhr. Verhoert
4a Dl 0900 ETA Mw. Meersmon
4b wo 1900 ETA Dhr. Verbruggen
Clo Dl 1000 ETA Dhr. Raofthaoft
c DO 1900 OVE Dhr Raofthaoft
C2a MA 1600 ETA Mw. Meersmon
c2 Dl 0900 ETA Mw. Dossen
C3 Dl 1900 OLVE Dhr. Roofthooft
0 MA 1900 ETA Mw. Dossen

DUI l wo 1900 ETA Mw. Blereou
2 VR 1900 ETA Mw. Blereou
4 MA 1400 ETA Mw. Serie!

SPA la Dl 1 900 PAV Mw. Moes
1b wo 0930 ETA Mw. Galappa
2a MA 0900 ETA Mw. Goloppo
2 DO 1900 PAV Mw. Moes
3a Dl 1400 ETA Mw. lopez
3b Dl 1915 ETA Mw. nRmenat
4a Dl 1900 ETA Mw. lopez
4b DO 1400 ETA Mw. lopez
Cl MA 1900 OVE Mw. Galoppa
C2o MA 1900 PAV Mw lopez
C2b wo 0930 ETA Mw. Van Mol
C3 DO 0930 ETA Mw. Van Mol

ITA la MA 1400 ETA Dhr. Mylemans
1b wo 1900 ETA Dhr. Mylemans
12 DO 1900 ETA Mw. Deneckere
3a Dl 1345 ETA Mw. Deneckere
3b DO 1900 ETA Mw. Most
da Dl 1900 ETA Dhr Mylemons
4b DO 0900 ETA Dhr. Mylemons
Cl DO 1400 ETA Mw. Most
C3 wo 1000 ETA Mw. Mast

7



7996 A T A N
• • • •

N
•

F 0 R
O

M
0 0 0 0

E
0

V
0 0 0

Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD

Financiën
De raad keurde de begrotings
rekening 1995 goed :

Gemeentelijke
begraafplaats
Hoofdstuk 15 'Begraafplaats en

Vaste activa l .741.226.833

Vlottende activa 276. 653 .73 l

Eigen vermogen
1.447.620.623

Gewone dienst
Netto vastgestelde rechten

673.340.598

Vastgestelde uitgaven
635.732.850

Overschot 37.607.748
Reservefondsen 40.0 l 8. 237

graven' van het algemeen poli
tiereglement werd door de
gemeenteraad aangevuld met
bepalingen inzake de in uitvoe
ring zijnde uitbreiding van het
columbarium met een colum
bariumwand en tevens werd de
vergoeding voor de blanco
naamplaat voor de columba
riumnissen op 3.000 fr. vastge
steld. De nabestaanden moeten
deze naamplaat op eigen kosten
loten graveren. Het aanbrengen
van een naamplaat is niet
verplicht in een niet-geconces
sioneerd columboriumelement.

Brandweer
Door de gemeenteraad werd de
overeenkomst goedgekeurd tus
sen het Gewestelijk Z-Brand
weerkorps Edegem en de Ge
meentelijke C-Brandweerdienst
Borsbeek, waarbij zij zich ver
binden tot kosteloze onderlinge
brandweerhulpverlening. De
raad verleende tevens zijn ak
koord aan eenzelfde overeen
komst met de Gemeentelijke C
brandweerdienst van
Wommelgem.
Reeds eerder werd een overeen
komst afgesloten met de korpsen
van Lier en Kontich om gezamen
lijk, volgens behoeften, materieel
en personeel aan te wenden.

Bijzonder Plan van
Aanleg nr. 5 'Fort 5'
Het behoort tol de beleids
voornemens om de nijverheids
zone rond RECO een nieuwe
bestemming te geven, namelijk
zone voor betaalbare huisvesting
voor jonge gezinnen.
Alvorens de procedure in gang

570.265.941Schulden

Buitengewone dienst
Netto vostegestelde rechten

139.012.500
Vastgestelde uitgaven

130. l 06.329
Overschot 8.906.171

Reservefondsen 61.072.470

Vorig jaar werd de nieuwe
gemeentelijke boekhouding
ingevoerd en ten gevolge daar
van was er nu voor de eerste
maal een jaarrekening met een
balans en een resultaten
rekening.
De raad keurde deze balans en
resultatenrekening goed. De
gegevens daarin vervat hebben
betrekking op de globale vermo
genstoestand van de gemeente:

Prins Boudewijnlaan
De gemeenteraad keurde de
ereloonovereenkomst goed voor
de studie inzake riolerings
werken op de Prins Boudewijn
laon, in het gedeelte gelegen
tussen de Burletlaon en Drie
Eikenstraot, inclusief oplossingen
voor de wateroverlast ter hoogte
van Ter Tommenstraot. De
studiekosten ten loste van de
gemeente Edegem worden
geraamd op 960.330 fr.,
exlusief BTW.

Openbare verlichting
In de Mortselstraot zal de
openbare verlichting worden
vervangen. De kostprijs wordt
geroomd op 250.000 fr.,
exclusief BTW. Voor de betaling
zal gebruik worden gemaakt van
het lVEKA-financieringsproject.

Tevens zullen aanpassingswerken
worden uitgevoerd aan de open
bare verlichting in de Rombaut
Keldermonsstraot, de Adrien de
Gerlochestraot, op het kruispunt
Volhardingsstraat-Adrien de
Gerlachestraot en in de Rogier
van der Weydenstraot en de
Jacob de Roorestraot. De kost
prijs daarvan wordt geraamd op
640.000 fr., exclusief BTW. Voor
de betaling zal eveneens gebruik
worden gemaakt van het IVEKA
financieringsproject.

Gemeenteschool
Andreas Vesalius
De turnzaal van de Gemeente
school Andreas Vesalius Edegem
krijgt een nieuwe sportvloer. De
kostprijs wordt geraamd op
700.000 fr., exclusief BTW.

8
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te zetten tot herziening van het
B.P.A. nr. 5 Fort 5, waarin deze
gronden gelegen zijn, zal eerst
een haalboarheidsstudie worden
uitgevoerd.
De gemeenteraad keurde in dat
verband de ereloonovereenkomst
en de prijsraming tb.v. 187.520
fr., exclusief BTW, goed.

Jeugd
De gemeenteraad keurde het
werkingsverslag 1995 inzake het
jeugdwerkbeleid Edegem goed.
Dat verslag werd opgesteld in
uitvoering van het gemeentelijk
jeugdwerkbeleidsplan 1995 en
werd voorafgaandelijk door de
Gemeentelijke Jeugdraad gunstig
geadviseerd.
Tevens wijzigde de gemeente
raad het gemeentelijk reglement
betreffende de erkenning en
betoelaging van het jeugdwerk.
De wijzigingen hebben voorna
melijk betrekking op de toelagen
'kadervorming' en 'bijzondere
projecten'.

Belastingen
Door de gemeenteraad werd
voor de periode van 1.1.1996
tot 31.12.2000 een belasting op
de ontgraving van stoffelijke
overblijfselen gevestigd. Deze
bedraagt 2.000 fr. per ont
graving van de stoffelijke over
blijfselen na een lijkverbranding
en 8.000 fr. per ontgraving van
stoffelijke overblijfselen na een
traditionele begraving.
Ontgravingen door de gemeente
ambtshalve verricht of in uitvoe
ring van rechterlijke beslissingen
geven geen aanleiding tot deze
belasting.

Sportweg
Groot-Molenveld
Door de gemeenteraad werd

beslist vanwege de N.V. Extenso
50% van een gedeelte van de
wegzate en de volledige buffer
zone noord-oost van de 'sport
weg', ontsluitingsweg gelegen in
het bijzonder plan van aanleg
nr.8 Groot-Molenveld, aan te
kopen. De 'sportweg' heeft tot
doel de verkeersstromen van en
naar het recreatiegebied en het
woonwijkverkeer in het noorde
lijk deel van het B.P.A. geschei
den te houden. De aankoopprijs
bedraagt 2.373.750 fr.

Intercommunale
samenwerking
IVEKA
De Gemeenteraad van Edegem
keurde in zijn vergadering van
25.4.1996 de verlenging, tot het
jaar 2016, van de bestaande
samenwerking binnen de ge
mengde intercommunale voor
electriciteitsdistriburie IVEKA
(gemeenten samen met
Electrabel) goed.
Eveneens werd goedkeuring
gehecht aan de vernieuwde
statuten. Belangrijke nieuwighe
den op statutair vlak zijn dat de
intercommunale wordt omschre
ven als een 'organisme van
algemeen economisch belang',
de gemeente een groter winst
aandeel krijgt, een aantal kosten
zoals onderhoud van openbare
verlichting, ondergronds brengen
van leidingen en modernisering
van openbare verlichting in de
toekomst wegvallen. De privé
partner Electrabel stelt tevens 5%
van haar aandelen ter beschik
king van de gemeenten. De
gemeenteraad heeft evenwel
beslist om voorlopig niet in te
gaan op de vraag om haar
aandeel in dit pakket in eigen
dom te verwerven doch enkel in
'vruchtgebruik' te nemen.
Daarenboven heeft IVEKA voor-

taan statutair als opdracht het
Rationeel EnergieGebruik (REG)
te bevorderen binnen de
leverings- en distributieactivitei
ten, alsook bij de klanten.
Tot slot zullen, in het kader van
een voortgezet beleid op sociaal
vlak, geen energieschorsingen
meer worden uitgevoerd bij
laagspanningsklanten.
IKA
Aansluitend daarop besliste de
gemeenteraad om de samenwer
king binnen de
financieringsintercommunale
voor eenzelfde periode te
verlengen. IKA staat in voor de
verwerving van het gemeentelijk
kapitaalsaandeel binnen IVEKA
en kreeg nu als bijkomende
nieuwe opdracht om voor de
gemeenten Electrabel-aandelen
(zie boven) en Distrigas-aandelen
(aankoop en transport van
aardgas) te verwerven.
IGEAN
In zijn vergadering van
23.5.1996 keurde de raad de
statutenwijziging goed van de
coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en
Expansie Antwerpen (IGEAN cv),
vroeg de verlenging aan van
deze intercommunale en ver
leende zijn akkoord aan de
deelname van de gemeente
Edegem voor een nieuwe termijn
eindigend in 2016 alsook aan
de voorgestelde kapitaal
verhoging. De werking van deze
intercommunale is vooral gericht
op doelmatig grondbeleid,
huisvestingspolitiek, streekontwik
keling, bevorderen en herstellen
van het leefmilieu, verwijdering
en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen, ruimtelijke ordening
en de bevordering van gezond
heid, hygiëne en sociaal welzijn.

9
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Schepen van Cultuur
1977 - 1989

In het verlengde van haar
maatschappelijke idealen stapte
Chris Steenhoudt-Bosteels, als
vrouw, in 1976 in de Edegemse
politiek. Voor haar was het iets
vanzelfsprekends dat mannen en
vrouwen op gelijkwaardige
wijze diverse verantwoordelijke
taken vervullen in de samenle
ving.
Als schepen van Cultuur gaf zij
een nieuwe dimensie aan het
cultuurbeleid in onze gemeente.
Het bevorderen van de cultuur
viel voor haar samen met het
bevorderen van de menselijke
persoon. Hierbij hechtte zij in de
eerste plaats groot belang aan
het verwerven van kennis.
Zo lag zij in Edegem aan de
basis van de oprichting van de
gemeentelijke bibliotheek die zij
een kenniscentrum bij uitstek
noemde en steunde zij andere
initiatieven zoals de uitbouw van
de discotheek, de muziek
academie, de kunstacademie en
allerlei vormingsprojecten.
Haar groot respect voor de
culturele verenigingen viel samen

10

met haar overtuiging dat er
binnen een gemeente voldoende
mogelijkheden moesten beslaan
opdat mensen individueel of in
groep diverse disciplines zouden
kunnen beoefenen en ook
overdragen aan het ruimere
publiek. Vandaar ook haar wens
om aandacht Ie schenken aan de
uitbouw van de culturele infra
structuur. Zo werd onder haar
waakzaam oog de St.
Antoniuskerk gerestaureerd en
omgevormd tai een fraaie
kleinschalige concertruimte
waarin o.m. de Edegemse
Concerten tot op vandaag een
podium bieden aan zowel grote
gevestigde namen als nog
onbekende jonge studenten.
Haar mooiste initiatief was
ongetwijfeld de oprichting van
Huis Hellemans. Zij was de
stichter en tot haar overlijden de
drijvende kracht achter de
werking van dit kleinschalig
kunstcentrum. Gedurende meer
dan 20 jaar stond zij samen mei
haar echtgenoot en enkele
anderen in voor de selectie en
de organisatie van talloze
tentoonstellingen. Op deze wijze
liet zij Edegem kennis maken mei
een rijke variatie van kwalitatief
hoogstaande kunst van zowel
eigen bodem als van waar ook
in de wereld. Op die wijze lag
Chris Steenhoudt-Bosteels even
eens aan de basis van de
verwerving van een waardevol
gemeentelijk kunstpatrumonium.

Dankbaar om wat zij voor ons is
geweest, zullen we haar werk
verder zetten.

Edegems
Artistiek
Atelier

open-atelier
op het Fort 5

Vanaf l mei zeilen de mensen
van het kunstenaarscollectief de
deuren open. In de gemeen
schappelijke ruimte van het
atelier stellen zij recent werk
tentoon, afgewisseld met exposi
ties waarin ook werk van ande
ren kunstenaars wordt opgeno
men.
Bovendien hebt u de gelegen
heid deze mensen aan het werk
te zien in hun individuele ateliers
waarin zij ieder hun eigen disci
pline beoefenen.
De l3 leden van het kunstenaars
collectief "Manke Lies" zijn allen
afkomstig uit Edegem.
In het groene kader van het Fort
5 krijgen zij een unieke kans om
vrij te werken. Dit resultaat is een
grote verscheidenheid in stijl en
discipline. De invloed op elkaar
en collectieve projecten kunnen
soms voor verrassende wendin
gen zorgen.

"Manke Lies" is geopend tijdens
de weekends en op feestdagen
tot einde september. U kon er
steeds terecht tussen l O en 12
uur en van 14 tot 17 uur.
Het atelier is bereikbaar via de
wandelwegen van het Fort 5 te
Edegem, aan de zijde van de
Jacob de Roorestraal.

CULTUUR
In Memoriam
Christiane Steenhoudt-Bosteels
Ereschepen gemeente Edegem
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Stripverhalenreeks met Paul van
Ostaijen in de hoofdrol
• Bezette stad; scenario van
Ronny Motion; tekeningen van
Christian Verhaeghe.

Werken van Paul van Ostaijen in
de bibliotheek
• Bezette stad (herdruk van de
eerste uitgave mei houtsneden en
tekeningen van Oskar Jespers)
• De feesten van angst en pijn
• Music-hall
• Het siegnaal
• Nagelaten gedichten Verza
melde gedichten; samengesteld
door Gerrit Borgers
• Witte hoeven achter de
zoom : een keuze uit de poëzie;
samengesteld door Marc
Reynebeau.

Over Paul van Ostaijen
• Paul van Ostaijen : een docu
mentatie; Gerrit Borgers
• Kroniek van Paul van Ostaijen
1896-1928; samengesteld door
Gerrit Borgers
• Dichter in Berlijn : de balling
schap van Paul van Ostaijen
1918-1921; Marc Reynebeou
• De slem der Loreley : over Paul
van Ostaijen; Geert Buelens en
Erik Spinoy
• De poes voldeed : kritieken en
essays; gebundeld door Tom
Lonoye en Geert Buelens
• Het bordeel van lka Loch :
keuze uit het prozawerk; geselec
teerd door Tom Lanoye
• Van Ostaijen, een reflectie op
kunst : uitgave n.a.v. de tentoon
stelling in Huis Hellemans van
12.10 tol 4.12.1985; Nina
Onzia.

OSTAIJEN l 00 wil het stadsbe
stuur de Antwerpse dichter én
ambtenaar (Paul van Ostaijen
werkte van 1914 tot 1918 als
klerk op het stadhuis) op een
gepaste en originele wijze
herdenken.
Een heel jaar lang worden op
diverse plaatsen tentoonstellin
gen, lezingen, poëzie-, muziek
en theatervoorstellingen georga
niseerd.
De brochure van dit herdenkings
programma is (gratis) verkrijg
baar in de bibliotheek.

MARC GROH 'S "ORGSNS OS 0~

Dag ventje met de fiets op de vaas met debloem
ploem ploem

dag stoel naastde tafelaran4,
s $ · ·.dagvisserke-vis met de pijp
/ en

dag visserke-vis metde pet

C
pet en pijp /

an het visserke-vis
goeiendag

Daa-agvis
dag lieve vis

1$ pioem

Honderd jaar geleden, op 22
februari 1896, werd in Antwer
pen Paul van Ostaijen geboren.
Paul van Ostaijen wordt be
schouwd als één van de belang
rijkste Europese dichters van zijn
tijd. Hij had niet alleen een grote
invloed op de experimentele
Nederlandstalige poëzie, ook
zijn veelzijdige artistieke per
soonlijkheid is nog steeds een
bron van inspiratie voor heden
daagse kunstenaars.

Met hei programma PAUL VAN

PAUL VAN OSTAIJEN 100
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EDEGEMSE SPEELWEKEN Oproep voor monitors

In het vorige informatieblad kon
je reeds vernemen dot de Jeugd
raad i.s.m. de jeugddienst ook
dit jaar weer 3 speelweken
organiseert in de grote vakantie.

De monitors van deze speel
weken verzorgen op een prettige
en afwisselende wijze de op
vang voor kinderen van 6 tot 12
jaar, telkens van 9.00 tot 16.00
uur.
Bovendien wordt er per speel
week ook een apart programma
voorzien voor ]2- tot ]4-jarigen.

Waar en wanneer kan je komen
meedoen?

- FORTESIN op Fort 5 (hangar
44 in de Rogier van der
Weydenstraot = hangar schuin
over OLVE-college) _ ingang
langs het Fort
van l t/m 5 juli
- RAVOTJEROT op het domein
Sterrenhof (Kontichstraof 92)
van 5 t/m 9 augustus
- HIPPERDEPIP op de sport
terreinen aan de Romeinse Put 
Buizegem

Met een Grabbelpas krijgen
kinderen en jongeren toegang
tot een afwisselend en boeiend
vrijetijdsprogrammo. Het is de
sleutel tot een unieke combinatie
van sport, spel, creativiteit,
uitstappen, film & theater en
actieve & passieve activiteiten.

Zoals in de vorige infobladen
reeds meegedeeld, heeft de
gemeente Edegem in samenwer
king met enkele omliggende
gemeenten ook dit jaar weer

12

van 19 t/m 23 augustus.

De inschrijvingen gebeuren ter
plaatse en de dagprijs bedraagt::
- 50 fr. voor Edegemse kinderen
- 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente
- 25 fr. voor het derde en vol
gende kind(eren).

Inbegrepen : vieruurtje - verzeke
ring.

Algemeen:
- de kinderen kunnen terecht
vanaf 8.45 uur
- er is noopvong tot 16.30 uur
- het lunchpakket moet meege
bracht worden.

Voor verdere inlichtingen kunt u
steeds terecht op de jeugddienst
bij jeugdconsulenfe Morjon
Thienpondt (tel. 450.43.73) of
bij jeugdambtenaar Luc Bries (tel.
450.42.48).
De jeugddienst bevindt zich op
de l ste verdieping van het oud
gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem.

een plaatselijk Grabbelpas
vokontieprogrommo uitgewerkt
voor olie jongeren van 6 tot 16
jaar. Bij sommige activiteiten
kunnen ook kleuters vanaf 4 jaar
al terecht.

De activiteiten die in het kader
van dit initiatief tijdens de krokus
en de paasvakantie georgani
seerd werden, liggen alweer een
poosje achter de rug. Hoog tijd
dus om ons fen volle te concen
treren op de grote vakantie.

Zowel voor de speelweken als
voor de Grabbelpasactivitei
ten is de Jeugdraad nog op
zoek naar een aantal gemoti
veerde jonge mensen die de
kinderen tijdens deze activitei
ten willen begeleiden.

Speelweken :
Elke speelweek wordt geleid
door l of 2 hoofdmonifor(s),
bijgestaan door een 15-tol
monitors. Naast een groot
aantal "oude-rotten-in-'t-vak"
wil de Jeugdraad ook graag
jongeren vanaf ló jaar, die in
het bezit zijn van een basis
attest "Animator in het jeugd
werk" of een daaraan gelijk
gesteld attest, inschakelen om
hen de kans te geven zich
verder te bekwamen als
vakantiemonitor. Voor diege
nen die reeds een basis
vorming gevolgd hebben,
willen we erop wijzen dot het
meewerken aan één speel
week in aanmerking komt
voor 30 uren stage.

GRABBELPAS :
Voor deze activiteiten hoef je
zelfs niet in het bezit te zijn
van voornoemd attest. De
monitors staan immers niet zelf
in voor de animatie van de
kinderen, moor hebben enkel
een overwegend "toezicht
houdende functie".

Interesse om aan één van deze
initiatieven mee te werken ?
Aarzel don niet en neem snel
contact op met de jeugddienst 
jeugdconsulente Marjon
Thienpondt - tel. 450.43.00 of
jeugdambtenaar Luc Bries - tel.
450.42.00), lste verdieping van
het oud-gemeentehuis, gemeente
plein te Edegem.

GRABBELPAS 1996
Een keiharde garantie ... voor een fijne vakantie
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De activiteiten die tijdens de
zomer- en herfstvakantie georga
niseerd worden door de gemeen
ten Borsbeek, Boechout,
Edegem, Hove, Kontich en
Mortsel, worden ook nu weer
gebundeld in een handige
brochure die voor de kinderen
van onze gemeente via de
lagere scholen zal bedeeld
worden en die voor de l3- tot
ló-jarigen op naam bezorgd
wordt.

Hieronder volgt een korte be
schrijving van de Edegemse
Grabbelpasactiviteiten tijdens de
zomervakantie :
• woensdag 3 juli
kindertoneelteest voor jong en
oud: "Speel mee met ketel
pruttelpot
- hangar 44 op Fort 5- Rogier
van der Weydenstraat (ingang
langs binnenzijde Font 5)
- aanvang: l4 uur
- voor kinderen van 4 tot l2 jaar
- geen reservatie
- prijzen : Grabbelpassers : 80
fr.; niet-Grabbelpossers : 120 f.
• maandag 8 juli
daguitstap naar het sprookjesbos
(pretpark) in Valkenburg (NL)
• voor kinderen vanaf 4 jaar
• vooraf inschrijven en betalen is
nodig
- prijzen : Grabbelpassers : 450
fr.; niet.Grabbelpassers : 550 fr
• maandag 29 juli
crea-atelier : "Speelgoed uit het
Zuiden"
- Edegems Taalatelier - Romeinse
Put
- van ]4 tot ló uur
- v00r kinderen van 9 tot l2 jaar
• vooraf inschrijven en betalen is
noodzakelijk
- prijzen : Grabbelpassers : 150
fr.; niet-Grabbelpassers : 220 fr.

• dinsdag 30 juli
daguitstap naar zee
(Oostduinkerke) incl. bezoek
bakkerijmuseum en [vrijblijvend]
bezoek visserijmuseum
· voor kinderen vanaf 8 jaar
· vooraf inschrijven en betalen is
verplicht
- prijzen : Grabbelpassers : 350
fr.; niet-Grabbelpassers : 450 fr.
• donderdag l augustus
crea-atelier : "Knutselen, van
jongsaf aan"
· refter gemeenteschool Andreas
Vesalius
- van ]4tot ló uur
- VOOr kinderen van 6 tot 9 jaar
• vooraf inschrijven en betalen is
nodig
- prijzen : Grabbelpassers : 50
hr.; niet-Grabbelpassers : 80 fr
• maandag 5 augustus
film : The little princess (USA
1996)
- gemeentelijk Forttheater, R. Van
der Weydenstraat - Fort 5
- van ]4 tot ló uur
• voor kinderen van 6 tot 12 jaar
- geen reservatie
- prijzen : Grabbelpassers : 70
fr.; niet-Grabbelpassers : 1OO fr

Als Grabbelpasser zul je je
vakantie op een toffe en niet
alledaagse manier doorbrengen,
zoveel is zeker en voor de prijs
hoef je het ook al niet te laten.
De Grabbelpas kost immers
slechts l 00 fr. en is te verkrijgen
op de jeugddienst, oud-gemeen

se
#o6.sa
IC9

tehuis ( l ste verdieping) op het
gemeenteplein te Edegem (enkel
op woensdag van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur en uitzon
derlijk in de periode van 12
t.e.m. 28 juni ook op maandag
en vrijdagvoormiddag van 9 tot
12 uur - vragen naar dhr. Luc
Bries, tel. 450.42.00).
Je moet wel een pastoto mee
brengen !

Opgelet ! Voor de activiteiten kan
je inschrijven vanaf woensdag
12 juni.

Bovendien krijg je als Grabbel
passer, volledig gratis, ook een
handige kortingengids die de
naam "Grabbelaar" heeft
meegekregen. Deze Grabbelaar
staat boordevol tips voor uitstap
jes die Grabbelpassers gedu
rende het hele jaar kunnen
ondernemen. De kortingen
worden zorgvuldig geselecteerd
en nauwgezet opgevolgd naar
de kwaliteit van hei initiatief.
Enkel kindvriendelijke initiatieven
met een substantiële korting
worden erin vermeld. De kortin
gen betreffen vooral toegangs
prijzen op heelwat Vlaamse,
Waalse en Nederlandse
animatieprojecten.
Dankzij deze Grabbelaar betaal
je dus (veel) minder voor heel
wat meer pret !
We geven je alvast een gouden
raad mee : indien je zin hebt om
aan één of meerdere
activiteit(en) van de Grabbelpas
deel te nemen en je moet hier
voor op voorhand inschrijven,
aarzel dan niet en reageer
onmiddellijk, want soms is het
aantal plaatsen beperkt en volzet
= volzet !
Veel Grabbelpasplezier !

•BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL •
13
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Vakantie, een zee van vrije tijd ?
Tijd om die dingen te doen waar
je al lang van lag te dromen.
Tijd ook voor speelpleinwerk
waar je een boeiende brok
vakantie kunt beleven.
Tijd voor een heuse speelplein
cursus !Ook dit jaar organiseert
de Jeugdraad weer 3 speel
weken in de grote vakantie.
Deze speelweken staan telkens
onder leiding van een hoofd
monitor, bijgestaan door een 15
tal monitors. Er wordt uitsluitend
gewerkt met vrijwilligers. Velen
hebben reeds een jarenlange
ervaring als speelpleinbege
leider, anderen zijn nog niet zo
vertrouwd met deze werking.
Als jij bij deze laatste groep
hoort en je bent minstens ló
jaar, dan is dit aanbod zeker iets
voor jou. Met de Jeugdraad
nodigen wij je immers uit om een
basiscursus te volgen die je leert
hoe je met kinderen speelt en
omgaat.
Hieronder volgt een overzicht
van enkele creatieve, geva
rieerde weekcursussen van
nationaal erkende organisaties
die een eerste luik vormen voor
het behalen van het attest jeugd
verantwoordelijke/animator.

• V.Z.W. SPELEWEI
Wanneer?
van 8 tot 13 juli
Waar?
domein "Destelheide" te Dworp
Kostprijs ?
min. 3.600 en max. 4.200 fr.
[naargelang je eigen mogelijkhe
den)
Voor meer informatie en/of

14

inschrijvingen kun je terecht op
het Speleweisecretariaat,
Kapellekensweg 2 te 30 l 0
Leuven (tel. 016/350.550).

• PEDAGOGISCH INSTITUUT J.L.
VIVES V.Z.W.
Wanneer?
van l t.e.m. 6 juli
Waar?
- jeugdhotel "Ten Berg" te
Merelbeke
- domein "De Hoge Rielen" te
Kasterlee
Kostprijs ?
4.750 fr. (alles inbegrepen)
Voor inschrijvingen of meer
informatie kan je best recht
streeks contact opnemen met
bovenvermeld Instituut,
Cordoeaniersstraat 13, 8000
Brugge (tel. 050/340.670).

ALGEMEEN
lnfobrochures aangaande
bovenvermelde kursussen zijn
ook te verkrijgen op de jeugd
dienst, oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein te Edegem (tel.
450.43.70).
Hier kun je ook informatie
krijgen over de toelageregeling
voor kadervorming (= volledige
of gedeeltelijke terugbetaling van
het cursusgeld). Het bedrag van
de toelage dat uitgekeerd wordt,
is afhankelijk van het al of niet
behalen van het basisattest.

Deze basiscursussen kunnen je
wellicht van pas komen in de
jeugdbeweging of als
begeleid(st)er bij de speelweken
en de Grabbelpasactiviteiten die
tijdens de zomervakantie door

de gemeente georganiseerd
worden.

Tot op één van onze activiteiten ?

MALLEMUZE
MUZIEK
VAKANTIES
Mallemuze is een jeugddienst
voor muziek die muzikale
projecten voor kinderen en
jongeren; voor beginnende en
gevorderde muzikanten, voor
zangers en instrumentalisten,
voor creatieve improvisatoren en
jonge componisten,

Muzikale vakanties
tijdens de
zomervakantie :

• Sleutelkruid
(6-9 jaar)
muzisch project rond een span
nend verhaal
l tot 4 juli in Kasterlee
4.100 f.
• á l' lmproviste
(15-18 jaar)
niets scherpt zoveel de muzikale
fantasie als improviseren
6 tot 12 juli in Malle
7.750 fr.
• Les petites bandes
(9-13 jaar)
samenspelweek voor jonge
muzikanten
7 tot 12 juli in Hoepertingen en
19 tot 25 augustus in Dworp
7.750 fr.
• Muziekspektakel
(10-12 & 13-15 jaar)
muzikaal theaterproject dat
uitloopt in een spektakel
14 tot 20 juli in Neerpelt
7.750 fr.

BASISCURSUSSEN
"ANIMATOR IN HET JEUGDWERK"
voor iedereen die dit jaar 16 wordt
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WAT SPORT BETREFT ...
in de gemeentelijke sporthal Den Willecom

15

Sporthal Den Willecom
Terelststraat 2 te Edegem
tel. 457.46.62

oktober en 2-12.19.26 novem
ber.
Prijs : 2.000 fr. per reeks (verze
kering inbegrepen).
Inschrijven kan vanaf 16 augus
tus in de sporthal.

sportmonitoren
Prijs : 1 .000 fr. per kind per
week.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 3
juni.

Voor meer inlichtingen betref
fende deze activiteiten :

CONDITIETRAINING
• voor iedereen die kon en wil
sporten
• elke maandag en donderdag
vanaf 2 september tot einde juni
'97 (niet op feestdagen), telkens
van 12.30 tot 13 uur
• meebrengen : sportgerief en
proper sportschoeisel (geen
zwarte zolen).
Prijs : gratis II !
Geen inschrijving nodig.

TENNISINITIATIE
lessenreeks voor volwassenen en
kinderen tussen 8 en 12 jaar
• cursus volwassenen op maan
dag
van 13.30 tot 14.30 (beginners)
en van 14.30 tot 15.30
(gevorderden)
9-16-23-30 september,
7-14-21 oktober en
4-18-25 november.
• cursus jeugd op dinsdag
van 16.30 tot 17.30
10.17-24 september, 1-8-22

SPORT EN SPEL
• tijdens de grote vakantie, voor
kinderen van de lagere school
van maandag 19 t.e.m. vrijdag
23 augustus en van maandag
28 t.e.m. vrijdag 30 augustus,
telkens van 10 tot 12.30 en van
13.30 tot 16 uur.
• de kinderen kunnen tijdens de
middagpauze blijven ineten mits
meebrengen van drank en lunch
pakket.
• dit alles onder deskundige
begeleiding van bevoegde

Wil je meer weten over Malle
muze muziekvakanties of
Snorrebot, het muziektijdschrift
op maat van de jonge muziek
liefhebber gratis thuis ontvangen,
dan bel je het nummer O 11 /
63.21.64 (PB 45, 3990 Peer).

• Operaweek
een week werken aan een
voorstelling met jonge zangers
en instrumentalisten
25 tot 31 augustus in Neerpelt
8.750 fr.

0 Orkest- en Kamermuziekweek
(13-18 jaar)
orkestervaring opdoen onder
leiding van inspirerende dirigen
ten
18tot 24 augustus in Hoepertin
gen
7.750 fr.

0 Het !rollende bos
(6-9 jaar)
muzisch project met trollen en
aardmonnen
20 toi 23 augustus in Kasterlee
4.100 f

o lindman Kwartet
(12+)
saxofooncursus onder leiding
van het Blindman Kwartet
15 tot 20 juli in Dworp
6.450 fr.

0 Leren componeren
(15-1 8 jaar)
na het volgen van deze cursus is
je opus l een feii
14 tot 20 juli in Neerpelt
7.750 fr.

l,
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Kan ik de grens passeren met
zoveel sigaretten en alcohol als
ik wil?
Voor sigaretten en alcohol zijn
de maximale importquota
afgeschaft. De Lidstaten behou
den echter het recht om te
controleren of de producten die
op hun grondgebied worden
ingevoerd wel voor persoonlijk
gebruik bestemd zijn en niet voor
de wederverkoop.

Onderstaande hoeveelheden
gelden als norm voor de autori
teiten om te beoordelen of uw
aankopen wel voor persoonlijk
gebruik zijn bestemd : 800
sigaretten - 400 cigarillo's - 200
sigaren - lkg tabak - 10 liter
alcohol - 20 liter aperitiefwijnen 
90 liter wijn, waarvan 60 liter
mousserende wijn (voor Ierland
respectievelijk 45 en 30 liter) 
110 liter bier (voor Ierland 55
liter).
Als u grotere hoeveelheden
vervoert, hoeft u in de lidstaat
woor u woont niets te betalen
indien u bewijst dot de lading
uitsluitend voor persoonlijk
gebruik bestemd is.

In Denemarken worden deze
regels pos loter van kracht. Voor
wie naar dit land gaat, gelden
tot 31 december '96 de vol
gende vrijstellingen : 300
sigaretten, 150 cigarillo's, 400 g

rooktabak en l,5 liter gedistil
leerde alcohol.
Voor Finland en Zweden gelden
tot 31 december '96 volgende
vrijstellingen : 300 sigaretten,
150 cigarillo's, 75 sigaren, 400
g rooktabak, l liter gedistillerde
alcohol, 3 liter aperitiefwijnen en
mousserende wijnen, 5 liter stille
wijnen en 15 liter bier.

Verdwijnen de tex-free shops ?
Door het verdwijnen van de
grenzen tussen de lidstaten van
de Europese Unie zijn er ook
geen fiscale vrijstellingen meer
bij het passeren van deze
grenzen.
Tot 30 juni 1999 blijven
belastingsvrije verkopen aan
reizigers mogelijk op luchtha
vens, in vliegtuigen, op veerbo
ten en in de terminals van de
Kanaaltunnel. De verkopers
moeten volgende beperkingen in
acht nemen :
maximale hoeveelheden : 200
sigaretten, 100 cigarillo's, 50
sigaren of 250 g rooktabak - 1
liter gedistilleerde alcohol of 2
liter aperitiefwijnen en mousse
rende wijnen -2 liter wijn- 50 g
parfum - 0,25 liter eau de toilette
maximale waarde : 90 ECU :
maximumbedrag voor de aan
koop van andere artilkelen. Pas
op ! Reizigers tot 17 jaar krijgen
geen vrijstelling voor tabak, wijn
en alcohol.

En als ik van buiten de EU
terugkom?
Reizigers, die vanuit derde
landen de Unie binnenkomen,
kunnen binnen volgende perken
taxvrij goederen invoeren die
niet voor commerciële doelein
den bestemd zijn .
maximale hoeveelheden :
hiervoor gelden dezelfde
maxima als hiervoor genoemd
maximale waarde: 175 ECU
(de waarde van een goed mag
niet worden opgesplitst).

Opmerkingen :
·Voor reizigers tot l5 jaar
kunnen de lidstaten de vrijstelling
beperken tot 90 ECU (alleen
Duitsland, Denenmarken, het
Verenigd Koninkrijk en Neder
land maken daar gebruik van).
• De vrijstelling bedraagt 75
ECU voor reizigers uil de
Tsjechische Republiek, Polen,
Hongarije of Slovenië, die over
land of via de kustwateren
Oostenrijk of Duitsland binnenko
men.
• De vrijstelling bedraagt 600
ECU ( 150 ECU voor jongeren tot
15 jaar) voor reizigers uit de
Canarische eilanden, Ceuta of
Millila die binnenkomen in
continentaal Spanje en/of op de
Balearen.

EERST LEZEN, DAN KOFFERS PAKKEN

VRAAG TIJDIG UW REISPASSEN !
Indien u een reis boekt of ge
boekt heeft, waarvoor u onder
meer een reispas nodig heeft,
verzoeken wij u vriendelijk niet
tot het allerlaatste ogenblik te

16

wachten om deze aan te vragen.
Met de komende zomervakanties
in het vooruitzicht, vragen wij u
beleefd tijdig uw reispas aan te
vragen. De wachttijd, tijd tussen

aanvragen en afhalen van de
reispas, bedraagt 5 werkdagen.
Voor sommige landen moet u
daarenboven een visum hebben,
door u zelf aan te vragen op het
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consulaat of de ambassade van
het betreffende land: ook dot
vraagt tijd I
Aanvragen voor nieuwe reis
possen of verlengingen kunnen
gebeuren op de dienst Reis
passen, Administratief Centrum
gelijkvloers, Kontichstraat 19.
Deze dienst is voor het publiek
toegankelijk alle werkdagen van
9 tot l 2 uur en op woensdag
namiddag van 14 tot 16 uur. De
aanvraag dient niet persoonlijk
te gebeuren, moor kan gedaan
worden door een familielid, bv.
echtgeno[o)t/e), vader moeder,
broer, zuster, ... ). Ook voor het
afhalen van de reispas is dot het
geval.

Voor verdere inlichtingen kunt u
tijdens de kantooruren telefonisch
contact opnemen met dhr. F. Van
Tichelen op het nummer
450.42.26.

Kinderen onder de l2 jaar, die
naar het buitenland reizen,
moeten in het bezit zijn van een
IDENTITEITSBEWIJS ("REISPASJE")
KINDEREN -12 JAAR

Kinderen onder de 12 jaar
hebben vanaf de geboorte een
identiteitsbewijs; dit is een wit
koortje in een plastiek zakje.
Wanneer deze kinderen naar het
buitenland reizen, kunt u voor
hen ook een zogenaamd "reis-

posje" bekomen, dat geldig is
voor l jaar en voorzien is van
een foto van het kind. Dit "reis
pasje" dient aangevraagd te
worden door één van de ouders
of door de persoon die het
gezag over het kind uitoefent en
kost 35 f

Voor aanvragen of verdere
inlichtingen hieromtrent kunt u
terecht op de dienst Bevolking,
Administratief Centrum - gelijk
vloers, Kontichstraat 19, tel.
450.42.00. Deze dienst is
toegankelijk alle werkdagen van
9 tot 12 uur en op woensdag
namiddag van 14 tot 16 uur.

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS
In de landen buiten de Europese
Unie heeft men als buitenlands
autobestuurder een internatio
naal rijbewijs nodig en ook voor
het huren van een wogen is het
dikwijls vereist. In Oost-Europa is
het aangeraden in het bezit te
zijn van een dergelijk rijbewijs.

Volgende verenigingen zijn
gemachtigd internationale
rijbewijzen of te leveren :

RUIMDIENST
Het College van Burgemeester en
Schepenen heeft in zitting van
28 mei 1996 besloten niet meer
als tussenpersoon op te treden

• Koninklijke Automobielclub van
België
Arenberg 3, 2000 Antwerpen

• Vlaamse Toeristenbond (VTB) -
Vlaamse Automobilisten [VAB)
Sint-Jacobsmarkt 45-47, 2000

Antwerpen
• Belgische Transportarbeiders
bond, Paardenmarkt 66, 2000
Antwerpen
• Christelijke Centrale van
Vervoerarbeiders en Diamant-

voor de afspraken met een
ruimdienst. Indien u de beer- of
septische put wilt loten ruimen,
dient u zelf rechtstreeks contact

bewerkers, Entrepotplaats 12-14,
2000 Antwerpen
• A.T.B. De Natuurvrienden,
Provinciestraat 53, 2000 Antwer
pen

U heeft nodig : uw identiteits
kaart en uw rijbewijs, een
recente pasfoto en ± 400 fr.

te nemen met een erkende
ruimdienst van uw keuze; adres
sen vindt u in de telefoongidsen.

17
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Van 9 tot en met 15 augustus
stoot weer heel wat te gebeuren
oon de dreef en in het park van
het Hof ter Linden aan de Drie
Eikenstraat.

De v.z.w. Edegems Volkskunst
kamitee is op zoek gegaan naar
gerenomeerde groepen en kan u
een kleurrijk palet aanbieden
van onvergetelijke dans, muziek
en zang.
Dromen we niet allemaal van de
Mexicaanse warmte, getooid
met een prachtige sombrero,
genietend van het feestelijke
trompetgeschal of romantische
gitaarklanken. Of wat dacht u
van een koele dronk, op het witte
strand van een Caribisch eiland,
mijmerend bij zwoele salsa
muziek, die ons ongewild laat
heupwiegen bij sensuele Cu
baanse muziek. Staat u ook
steeds opnieuw in bewondering
voor de spectaculaire dansen en
laat u zich meevoeren door de
opzwepende muziek uit het land
tussen Zwarte en Kaspische Zee :

18

Georgië. Of houdt u meer van
het mystieke, de ingetogen
vriendelijkheid, de mysterieuze
perfectie van het verre oosterse
Korea. Misschien wilt u wel niet
zo ver weg en vindt u dat we
nog zo weinig kennen van de
rijke Poolse traditie en haar
daarom te weinig beminnen. Of
laar u zich telkens bekoren door
het Spaanse temperament, de
zwierende rokken en kleppe
rende castagnetten, dat het
warme zuiden hier laat herleven,
terwijl we onze eigen Vlaamse
groepen sant in eigen land laten
zijn.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt of
wilt u een droom een beetje
werkelijkheid laten worden : op
het 21te Internationaal Folklore
Festival Edegem kunt u het alle
maal beleven.

Naast de reeds vertrouwde
voorstellingen in de hall aan de
Drie Eikenstraat en de openlucht
voorstellingen in het unieke

kader van het park van het Hof
ter Linden zult u dit jaar ook
kunnen genieten van een
galavoorstelling in het recreatie
en congreshotel "Ter Elst"
De v.z.w.Edegems
Volkskunstkomilee onderstreept
hiermee haar constant streven
noar kwaliteit : de toeschouwers
verwennen en laten genieten van
een gevarieerd spektakel. Tevens
worden de kansen geboden oon
artiesten en publiek om, dankzij
de spontane contocten en
verbroedering, de rijke mense
lijke warmte te laten groeien tol
de uitzonderlijke familiale sfeer,
zo typisch voor dit festival in
Edegem.
Hoeksteen voor dat alles zijn de
ruim honderd gastgezinnen uit
Edegem en omstreken, die
zorgen dat de wereld zich thuis
voelt in Edegem en zo ook een
stukje Vlaanderen uitstrooit over
alle continenten. Daarom zoeken
wij ook gastgezinnen die dat
warme gevoel van "gastgezin·
zijn" willen ervaren en samen
met ons de slogan "Edegem
waar de wereld zich thuis voelt"
waar willen maken.
Graag vertellen we u ook dat
alle inwonende gezinsleden van
de gastfamilies, gratis toegang
hebben tot alle voorstellingen in
de hall aan de Drie Eikenstraat
en de openluchtvoorstellingen in
het Hof ter Linden.
Els Van Herck, onze verantwoor
delijke voor de gastgezinnen,
kunt u bereiken op het telefoon
nummer 899.42.74 (na 18 uur).
Zij helpt u graag met mogelijke
vragen en brengt u desgewenst
in contact met gastgezinnen die
u kunnen vertellen over hun
boeiende ervaringen, bij vorige
festivals.

Op het secretariaat van de v.z.w.
Edegems Volkskunstkomitee,

21 STE INTERNATIONAAL
FOLKLORE FESTIVAL EDEGEM
9 - 15 AUGUSTUS
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Onafhankelijkheidsstraat 34,
2650 Edegem kunt u ook olie
mogelijke inlichtingen over
gastgezinnen, reservaties en
abonnementen bekomen met
betrekking tot het 21te Interna
tionaal Folklore Festival Edegem.
Telefoneren of foxen kon op het
nummer 457.04.10.

Voorstellingen en toegangs
prijzen in en aan het Hof ter
Linden, Drie Eikenstraat,
Edegem-centrum :
• hall:9, 12, 13, 14en 15
augustus, telkens om 20 uur
• Hof ter Linden : l l en 15
augustus om 14.30 uur
Inkom : 300 f.

10-14j. en 60+ : 250 f.
Festivalabonnement voor deze 7
voorstellingen : 1.500 fr.

Galavoorstelling Beethoven
auditorium, Recreatie- en
Congreshotel Ter Elst :
zaterdag l O augustus om 20 uur
eenheidsinkomprijs : 400 fr.

weliswaar een initiatief van het
gemeentebestuur, moor werd
voor een groot deel financieel
mogelijk gemaakt door adverten
ties van de middenstand. De
vormgeving van zowel gids als
stratenplan werd verzorgd door
het Edegems ontwerpbureau Wit
Zwart uit de Hovestroot.

Beide publicaties worden gratis
aan alle Edegemse gezinnen
bezorgd en verder zal deze
informatiegids met stratenplan
aan alle nieuwe inwoners bij hun
inschrijving in de gemeente
worden overhandigd.

De Gemeentegids 1996-1997 is

Het is de gewoonte van het
gemeentebestuur om elke twee
jaar een geactualiseerde
gemeentegids uit te geven.

In de loop van de volgende
weken krijgen alle Edegemnaren
een nieuwe, lóO bladzijden
dikke gemeentegids in de bus.

GEMEENTEGIDS 1996-1997
1 informatie in verbond met het
O.C.M.W., intercommunales en
nutsvoorzieningen, en tevens
andere voorzieningen zoals het
onderwijs, de verscheidene
diensten, instellingen en initiatie
ven op sociaal, recreatief,
algemeen vormend of cultureel
vlak. Een trefwoordenlijst verge
makkelijkt het gebruik van deze
gids. Het geheel is verlucht met
tientallen foto's gemaakt door
amateurfotograaf Jean
Campioni. In bijlage is een fraai
stratenplan in kleurendruk
gevoegd.

Waar de vorige editie volledig in
het teken stond van 'wegwijs
informatie', werd deze maal
geopteerd voor informatiever
strekking van A tot Z De ganse
gemeentelijke structuur en
werking worden toegelicht.
Verder bevat deze gids ook

PUBLICATIES TE KOOP !
Edegem telt tol van mooie
plekjes voor de wandelaar. Drie
bewegwijzerde wandelpaden
leiden hem doorheen. Wie
optimaal wil genieten, neemt
best de wandelkaart gemeente
Edegem mee. Dit fraaie druk
werkje kost slechts 20 fr.
Voor wie liever op de fiets stopt
don de wandelschoenen aan te
trekken, bieden we de toeris
tische fietskaart Architectuurroute
van de Toeristische Federatie
Provincie Antwerpen. Deze
bewegwijzerde route leidt de
fietser langs de verschillende
bouwstijlen in en rond de stad en
loopt ook voor een stuk over

Edegems grondgebied. Li
chaamsbeweging én cultuur
opdoen dus, en dit voor de prijs
van 50 fr.
Prof. Dr. R. van Passen onder
zoekt in de Geschiedenis van
Edegem ruim acht eeuwen
documentaire geschiedenis. Dit
rijk geïllustreerde boek, dat ca.
l .000 blzn. en ruim 120 illustra
ties omvat en in een vlot leesbare
stijl geschreven is, is verkrijgbaar
tegen de prijs van 500 fr.
De brochure Geschiedenis van
de Edegemse straatnamen werd
door dezelfde auteur geschreven
in aanvulling op de Geschiede
nis van Edegem. Verkoopprijs :

50 fr.
In het Gemeentelijk algemeen
politiereglement zitten de ver
plichtingen en verbods
bepalingen vervat die te maken
hebben met de veiligheid,
gezondheid, rust en orde in onze
gemeente. Het wordt regelmatig,
naar gelang de vereisten,
aangepast en wordt verkocht
tegen de prijs van 50 fr.

Al deze publicaties zijn verkrijg
baar op werkdagen tijdens de
kantooruren bij de onthaal
bediende in het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19.
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BIJDRAGE:
1.400 fr., schriftelijke cursus en
verzekering inbegrepen.

Geïnteresseerden voor de
Werkgroep Emancipatie Edegem
zijn nog steeds welkom 1

INSCHRIJVEN :
vanaf nu op het gemeente
secretariaat bij Kristel Kussé,
Kontichstroot 19 te Edegem,
tijdens de werkdagen (9-1 2 of
14-16 uur).

INLICHTINGEN :
op bovenstaand adres, tel.
450.42.00.

VOOR WIE:
voor elke vrouw vanaf 16 jaar. U
hoeft niet over een grote spor
tieve conditie te beschikken.

WANNEER:
10 vrijdagavonden :6-13-20
- 27 september, 4-11.18-25
oktober en 8-15 november,
telkens van 20 tot 22 uur.

WAAR:
in de sportzaal van de vroegere
OVE-school, Drie Eikenstraat
363 te Edegem (aan parochie
centrum De Schrans)

BEGELEIDING :
De Edegemse koroteclub
Komokuro heeft ruime ervaring
in het geven van cursussen
zelfverdediging en verleende
graag hoor medewerking.

WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM
Cursus zelfverdediging voor vrouwen

Wij kondigden het al aan in ons
vorig infoblod en kunnen u nu de
definitieve gegevens verstrekken
over dit nieuwste initiatief van de
Werkgroep Emancipatie Edegem

WAT HOUDT DEZE CURSUS IN ?
Met deze cursus wordt een
eerste kennismaking met de
wereld van de zelfverdediging
beoogd. Het is niet de bedoeling
om ook aan verbale verdediging
te werken. Onze cursus stort
door, waar men zich met woor
den alleen niet meer uit de slag
kon trekken, waar men zal
moeten overgaan tot het gebruik
van een fysieke manier om zich
te verdedigen.
Het is zeker niet zo dot men no
deze lessenreeks "volleerd" is.
Men zal zich wel op verschil
lende situaties hebben leren
voorbereiden.

GEWIJZIGDE CONTACTADRESSEN
Edegemse verenigingen

De verenigingen waarvan het
contactadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit aan het
gemeentebestuur te signaleren
met nevenstaande strook.

Gewijzigd contactadres :

Koninklijke Tuin- en Landbouw
maatschappij Edegem
dhr. Maurice Lermusieou
Oosterveldloon 133
2610 Wilrijk
tel. 440.43.56

Gewijzigd contactadres Edegemse vereniging
Ondergetekende,
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het
volgend gemeentelijk informatieblad Edegem te willen afdrukken
alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen
van de Edegemse verenigingen" waarover het gemeentebestuur
beschikt.
Vereniging : .

Naam nieuwe contactpersoon : .

Adres: .

Telefoonnummer : .

Datum : Handtekening : .

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem,
Kontichstroot 19, 2650 Edegem
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Heb je een hond, poes, konijn,
covio of een onder troeteldier en
ben je nog geen l 2 joor, don
kan je meedoen aan de prijs
komp op de jaarmarktfeesten.

IEDEREEN HEEFT PRIJS ! 1

Speciale prijs voor :
• het best verzorgde dier
• de origineelste voorstelling

mogen zich samen met hun
troeteldier laten vereeuwigen in
een heuse fotograafstudio.

Je kan NU reeds inschrijven met
onderstaande strook en deze
bezorgen bij Kristel Kussé op het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem

ofwel
over De Post) op ZONDAG 1
SEPTEMBER tussen l5 en 15.30
uur.

Den Dierenvriend schenkt de ter plaatse (in Park-Centrum :
laureaten nog een extra prijs : zij i ingang Drie Eikenstraat, schuin

Jaarmarktfeesten
TROETELDIERENWEDSTRIJD

Prijsuitreiking na de jurering om
16.30 uur.

Verdere informatie : bij Kristel
Kussé, tel. 450.42.00.

VEEL SUCCES ! ! !

Een organisatie van het
Jaarmarktcomité i.s.m. Den
Dierenvriend

Inschrijvingsstrook Troeteldierenwedstrijd zondag 1 september 1996

Naam: .

Voornaam : .

Adres: .

Tel. : . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . Leeftijd : .

wenst deel te nemen aan de troeteldierenwedstrijd van l september 1996 te Edegem
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MILIEU
BEHAAG NATUURLIJK ...
Onder deze naam vindt dit
najaar een haogplantactie plaats
op initiatief von de Wielewaal.
In de Rupelstreek werd deze
actie al twee keer georgani
seerd, en met zeer groot succes.
Het actiegebied werd dit jaar
uitgebreid naar enkele gemeen
ten van de regio Antwerpen
Zuid; ook Edegem neemt eraan
deel.

Waarom deze actie?
Met deze actie wil de Wielewaal
het belang van streekeigen
hogen en houtkanten aantonen.
Hogen, houtkonten en bomen
rijen zijn tegenwoordig de enige
overgebleven verbindingswegen
tussen natuurgebieden. Ge
mengde hogen en houtkonten in
privétuinen kunnen samen
groene linten vormen en zo
gedeeltelijk zorgen voor vervan
ging van de verdwenen heester
bosjes, houtkonten en
hakhoutbojes die ons vroegere
landschap sierden. De waarde
van het landschap wordt ver
hoogd, zowel voor plant en dier,
als voor de wandelaar.

Waarom kiezen voor streekeigen

groen?
De voordelen van streekeigen
groen tegenover uitheemse
soorten , is onmiskenbaar.
Streekeigen bomen en struiken
zijn veel goedkoper, ze groeien
beter, hebben een langere
levensduur, zijn beter bestond
tegen de grillen van ons klimaat
en tegen allerlei ziekten en
plagen.
Naast hun betere levenskansen
biedt streekeigen groen nog
meer onbetaalbare voordelen. In
tegenstelling tot 'cipressen'
bijvoorbeeld, die er jaar in jaar
uit hetzelfde uitzien, tonen onze
eigen boom- en struikensoorten
zich telkens weer in nieuwe
vormen, geuren en kleuren,
naargelang het seizoen. Het

BEHAAG-NATUURLIJK
IN EDEGEM

grafische spel van kale takken in
de winter, de bloesems en het
prille groen van de lente, de
weelde van het zomerse lover,
de subtiele kleurenpracht en de
vruchten van de herfst. Streek
eigen groen maakt van elk
seizoen een gebeurtenis.

Daarbij laat het streekeigen
groen leven toe; ontelbaar zijn
de dieren, groot en klein, die
dankzij de blaadjes, bloesems,
zoden of bessen van de bomen
en struiken overleven.
ledereen houdt van vinders,
mezen of egels. Maar die weten
slechts stond Ie houden woor
voldoende eet- en schuil
mogelijkheden zijn. Door staal
streekeigen groen garant voor.

Wanneer hoort u hier meer over?
In ons volgende informatieblad
wordt de praktische kont van de
zaak belicht. Daarin krijgt U
meer informatie aangaande de
soorten die kunnen aangeboden
worden, de dato en plaatsen
voor het opgeven en afhalen van
de bestellingen, een bestelbon,
de manier van betaling, beschik
bare folders.

ONTWERP VLAAMS MILIEUBELEIDSPLAN 1997 - 200 l (MINA 2)
Het ontwerp milieubeleidsplan
1997.2001 beschrijft hoe het
milieubeleid van de Vlaamse
regering er kon uitzien, wat de
hoofdlijnen van dit beleid zijn en
hoe deze hoofdlijnen de vol
gende vijf jaar worden uitge-

werkt. Dit pion geeft eveneens
aan hoe de milieuproblemen in
Vlaanderen worden aangepakt
en hoe de toestond van het
Vlaamse milieu er een jaar no de
eeuwwisseling zou kunnen
uitzien.

Dit ontwerpplan ligt voor ieder
een van 9 mei tot 8 juli 1996 ter
inzage bij de groen- en milieu
dienst, binnentort recreatie
domein Fort 5. Tijdens dit open
baar onderzoek kon iedereen
schriftelijke opmerkingen indie
nen bij het gemeentebestuur.

Voor meer informatie kunt u ook steeds telefonisch contact opnemen met onze Groen- en Milieu
dienst op het nummer 448.00.78.
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Tijdens de afgelopen maanden
werden op diverse plaatsen en
op verschillende uren van de
dog door politie Edegem wagens
gecontroleerd op hun snelheid.

De maand april van dit jaar was
een uitzonderlijk droge en
warme maand. Er ontstonden
veel gros- en struikbranden, ook
op het grondgebied van het
gewestelijk Zcentrum van
Edegem.
Andere korpsen uit de omgeving
hadden op hun grondgebied af
te rekenen met hevige branden
in dennebossen en heide. Op
ons grondgebied bleven deze
branden beperkt in omvang,
echter niet in aantal.
Wat kunnen we opmerken als we
deze reeks branden analyseren ?
• De branden ontstaan door
gaans niet spontaan. Er is
meestal een externe oorzaak die
het ontstaan van brand in de
hand werkt, zoals het ongeoor
loofd verbranden van afval,
kinderen die in hun kamp roken,
spelen met bommetjes...
• Dikwijl vindt het vuur een
voedingsbodem in afval dat
achter de tuin werd neerge
gooid, zoals snoeihout van
bomen, de wekelijkse gazon
afval of in overjaars gras dat niet
werd gemaaid.
• De nabijheid van een tuinhuis,

De resultaten van deze controles
worden hierna op een rijtje
gezet:

garage, gos- of mazouttank,
enz., geeft een bijkomend risico.
• Opgelet voor niet-volledig
gedoofde barbecue's of het
vroegtijdig verwijderen van de
barbecue-as.

Enkele raadgevingen ter preven
tie

• Wees steeds voorzichtig met
open vuur, zelfs indien u meent
dat het vuur gedoofd is. Het
Veldwetboek bepaalt tevens dat
het stoken van vuur verboden is
op minder dan 100 meter van
gebouwen, bossen, boomgaar
den..., wat impliceert dat we
omzeggens nergens in de tuin
afval kunnen verbranden. Meer
nog, het is verboden om eender
waar afval te verbranden dat
niet van plantaardige oorsprong
is, zelfs op meer dan 100 m
afstand van gebouwen, bossen...
• Stiekem roken kan erg aanlok
kelijk zijn voor kinderen. Dit
houdt risico's in, vooral wanneer
alles vlug wordt verborgen
wanneer ze worden betrapt...
• Houd vluchtige brandstoffen
ver weg van vuur.

MET DE JUISTE
SNELHEID RIJDEN

BOETE VERMIJDEN

• Leer kinderen veilig omgaan
met lucifers en aanstekers.
• Mook of wakker uw barbecue
niet aan met brandalcohol.
• Rook niet terwijl u een ontvlam
baar oplosmiddel gebruikt
• Verbrand uw afval niet, maar
breng het naar het Ecopark of
geef het mee met de reinigings
dienst.

Bij brand, onthoud in ieder geval
dit :
1. brandweer opbellen : tel.nr.
100
2. evacueer personen en dieren
3. probeer eventueel uw per
soonlijke blusmiddelen
4. wacht de brandweer op straat
op, geef hen informatie.

Voor verdere inlichtingen :
457.46.33.
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POLITIE
snelheidscontroles binnen onze gemeente

1
maand aantal 1 %oonto

gecontroleerde overtredingen
voertuigen

januari 899 61 6,7
februari 2.527

1
175 6, 1

maart 1.725 128 1 7,4
opril 4.463 301 6,7
--

BRANDWEER INFO
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Elders in dit blad vindt u de
folder van het Provinciaal Insti
tuut voor Hygiëne over de
huisapotheek. Na overleg met
enkele Edegemse apothekers
meenden we er goed aan te
doen het onderdeel over de
inhoud nader toe te lichten.

A. Geneesmiddelen
• Koorts- en pijnstillers : Gebruik
bij voorkeur een enkelvoudig
produkt bv. paracetamol of
aspirine (opgepast bij maag
problemen !). Deze middelen
mogen niet langdurig gebruikt
worden.
• Brandwonden : De brandwond
gedurende ± l5 min. onder
koud stromend water houden,
vervolgens steriel afdekken en
een dokter raadplegen. Indien
het om een eerder oppervlakkige
verbranding gaat kan je er zelf
een crème (bv. Flammazine) op
aanbrengen alvorens steriel af te
dekken. De blaar nooit openen.
• Diarree : Bij eenmalige diarree
kan het om een kleine verstoring
van het spijsverteringsproces
gaan en hoef je niets in te
nemen. Bij veelvuldige diarree
kan je een produkt nemen dat de
werking van je darmen stillegt.
Een dergelijk produkt geneest
echter niet en mag je ook niet
langdurig innemen. Indien de
buikloop gepaard gaat met
koorts raadpleeg je best de
huisarts. Om het vochtgehalte
van je lichaam op peil te hou
den, is het aangewezen om veel
te drinken.
• Kneuzingen en verstuikingen :
Het is belangrijk de kwetsuur
onmiddellijk met koude te
behandelen daarna in te smeren
met een crème. Zeker geen

24

verwarmende zalf gebruiken !
• Hoestprodukten : Er zijn
verschillende soorten produkten.
Stem je keuze af op het soort
hoest. Het is niet altijd nodig een
hoestremmend middel te gebrui
ken, bij een hoest met slijmen is
het bv. nodig deze te kunnen
ophoesten. Hou je bij het gebruik
van siropen in ieder geval aan
de opgegeven dosering 1

• Neusdruppels : Gebruik
neusdruppels nooit langer dan
10 dogen. Geef het flesje niet
door aan anderen, zij krijgen
jouw microben erbij !

B. Ontsmettingsprodukten
Er zijn een vijftigtal verschillende
soorten op de markt. Volgende
eigenschappen spelen een rol :
ontsmettingsvermogen - kleur 
irritatie, giftigheid of allergie 
bereidingswijze en
houdbaarheid.

Een gekleurd ontsmettingsmiddel
kan een onderliggende ontste
king verbergen. Mercurocroom
kan allergie veroorzaken en
heeft een erg lage
ontsmettingsgraad, ook kwik
vergiftiging is niet uitgesloten.
Eosine heeft een uitdrogend
effect op de huid en is nuttig bij
vochtig eczeem. Jodiumtinctuur is
sterk ontsmettend, moor werkt
irriterend op open wonden.
Jodiumpreparaten werken diep
in maar kunnen een allergische
reactie opwekken.

Ontsmettingsalcohol is irriterend
en meer geschikt om voorwerpen
te ontsmetten. Ether ontsmet niet
moor is vooral nuttig om pleister
resten te verwijderen.

Een aantal produkten moet je
oplossen of verdunnen voor
gebruik bv. Chloramine tabletjes
en Dakin-oplossing. Deze meng
sels blijven enkele weken bruik
baar, ze moeten helder zijn, en
dienen op een koele plaats
bewaard te worden. Zuurstof
water is geschikt voor het stelpen
en ontsmetten van hevig bloe
dende wonden en blijft ongeveer
6 maanden goed.

Sommige crèmes en oplossingen
bevatten ontsmettende zepen. Zij
verliezen hun werking bij met
toiletzeep gereinigde wonden. Er
bestaan ook enkele sprays en
oplosmiddelen die de wonde
tegelijkertijd uitwassen en
ontsmetten.

Niet alle ontsmettingsmiddelen
mogen gebruikt worden bij
zwangere vrouwen en baby's,
raadpleeg een deskundige 1

C. Verbandmateriaal en
toebehoren.

Over crêpe verbanden bestaan
vele misvattingen. Ze dienen
enkel om bv. een steriel verband
op zijn plaats te houden. Voor
verstuikingen zijn ze ongeschikt,
gebruik hiervoor een stevige
windel met een korte rek.
D. Enkele aanvullende nuttige
tips

• Kijk minstens 1 maal per jaar
je huisapotheek na : is ze
volledig, zijn de pradukten niet

IS UW HUISAPOTHEEK EEN PUZZEL?
LOS HEM DAN OP !
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vervallen ? Opgelet ! Sommige
vloeibare produkten vervallen na
opening vlugger dan de op de
verpakking aangegeven datum.
Deze geeft de houdbaarheid aan
van een ongeopend produkt dat
onder optimale omstandigheden
bewaard wordt. Oogdruppels en
-zalven blijven na opening nog
slechts l maand bruikbaar. Het
heeft dan ook weinig zin ze bij
te houden na het beëindigen van
de behandeling.
• Vervallen produkten lever je in
bij je apotheker, verwijder wel
eerst de kartonnen verpakking en
de bijsluiter. Dit is het enige
wettelijke kanaal om van uw
oude medijcen af te geraken.
• Bij de apotheker en op het
gemeentehuis liggen gratis
stickers voor je klaar. Deze kleef
je op je medicijnkastje no het
nazicht ervan. Ze herinneren je
er ook aan dat je dit regelmatig
moet herhalen.
• In geval van twijfel over de
behandeling van een medisch
probleem raadpleeg je best zo
snel mogelijk een arts of apothe
ker.
• Geef nooit een persoonlijk
voorgeschreven geneesmiddel
door aan iemand anders.
Vermeld op de verpakking de
naam van de gebruiker, de
ziekte en de dosering.
• Zelfmedicatie mag nooit langer
duren dan 3 dagen. Als het
ziektebeeld niet betert moet je
een arts raadplegen. Houd ook
steeds rekening met de combina
tie van geneesmiddelen die je op
een bepaald moment neemt en
met de leeftijd van de patiënt.

SOCIALE DIENST
Terlindenloan l

Op onze dienst Maatschappelijk
Welzijn werken 4 maatschappe
lijk assistenten.
U kunt bij één van hen terecht
met uw vragen op :
maandag 9-1 2 uur
dinsdag 13-16uur
woensdag 9.1 2 uur
donderdag 9- 12uur
vrijdag 9-12 uur

TERUG AAN HET WERK
Een cursusaanbod van OCMW
Edegem is samenwerking met
SFINKS-Vorming.

De werkloosheidscijfers blijven
onrustwekkend hoog. Langdurig
onvrijwillig werkloos zijn is geen
pretje.
In een cursus van 6 weken met
een groep van 12 à 16 deelne
mers wordt gewerkt aan zelfver
trouwen en sociale vaardigheden
om de eigen toekomst te plannen
en effectief aan te pakken.
Uitkeringsgerechtigde werklozen,
bestaonsmi nimumtrekkers,

IMMACULATA
DIENST ANIMATIE

Het Rust- en Verzorgingstehuis
lmmaculata biedt aan 174
hoogbejaarde residenten een
uitgebreid animatieaanbod aan.
In het kader van deze animatie
zoekt de instelling :
• OUDE GEZELSCHAPSSPELEN
VOLKSSPELEN

ofwel na afspraak : tel.
450.84.08.
Voor alle vragen i.v.m. tegemoet
komingen voor mindervaliden :
dinsdag 13-16 uur
donderdag 9-1 2 uur
of na telefonische afspraak op
tel. 450.84.11.

werkloze schoolverlaters tot een
leeftijd van 45 jaar kunnen
deelnemen.
Wij vragen een minimum di
ploma van lager middelbaar
onderwijs.

De cursus vindt plaats elke
dinsdag en donderdag van 9 tot
16 uur tijdens de periode van 17
september tot 24 oktober '96.

U kunt meer informatie vragen en
inschrijven bij : O.C.M.W.
Edegem : tel. 450.84.08.

-- Hl] =

DIENST ANIMATIE

Wie heeft thuis nog een
ganzespel, een oude blokken-

25

O.C.M.W. EDEGEM
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doos, dominospel, ... staan. Ook
een sjoelbak, kegelspel of
dergelijke zijn welkom.
• SPEELTUIN
Om het bezoek van de
[achter)kleinkinderen te bevorde-

IMMACULATA
VRIJWILLIGERSWERK
Het Rust- en Verzorgingstehuis
lmmoculoto biedt woon
gelegenheid aan 174 hoog
bejaarden.
Om de maatschappelijke integra
tie van de residenten te bevorde
ren, worden regelmatig UITSTAP
PEN en WANDELINGEN geor
ganiseerd.
Gezien de hoge graad van

ren plant lmmoculoto de aanleg
van een speelweide.
Wie heeft een schommel,
glijplank, ... ter beschikking ?

Wil u dit aan lmmoculoto schen-

hulpbehoevendheid van de
bejaarden, zijn bij deze zomer
activiteiten veel ROLWAGEN
BEGELEIDERS onontbeerlijk.

• Wilt u zich vrijwillig ten dienste
stellen van de gemeenschap ?
• Bent u vrij op DONDERDAG
NAMIDDAG van 13 tot 17.30
uur?
• Heeft u een gezonde fysiek ?
• Ziet u graag bejaarden ?
• Bent u vriendelijk en behulp
zaam?

ken ?
Contacteer dag Korien
Genbrugge (creatief agoog), tel.
450.84.00 (binnenpost 511),
alle werkdagen van 9 tot l6 uur.

• Hebt u geduld ?
• Bent u tactvol, met respect voor
privacy?

IMMACULATA ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE ZICH IN DE ZOMERMAANDEN WILLEN ENGAGEREN ALS 1

ROLWAGENBEGELEIDER. j
Indien u denkt te beantwoorden
aan bovenvermeld profiel,
gelieve dan telefonisch een
afspraak te maken voor een
selectiegesprek.

Contacteer Geert Lemahieu
(coördinator vrijwilligerswerk),
tel. 450.84.00 (binnenpost

510), alle werkdagen van 9 tot
17 uur.

@CTitrrrENKALENDER
•

JUNI
VRIJDAG 21
Vakantiegenoegens Edegem
begeleide avondwandeling
langs de bouwstijlenboulevard
van de Cogels-Osylei en omge
ving
19.30 uur
inschr. 449.04.34 (B.
Dombrecht)

ZATERDAG 22
K.A.V. Centrum
fietstocht "Arkelpad"
10 uur

26

info : 457.03.33 (Jo Hofmon)

ZONDAG 23
E.B.C. Molenvrienden
wielerkoers "junior van het jaar"
afstond : 117 km - 15 uur
stort en aankomst: Hovestroot.

RUBES Rugby Club
jeugdinitiatiedag rugby
o.l.v. gediplomeerde Bloso
troiners
voor jongeren van 8 tot 18 jaar
(groepen per leeftijdscategorie)
10 tot 13 uur
rugbyterrein Mitterlije (zijstraat R.

Keldermonsstroat)
prijs : gratis; sportgerief mee
brengen ! !
info : 440.70.32 (Stephane
Nouwelaerts)

Vakantiegenoegens Edegem
wandeling door de bossen van
graaf Moretus
langs het Ravenhofpad te Putte
[NLJ en Stabroek
14 uur
bijeenkomst parking B-NL grens
te Putte
info : 449.04.34 (Bob
Dombrecht)
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ZONDAG 7
RUBES Rugby Club
jeugdinitiatiedag rugby
o.lv. gediplomeerde Bloso
trainers
voor jongeren van 8 tot 18 jaar
[groepen per leeftijdscategorie]
l O tot 13 uur
rugbyterrein Mitterlije (zijstraat R.
Keldermansstraat]
prijs : gratis; sportgerief mee
brengen ! !
info : 440.70.32 (Stephane
Nouweloerts)

DONDERDAG l l
feest van de Vlaamse Gemeen
schap
lees blz. 28

VRIJDAG 12
V.M.P.A. Natuurgidsen Fori 5
begeleide wandeling met als
thema : schemering
2luur
Fort 5, hoofdingang (Jacob de
Roorestraat)
deelname gratis, duur ± 2 uur
geen inschrijvingen
info: 457.91.63 (Motthijs) of
457.87.11 (Moelonts)

ZONDAG 21
Nationale feestdag
lees blz. 28

ZONDAG 28
RUBES Rugby Club
jeugdinitiatiedag rugby
o.l.v. gediplomeerde Bloso
trainers
voor jongeren van 8 tot 1 8 jaar
(groepen per leeftijdscategorie)
10 tot 13 uur
rugbyterrein Mitterlije (zijstraat R.
Kelderma nsstraat)
prijs : gratis; sportgerief mee
brengen !!
info : 440.70.32 (Stephane
Nauwelaerts)

Vakantiegenoegens Edegem
fietstocht door de Brabantse
Zennevollei
9 .30 uur: bijeenkomst Elzen hof,
Kerkplein
info : 440.41 .62
(Willy De Keye)

AUGUSTUS
VRIJDAG 9
21 ste Internationaal Folklore
Festival
officiéle opening - voorstelling,
gevolgd door verbroedering
20 uur: fesiivolhall
lees ook blz. 11

ZATERDAG 10
21 ste Internationaal Folklore
Festival - galavoorstelling
20 uur: Beethovenauditorium
Ter Elst
lees ook blz. l 1

ZONDAG 11
21 ste Internationaal Folklore
Festival
13.30 uur: folkloristische
optocht
14.30 uur : openluchtvoorstelling
park Hof ter Linden
lees ook blz. 1 1

MAANDAG 12
21 ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur: festivalhall
lees ook blz. 1 1

DINSDAG 13
21 ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur: Festivalhall
lees ook blz. 11

WOENSDAG 14
21 ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur: festivalhall
lees ook blz. 11
DONDERDAG 15

21 ste Internationaal Folklore
Festival
10 uur : eucharistieviering
O.L.Vrouw v.Lourdesbasiliek
14.30 uur : openluchtvoorstelling
park Hof ter Linden
20 uur : slotvoorstelling en
afscheidsceremonie festivalhall
lees ook blz. 11

VRIJDAG 23
V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
begeleide wandeling met als
thema "zien door geluid : vleer
muizen"
20 uur: Fort 5, hoofdingang
(Jacob de Roorestraat)
deelname gratis, duur 3 uur
geen inschrijvingen
info • 457.91.63 (Mathijs) of
457.87.11 (Moelants)

ZONDAG 25
Vakantiegenoegens Edegem
fietstocht door het land van
Waas
met bezoek aan deelnemende
bedrijven "Waaslands ambachte
lijk weekend"
9.30 uur: bijeenkomst Elzenhof,
Kerkplein
info : 440.41.62 (Willy De
Keye)

DINSDAG 27
Jong Uilenspiegel
handbalkamp
voor kinderen geboren '82-'86
ook op 28 en 29/08
Fort 5, hangar 44 (tegenover
OLVE)
1 .000 fr./kind, vieruurtje en
verzekering inbegrepen
inschr. : vóór 21 /07 :
230.28.56 (De Kinder); vanaf
22/07 : 253.38.03 (Geens)

Teksten voor
activiteitenkalender

SEPTEMBER-OKTOBER
dienen binnengebracht
uiterlijk 26 juni 1996

27



7996
• • o

N
o 0 0

R
0

M
0 0 0 0

E
0

V
0 0 0

F 0 A T A N

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Donderdag 11 juli
om 2O uur, in de tuinen van

de muziekacademie,
Terelststraat 69, Edegem

Viering opgeluisterd door

MIEL COOLS

afgewisseld met poëzie
gebracht door

MACHTELD ROMBOUTS

MIEL COOLS

Organisatie :
Gemeentebestuur Edegem in
samenwerking met het
Davidsfonds Edegem.

Info : 458.00.69.

Bij slecht weer vindt deze viering
plaats in de St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat

NATIONALE FEESTDAG

Ter gelegenheid van de Natio
nale Feestdag zal op

zondag 21 juli,
omstreeks 10.45 uur,

na de H. Mis van 10 uur,

een

28

TE DEUM

gezongen worden in de
parochiale kerk Onze-lieve
Vrouw-van-Lourdes in de
Hovestraat.

Deze plechtigheid staat open
voor het publiek.
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Gemeentediensten 1 • vrijdag :
van 13.30 tot 18 uur

Alle gemeentediensten zullen
1

• zaterdag :
1 INHOUDgesloten zijn op van 9.30 tot 12.30 uur

• maandag 2 september
Het gebeurde(Jaarmarktfeesten]

met uitzondering van de politie, Gemeentelijke in de gemeenteraad 3.4

die dag en nacht ter beschikking Openbare Jaarmarktfeesten 5-7
blijf .

Vanaf september zal de dienst- Discotheek Jeugdinfobeurs 7

verzekering op de dienst Bevol Hovestraat 55- 2650 Edegem
Troeteldierenwedstrijd 8

king hervatten op dinsdag van tel. 457.85.84 (tijdens openings Ontwikkelings
17 tot 19 .45 uur en zaterdag- uren) samenwerking 9.-10
voormiddag van 9 tot 12 uur.

6: 1 •Opendeurdagen
brandweer 10.11

Gemeentelijke Huis Hellemans 12

Openbare Open monumentendag 13
Bibliotheek • maandag en donderdag

Provinciale prijsvan 18.30 lot 21 uur
Hovestraat 55- 2650 Edegem • woensdag muziekcompositie 13

tel. 457.85.84 van 13.30 tot 16.30 uur Zaterdagavondconcerl 14

$ Behaag Edegem

Huisvuilophaling Natuurlijk 15-18

De ophaling van het gewoon Katern:
• maan-, woens- en donderdag :

huisvuil van maandag 2 septem Contactadressen
ber wordt verschoven naar Edegemse verenigingenvan 13.30 tot 20 uur dinsdag 3 september.

•dinsdag:
1 •van 13.30 tot 17 uur Seniorenfeest 19

Onderwijs en vorming 2O21

De vrouw in de strip 22
Vanaf 9 september heeft Schepen Werkgroep emancipatie 23-24

Jan Pszeniczko wekelijkse zitdag Verkoop gevonden fiesten 24

op maandag van W7 tot 18.30 uur. Tentoonstelling
"Achter het vijgeblad" 25

Dag van de klont 25

Colofon Sport 26

Politie 27
Verschijnt 6 x per jaar. Activiteitenkalender 28-31
Coördinatie : Informatiedienst Edegem

Vereniging in de kijker 31Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.

Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester, Elsdonkfeesten 32

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
1

2
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
e [,anipel lage bureel meubilair voor de Groen- 1 Door de gemeente zal eenIe1 7en1 z 4loeta.

en Milieudienst, meer bepaald

1

afsluiting voor auto- en vracht-Door de Gemeenteraad werd op
voor de inrichting van een apart verkeer worden geplaatst op devoorstel van de Gemeentelijke
lokaal voor het diensthoofd : scheiding tussen de afgestaneCultuurraad een reglement
550.000 f grond en de bestaandegoedgekeurd, dat voorziet in de

1 • aankoop van bijkomende servitudeweg naar Rotenaard.uitbetaling van een toelage aan
bureelmeubelen voor de Ge-de Edegemse verenigingen die
meentelijke Openbare Biblio-

1
Retribufiereglementter gelegenheid van de organisa

theek, meer bepaald voor het voor inzage in detie van activiteiten die kaderen in
bureel van de bibliothecaris en• de culturele sector een zaal

1 het secretariaat : 420.000 fr persoonsgegevenshuren.
• vervanging van twee Personen waarvan persoons-

De zaaltoelage wordt uitbetaald thermostatische mengkranen in gegevens zijn opgenomen in een
op basis van 50% van het door de doucheruimten van de Ge- of meerdere geautomatiseerde
de vereniging betaalde huur- meentelijke Sporthal 'den bestanden van het gemeentebe-
bedrag en wordt slechts toege- willecom' : 120.000 f . stuur, af hun wettelijk verlegen-
kend als de toelage minimum • herstellingswerken aan de waardiger, kunnen in toepassing
2.500 fr. bedraagt. Het maxi leien dakbedekking van de kapel van de wetgeving op de privacy
mum uitkeerbare bedrag is , 'Troost in Nood', het oud- I daarvan kennis krijgen, mils een
vastgesteld op 15.000 f . 1 gemeentehuis, de oud-pastorij, schriftelijke aanvraag te richten

de kunstacademie en de Sint- aan het College van BurgemeesOp de toelage kan slechts
Antoniuskerk: 315.000 fr. ter en Schepenen.eenmaal per werkingsjaar door • herbezettingswerken aan de

dezelfde vereniging beroep gevels van het Rode-Kruis- Door de Gemeenteraad werd
worden gedaan. ebouw in de Drie Eikenslraat en een retributie ten bedrage van

, , +. van Pak. I00fr. gevestigd voor het lotene conciergewoning v - '. ,
et, Centrum in de Terelststraat : opzoeken, samenstellen en a ge-• De Gemeenteraad keurde een 840.000 f ven van een document mei alle

aantal werken en aankopen gevraagde persoonsgegevens.
goed ten behoeve van diverse Fiets- en voet

1
Belasting op degemeentegebouwen (geraamde verbinding Rotenaardkostprijzen BTW excl.):

Mechelsesteenweg ontgravingen• vervangen van een aantal
Op 23.5.1996 keurde deramen van de conciërgewoning De gemeente verwerft gratis, Gemeenteraad een belasting opvan de brandweerkazerne in de voor openbaar nul, gronden en de ontgraving van stoffelijkeHerfsilei : 200.000 fr. de erop uitgevoerde overblijfselen goed voor de• vervangen van enkele ramen infrastructuurwerken gelegen periode 11.1996-31.12.2000.en de voordeur van de tussen Rotenaard en de Deze belasting bedroeg 2.000conciërgewoning van Park- Mechelsesleenweg, bestemd fr. per ontgraving van stoffelijkeCentrum in de Terelststraal : voor de verwezenlijking van een overblijfselen na lijkverbranding120.000 f.

1

fiets- en voetverbinding op die en 8.000 fr. per ontgraving van• aankoop van bijkomende plaats. stoffelijke overblijfselen na eenbureelmeubelen voor het
Er blijft wel een recht van over traditionele begraving.politiebureel, meer bepaald voor

de dienst Verkeer, Wapens, gong voor personen- en vracht- Daar de hogere overheid erop
Logistiek en Bijzondere wetge- vervoer van en naar de wijst dat iedere vorm van
ving : 250.000 fr. Mechelsesleenweg voor de ontgraving aan eenzelfde
• de aankoop van bijkomend betrokken eigendommen.

3
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belastingregime dient te worden Rekening 1995 De uitgaven die niet kunnen
onderworpen, werd door de Tentoonstellingshuis gerecupereerd worden door
Gemeenteraad voormeld daartegenover staande inkom-
belastingreglement terug inge- Hellemans sten bedrogen in totaal
trokken. De Gemeenteraad keurde de 88.916.782 fr. voor de gewone

rekening 1995 van de Vz.w. dienst en 12.413.497 f voor

Edegems Taalatelier Kunstcentrum Huis Hellemans de buitengewone dienst, en zijn

Door de Gemeenteraad werd het goed: onder te verdelen als volgt :

inschrijvingsgeld voor de pro- • werkingsontvangsten : Voor de operationele diensten :
gramme- en conversatiecursus in l .446.786 fr. • sociale bijstand 26.540.873
het Edegems Taolotelier vanaf • werkingsuitgaven : • bejaardentehuis 27.110.845
het cursusjaar 1996-1997 1.512.957 • onderhoudsgelden voor
vastgesteld op : • werkingssaldo : - 66.171 fr. kinderen 70.273
• 3.200 fr. voor Edegemse De resultaten van de vorige • gezins- en bejaardenhulp

1 einwoners en 4.000 fr. voor niet- dienstjaren en het saldo van het 3.688.559
Edegemse inwoners, die na de Fonds voor de Aanleg van • thuisbezorgde maaltijden
herfstvakantie inschrijven Patrimonium mee beschouwd, telt 2.421.981
• 2.400 fr. voor Edegemse deze v.z.w. een batig saldo van • schoonmaak aan huis
inwoners en 3.000 fr. voor niet- 289.988 fr. l .557.452
Edegemse inwoners, die vanaf

Rekening 1995 Rekening houdend met het batigjanuari de lessen volgen.
saldo dat de dienst arbeidsge

Daarenboven werd ingestemd O.C.M.W. neeskunde opleverde, bedraagt
met de organisatie van een Tijdens de vergadering van 27 de totale kost van de operatie-
cursus 'nieuwe spelling'. Meer juni keurde de Gemeenteraad de nele diensten 59.448.336 fr.
daarover leest u verder in dit jaarrekening 1995 van het Voor de ondersteunende diensten:informatieblad. plaatselijk O.C.M.W. goed. 29.468.446 fr.

Rekening 1995 ln 1995 werden tot 30 novem
ber in de volledige instelling 152 Voor de buitengewone dienst :

Sport- en Recreatie bedden geëxploiteerd, waarvan 12.413.497 f.

centra l 04 met RVT-erkenning (RVT = De financiering van deze uitga-
1 •De Gemeenteraad keurde de

Rust- en Verzorgingstehuis). ven vond als volgt plaats :
resultatenrekening en de balans

Vanaf l december werd dit • gemeentelijke toelage
dienstjaar 1995 goed van de

aantal bedden opgetrokken naar 53.200.000

V.z.w. Sport- en Recreatiecentra
174 door de opening van de • interesten 6.433.015

Edegem.
nieuwbouw. • overschot vorig
De O.C.M.W-rekening 1995 dienstjaar 1.554.686

De resultatenrekening sluit op : vertoont volgend resultaat : • opname uit het
• ontvangsten : l l .454.207 fr. reservefonds 41.703.916
• uitgaven : l 0.777.595 fr. • Gewone dienst
•saldo: 676.612 fr. gedane ontvangsten Hierdoor blijft er een overschot

De balans heeft een totaal van
377.203.261 van l .561.338 fr. op het huidig

gedane uitgaven 373.325.005 dienstjaar.
5. 103 .771 fr. en het resultaat
bedraagt 676.612 fr., zijnde saldo 3.878.256

770.415 f. {resultaat vorige • Buitengewone dienst
jaren) min 93.803 fr. {resultaat gedane ontvangsten
1995). 12.450.287

gedane uitgaven 12.450.287
saldo 0

1 1

4
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OPENINGSCONCERT JAARMARKTFEESTEN
Vorig jaar gaven Accordeon
vereniging De Nachtegaal en het
Edegems HarmonieOrkest het
siartschot van een nieuw initiatief:
een muzikale opener van het
jaarmarktweekend op vrijdag
avond.

Dit jaar verzorgen het
Symfonisch JeugdOrkest en de
Kon. Fanfare St.-Rosalia het
jaarmarktconcert.

Waar: St.-Antoniuskerk, Drie
Eikenstraat, Edegem-Centrum

Wanneer : Vrijdag 30 augustus
1996 om 20 uur

Het gemeentebestuur en het
gemeentellijk feestcomité nodi
gen iedereen van harte uit !
Inkom GRATIS !

5

VAN DAMME, georganiseerd
door hei Davidsfonds Edegem
m.m.v. Ziekenzorg Edegem in de
raadzaal van het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 van
l 0tot l 8 uur.

HOBBY- EN HANDWERKTEN
TOONSTELLING, ingericht door
K.A.V. O.-L.-Vrouw-van-Lourdes in
zaal 't Centrum in de Strijders
straat 35 van l O tol l 8 uur.

VOGELSHOW, ingericht door
Vogelkundige Kring St.
Franciscus in de turnzaal van
gemeenteschool Andreas
Vesalius in de Kontichstraal 21,
zaterdag van l O tot 20 uur en

BOEKEN-, WENSKAARTEN- EN
POSTERBEURS EN TENTOON
STELLING EX-LIBRIS FRANK-IVO

Op zaterdag
voormiddag

dierenprijskamp
voor schapen,

geiten en bokken.
Op zondag

namiddag is er
terug een

troeteldieren
wedstrijd voor

kinderen.
(zie ook p. 8)

KLIMMUUR voor kinderen aan
de Volkslust in de Strijdersstraat
van l O tot 18 uur.

VERKEERSINSTRUCTIEBUS
m.m.v. FIDA, gemeentelijke
jeugdraad en politie Edegem in
de Drie Eikenstraat van l O tot l 8
uur.

DEMONSTRATIES MET TOL
WAGEN EN CRASHWAGEN,
georganiseerd door FIDA in de
Drie Eikenstraat van l O tot 18
uur.

OPTREDEN VAN TIROLERKAPEL
ALPENKLANG, ingericht door
het Basilicakoor aan de Strijders
straat l 8 van 9 iot 21 uur.

A JAARMARKTFEESTEN
1 café De Basiliek in de Hovestraat
69 tussen 9 en 14 uur.

ZATERDAG 31 AU
GUSTUS EN ZONDAG
I SEPTEMBER 1996
24STE WANDELRALLY 'TE VOET
DOOR EDEGEM', ingericht door
E.R.T. De Minirijders met start in

Ook nu biedt het gemeentebe
stuur i.s.m. het gemeentelijk
feestcomité, talrijke Edegemse
verenigingen en de Edegemse
middenstand een programma
aan met een heleboel attracties,
optredens, evenementen, ten
toonstellingen, .

Hierna vindt u een volledig
overzicht van alle geplande
activiteiten. Wij wensen u alvast
veel plezier !

Edegem sluit de zomervakantie
groots af mei het weekend van
de jaarmarktfeesten .

VRIJDAG 30 AUGUS
TUS
OPENINGSCONCERT
JAARMARKTFEESTEN met
optreden van het Symfonisch
JeugdOrkest Edegem en de Kon.
Fanfare St.-Rosalia in de St.
Antoniuskerk om 20 uur - gratis
inkom.

•

•
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zondag van l O tot 19 uur. OPENDEURDAGEN PONYRITTEN VOOR KINDEREN

SPRINGKASTEEL VAN Chiro Che HEEMMUSEUM 'DE PASTORIJ', in de dreef Hof ter Linden van l 0

aan de St.-Antoniuskerk zaterdag
ingericht door de Kring voor tot 13 uur.
Heemkunde in de Strijdersstraat

van l O tot 22 uur en zondag 18 van 14 tot l 8 uur. RONDRITTEN MET PAARDEN
van l O tot 21 uur. KAR met vertrek aan café

BRADERIJ in het centrum van de
STRAATTERRAS met LUDIEK Ackerbilck aan het gemeente

gemeente m.m.v. de Edegemse
PODIUMENTERTAINMENT, plein van l O tot l 8 uur.

middenstand en verscheidene
ingericht door Het Vorken in de

AMBACHTENMARKT in Park-
Edegemse verenigingen van l 0

Boerenlegerstraat, zaterdag van
Centrum aan de Drie Eikenstraat14 tot 18 uur en zondag van l 0

tot 22 uur. tot 18 uur. van l O tot l 8 uur.

TRAPPISTENTERRAS met demon- TENTOONSTELLING ONTWIK- l 3DE JAARMARKTJOGGING
stratie van een riddertornooi KELINGSSAMENWERKING, met een gezinsjogging (l,5 en 3
Walen tegen Vlamingen (rond PODIUMOPTREDENS WERELD- km) met start om 14.30 uur en

1 é15 uur), tornooi adventure een recreatieloop (4, 8, 12 en
games (van l O tot 19.30 uur),

MUZIEK, KINDERANIMATIE,
16 km) met start om 15.00 uurWORKSHOPS en een WERELD-

magie tornooi (enkel op zondag MARKT, ingericht door de ingericht door ABES met vertrek
van l O tot 20 uur) en doorlo Werkgroep Ontwikkelingssamen in de Kontichstroat ter hoogte
pend optredens van straat- werking Edegem i.s.m. verschei- van nr. 9 (Gemeenteplein).
zangers, ingericht door Jeugd- dene Edegemse verenigingen Einde rond 17.00 uur.
huis Kruispunt in de Strijders- voor ontwikkelingssamenwerking OPTREDEN DIXIELANDBANDstraat 41, zaterdag van l O uur in en rond Huis Hellemans in de THE FREEDOMS' in de brode-tot 21 uur en zondag vanaf 8 tot Strijdersstraat 14 van l l tot 19 rijstraten tussen l5 en 8 uur.24 uur. uur.

OPTREDEN JEUGDMUZIEK-OPTREDEN VAN EEN GOO-
CHELAAR, georganiseerd door

JEUGDINFOBEURS en animatie KAPEL K.SA CANTINCRODE in

Chiro Che aan de St.-Antonius-
met o.a. een SPOOKKASTEEL, de braderijstraten tussen l en

kerk, zaterdag om l 1 en om 14
ingericht door de Gemeentelijke 18 uur.
Jeugdraad in de Drie Eikenstraat

uur en zondag om ]4 uur. ló, zaterdag van 9 tot 18 uur en ZONDAG
OPENDEURDAGEN van de zondag van 11 tot 17 uur. I SEPTEMBER 1996 1 0BRANDWEER in de kazerne in
de Zomerlei van 12tot l7 uur. ZATERDAG ROMMELMARKT in de Doelveld-
KERMIS op het gemeenteplein 31 AUGUSTUS 1996 straat, Vrijwilligersstraat, Onaf
van 12 tot 24 uur. hankelijkheidsstraat, Trooststraat

KARAOKE in café 't Centrum in
DIERENPRIJSKAMP voor KLEIN- en rond het gemeenteplein met
VEE op de weide aan de dreef deelname van verscheidene

de Strijdersstraat 35 van 12 uur Hof ter Linden in de Drie Eiken- Edegemse verenigingen van 8 tot
tot sluitingstijd. straat van 9 tot 13 uur. 13 uur.

Reeds aan de zesde uitgave toe I Dit jaor
EUCHARISTIEVIERING in de Basi

met demonstraties van o.a. : vlechten van liek in de Hovestraat met muzikale
bijenkorven, ambachtelijke likeuren en ge- begeleiding van Accordeon-
nevers, spinnen, maken van houten beel vereniging De Nachtegaal om
den, imkerstand, figuurzagen, glosgrovu
res, maken van beren in allerlei materia 11.30 uur.
/en, zijdeschilderen, papierscheppen,

DEMONSTRATIES TRAMPOLINE-droogbloemkunst, pottendraaien, bezems
binden, maken van heksenpoppen, am SPRINGEN, ACROGYM en
bochtelijk bereide peperkoek, patchwork, TUMBLING, ingericht doorquilten, oregano, houtsnijwerk, kantklos
sen, pergamano, ... Turnkring Jong Edegem in de

f\ia Muzikale omlijsting door 'Greelje en de Hovestraat aan het Gemeente-
franke gas!'. Zaterdag va 1O tot 18 uur

plein tussen 14 en 17 uur.in Park-Centrum.

6
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TROETELDIERENWEDSTRUD voor
kinderen, ingericht i.s.m. Den Die
renvriend, in Park-Centrum aan de
Drie Eikenstraat van 15 tot 17 uur.

ZOMERTOER '96 van RADIO
EXPRES (animatie en muzikale
optredens) aan de parking van
J.A.W.A. in de Hovestraat 48
van 15 tot ló uur en van 17 tot
18 uur.

OPTREDEN VAN DE STELTEN
LOPERS VAN MERCHTEM- stich
ting langevelde 1945 -in de bra
derijstraten tussen 15 en 18 uur.

OPTREDEN DIXIELANDBAND
'BLUE NOTE COMBO' in de bra
derijsiraten tussen 15 en l 8 uur.

VUURWERK aan het Meihof aan
de Basiliek in de Hovestraat om
21 .30 uur.

996
KERMIS op het gemeenteplein
van l 2 tot 24 uur.

Ben je jong en heb je nog nooit
een spookhuis gezien ? Een huis
met krakende vloeren, allerlei
onbekende geluiden en rare
dingen ? Een huis met vele kleine
en grote kamers en met een
heuse griezeltuin ... ? Tijdens de
jaarmarkt (op zaterdag 31
augustus en zondag l septem
ber) zal je er niet naast kunnen
kijken : in het gebouw van de
Kunstacademie, Drie Eikenstraat
l6, kan je zelf ontdekken wal er
voor jou allemaal in Edegem
bestaat om je vrije tijd een stuk
spannender, speelser en sportie-

VOETBALWEDSTRIJDEN 'Wissel
beker Leo Tindemans" tussen
gemeentepersoneel en Edegemse
Middenstand en 'Wisselbeker
mevrouw T. Goossens-Luyckx'
tussen vaders jeugd BES en
trainers jeugd BES, georgani
seerd door KVV Belgico Edegem
Sport, in het gemeentelijk sport
stadion Vic Coveliers in de Jan
Verbertlei - aanvang : 18.30 uur.

ver te maken; een groot aantal
jeugdbewegingen stelt zichzelf
voor. Zo kom je te weten wan
neer er activiteiten zijn, welke
jeugdbeweging in jouw wijk ligt,
wal je daar allemaal kan mee
maken, enzovoort. Allemaal in
het teken van spoken en grieze
len. Wanneer jij het griezelhuis
aan het verkennen bent, kunnen
je mama, papa, oudere broer en
zus informatie krijgen over de
andere jeugdinitiatieven in
Edegem, over de Jeugdraad, de
Jeugddienst, over de kinderop
vang, enz. Alle bezoekers

t
,

J.»'»

De Edegemse
rommelmarkt blijft
een succes voor
deelnemers én
bezoekers. Zondag
van 8 tot 13 uur.

DINSDAG
3 SEPTEMBER 1996
KERMIS op het gemeenteplein
van 12 toi 24 uur.

WEKELIJKSE MARKT in de
Trooststraat van 8 lol 13 uur.

Voor meer inlichtingen kan u
terecht bij Kristel Kussé, p.a.
Administratief Centrum,
Konlichstraat 19 Ie 2650
Edegem - tel. : 450.42.00

krijgen er nog een mooi boekje
bovenop ! Ben je nieuwsgierig ?
Kom dan gerust even kijken !

De jeugdinfobeurs zal op zater
dag 3l augustus geopend zijn
van 9 tot 18 uur. Op zondag l
september opent de beurs haar
deuren om l] uur en sluit ze om
17 uur. Je kan binnenkomen
langs de Drie Eikenstraat l6.

Deze jeugdinfobeurs is een
initiatief van de gemeentelijke
Jeugdraad Edegem i.s.m. de
Jeugddienst.

7

JEUGDINFOBEURS
tijdens de Edegemse Jaarmarkt
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TROETELDIEREN'WEDSTRIJD

over De Post) op ZONDAG I
SEPTEMBER tussen 15 en 15.30
uur.
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mogen zich samen met hun
troeteldier laten vereeuwigen in
een heuse fotograafstudio.

Je kan NU reeds inschrijven met
onderstaande strook en deze
bezorgen bij Kristel Kussé in het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem

ofwel

ter plaatse (in Park-Centrum :
ingang Drie Eikenstraat, schuin

Heb je een hond, poes, konijn,
cavia of een ander troeteldier en
ben je nog geen 12 joar, dan
kan je meedoen aan de prijs
kamp op de jaarmarktfeesten.

IEDEREEN HEEFT PRIJS I !

Speciale prijs voor :
• het best verzorgde dier
• de origineelste voorstelling

Den Dierenvriend schenkt de
laureaten nog een extra prijs : zij

Prijsuitreiking na de jurering om
16.30 uur.

Verdere informatie : bij Kristel
Kussé, tel. 450.42.00.

VEEL SUCCES ! 1 1

Een organisatie van het
Jaarmarktcomité i.s.m. Den
Dierenvriend •

Inschrijvingsstrook Troeteldierenwedstrijd zondag l september 1996

Naam : : .

Voornaam : .

Adres : ..
Tel. : .. .. .. .. Leeftijd : .

wenst deel te nemen aan de troeteldierenwedstrijd van 1 september 1996 te Edegem

8
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Even voorstellen :
"het bureau"
Teneinde de werking nog dyna
mischer en efficiënter te laten
verlopen werd onlangs door de
werkgroep een bureau verkozen.
Dit groepje is a.h.w. de denktank
en bestaat uit : Rob Devlieghere,

Omdat ontwikkelingssamenwer
king reeds in onze eigen ge
meente begint, opteerden we
ervoor om samen met een aantal
andere Edegemse organisaties
naar buiten te komen. Werken
dit jaar mee : Calcutta Rescue
Belgium, N.C.O.S./ 11.11.11.
comité, Oekraine-Project
Edegem, Oxfam Wereldwinkel
Edegem, Werkgroep Sao
Martinho en natuurlijk de Werk
groep voor Ontwikkelingssamen
werking Edegem.

OPENINGSUREN :
ZATERDAG EN ZONDAG
VAN 11 TOT 19 UUR

Oxfam-Wereldwinkel serveert
zondag vanaf 8 uur broodjes

en koffie in de tent.

Om een bezoek aan onze
activiteiten extra spannend en
uitdagend te maken stelden wij
voor u een KWIS samen. Wie ·
aandachtig rondkijkt op al onze

voorzitter - Chris Hontelé, onder
voorzitter - Maria Knors, Joske
Osselaere, Lizi Rumes, Herman
Van der Velden en Eric Van
Steenvoort, bureauleden.
Ook de strategie werd lichtjes
gewijzigd : voortaan zullen er 3
actiemomenten per jaar zijn, nl.

standen vindt de antwoorden
geheid en wint misschien één
van de twee weekends voor 2
personen in ons eigen Belgen
land ! Gewoon doen dus ! De
formulieren zijn te verkrijgen in
Huis Hellemans. Zowel zaterdag
als zondag wordt een dag
winnaar getrokken.

Huis Hellemans
TENTOONSTELLING

Wegens het succes van vorig
jaar meenden we er goed aan te
doen u ook dit jaar weer te laten
kennismaken met de diverse
Edegemse projecten en organisa
ties en een aantal aspecten van
het leven in het Zuiden extra in
de kijker te plaatsen. Het ge
bruikte medium is een ludieke,
interessante, boeiende, horizon
verruimende, opvallende, aange
name en informatieve TEN
TOONSTELLING in Huis Helle
mans. Aan de hand van foto's,
dia's, video's en voorwerpen
maakt u een reisje rond de
wereld. Nog nooit was een

een restaurant in het voorjaar, de
jaarmarktactiviteiten begin
september en de Il.Il.ll.actie
in november. Dit brengt mei zich
mee dat er tijdens de jaarmarkt
feesten ook de nodige aandacht
zal besteed worden aan
sensibilisatie.

vakantie zo goedkoop want...
DE INKOM IS GRATIS.
Kooplustigen kunnen terecht in
de BAZAAR, waar artisanale
derdewereldproduclen verkocht
worden.
Extra : lezing over Haïtiaanse
voodoo op zondag om ló uur.

Tuin Huis Hellemans
COCKTAILS EN
ANIMATIE

Indien u na uw wereldreis nog
even wil nagenieten kan dit
perfect in onze COCKTAILBAR,
waar u zich tegoed kan doen
aan een uitgelezen selectie
tropische drankjes. Ook aan de
jongsten is gedacht, want terwijl
ma en pa wegdromen bij een
exotische cocktail, kunnen zij
terecht in de KINDERBAR.
Verder kunnen zij van 14 tot l 8
uur deelnemen aan de
KINDERANIMATIE.
Achteraan in de tuin zullen
PODIUMOPTREDENS en
INITIATIELESSEN in het bespelen

9
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van zuiderse instrumenten en het
uitvoeren van zwoele danspas
sen gegeven worden. Op zater
dag ligt het accent op Afrika, de
zondag staat in het teken van
Latijns-Amerika. Op het podium
voor Huis Hellemans zal telkens
een korte impressie gegeven
worden van wat er even loter in
de tuin te beleven is.

Voor Huis Hellemans gaat het er
weer spetterend aan toe want
ook dit jaar dagen we u uit uw
behendigheid te demonstreren

aan onze WERELD-WATER
SPAARPOT.

Terelststraat
WERELDMARKT 
SNACKS
In de tent wordt dit jaar geen
restaurant georganiseerd maar
een heuse WERELDMARKT. De
verschillende meewerkende Ede
gemse organisaties voor Ontwik
kelingssamenwerking hebben
hier een verkoopstand met

zuiders artisanaal. Wereldwinkel
serveert koffie, thee en cake.
Op de hoek van de Terelststraat
en de Strijdersstraat komen
lekkerbekken aan hun trekken.
Wie van zoet houdt kan hier
terecht voor een IJSJE en wie
liever een hartig hapje verorbert
kan dit aan het
PAKURASKRAAM.

Hopelijk mogen wij en onze
derdewereldvrienden ook dit
jaar weer op uw aanwezigheid
en steun rekenen f

De opbrengst van de cocktailbar, het pakuraskraam en de wereld-water-spaarpot gaan naar de door de
werkgroep gekozen projecten in de Dominicaanse Republiek, Rwanda en India.

Doorbreek de sleur en gun uzelf dit "uitstapje" naar het Zuiden. Tot dan !

Ter gelegenheid van de
Jaarmarktfeesten worden de
deuren van de brandweer
kazerne opengezet. Deze
opendeurdagen kaderen in een
initiatief van de Minister van
Binnenlandse zaken die ter
informatie van het publiek de
brandweerkazernes laat open
stellen tijdens een weekend in
september. Voor het Gewestelijk
Brandweercentrum van Edegem
is dat reeds lang een traditie met
septemberkermis. Dit jaar starten
we op zaterdag 30 augustus en
gaan verder op zondag l
september.

Brandweer wil niet altijd zeggen
uitrukken naar spectaculaire
branden of accidenten. Het is
meer dan de mensen helpen in

10

hun miserie na bv. wateroverlast.
Er zijn immers 23 opdrachten
waarbij men op de brandweer
beroep kan doen buiten brand.
We willen dit graag aan ieder
een duidelijk maken. Voor al
deze interventies is speciaal
materiaal nodig en manschap
pen die dit kunnen bedienen. Dit
kermisweekend is dan ook de
ideale gelegenheid om wat meer
vertrouwd te geraken met het
reilen en zeilen van de brand
weer.

Op onze opendeurdagen
proberen we een aantal interven
ties naar voor te brengen. Ook
het onderdeel preventie, het
vaorkamingsbeleid komt aan
bod.

De interventies met gevaarlijke
producten komen meer en meer
aan bod. Om deze tot een goed
einde te brengen zonder risico
voor de brandweerman, de
bewoners van Edegem en het
milieu zijn speciale bescher
mende maateregelen nodig. De
meesten mensen zijn niet ver
trouwd met deze materie en
zullen op de opendeurdagen een
zo realistisch mogelijke kijk
krijgen op een interventie met
gevaarlijke agentiën, de
beschermkledij en de te nemen

f

Brandweer Edegem Gewestelijk Z-Centrum
OPENDEURDAGEN
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voorzorgsmaatregelen.

Verder zijn er doorlopende
demonstraties, atgewisseld met
videofilms en uitleg door gespe
cialiseerd personeel. Uiteraard is
er de cafetaria om te verpozen,
tevens is al het brandweer
materiaal opgesteld en staan
onze brandweermannen samen
mei hun onderofficieren en
officieren ter beschikking om op
al uw vragen te antwoorden. De
kinderen die elk jaar met de
Roefeldag onze kazerne bezoe
ken en kennismaken met het
materiaal en de manschappen
zullen dit jaar zeker hun ouders
meetrekken naar onze opendeur
dagen.

Nieuwe kandidaten die zich bij
de brandweer willen aanmelden
vinden op deze opendeurdagen
ook de gelegenheid nader
kennis te maken met hun toekom-

stige vrijetijdsbesteding. Ze
kunnen bij de officieren uitleg
krijgen over de toelatings
voorwaarden, de sportproeven,
de theorie en praktijk die ze
onder de knie moeten krijgen.
Inschrijving en afname van de
sportproeven geschiedt in het
najaar, nieuwe opleiding start
vanaf 1997.

Wat biedt hei Opendeurdag
programma dit jaar ?
Zowel op zaterdag als zondag
start het programma om 10 uur.

Doorlopend gans de dag :
• Demonstratie kleine blus
middelen met o.a. het blussen
van frituurketel
Dit jaar zal speciaal de gele
genheid geboden worden om
met snelblussers zelf te oetenen

• Tentoonstelling van diverse
blusmiddelen

0 Regelmatige rondleiding met

uitleg door de kazerne.
• Videoscherm met interventies
• Drankgelegenheid

Speciaal in de namiddag grote
demonstratie voorzien om
15u30. In een geënsceneerde
rampspoedige gebeurtenis
demonstreren we een interventie
met gaspakken en zuurpakken.

We hopen dat ook dit jaar
iedereen even de kermis en de
jaarmarkt verlaat om rond de
kazerne van het Gewestelijk
Brandweercentrum Edegem iets
op te steken dat bruikbaar is
voor hun eigen veiligheid en
tegelijkertijd bewust te worden
hoe anderen zich vakkundig
inzetten voor die veiligheid.

En wees gerust, als je er bent zul
je zeker zeggen..... daar drinken
we iets op.

•
Zaterdag 30 augustus
en
Zondag 1 september
vanaf 10 uur
in de brandweerkazerne
Zomerlei 37

J J
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 7 september
tot 6 oktober

Binnenfort Fort 5
en Huis Hellemans

JEAN-PAUL LAENEN
beeldhouwwerk
en grafisch werk

Hoewel Jean-Paul Loenen als
schilder begon, ging zijn aan
dacht al snel uit naar de beeld
houwkunst.

De werken die hij maakt staan
op zichzelf of zijn ingeschakeld
in een omgeving. Hij interesseert
zich ook actief voor de integratie
van de beeldende kunst in de
architectuur en de stedenbouw.
Jean-Paul Loenen werkt ook
geregeld samen met andere
ontwerpers, architecten en
stedenbouwkundigen.
Zijn jongste stedelijk project is
een prachtig voorstel voor de

heraanleg van het Brussels
Koningsplein.
Eén van zijn vele werken behoort
sinds april 1995 tot het patrimo
nium van de vzw Tentoon
stellingshuis Hellemans : het
beeld "Boanerges of Santiago de
Compostela", dat zich bevindt
op de hoek van de Strijdersstraat
en de Terelststraat.
Geboeid door de pracht van het
binnentort maakte hij speciaal
een ontwerp voor deze tentoon
stelling. Tegelijkertijd stelt hij in
Huis Hellemans grafisch werk en
kleine beeldhouwwerken ten
toon.

<\

Kalender

TENTOONSTELLINGEN

12

Openingsuren Fort 5 :
alle dagen

van 14 tot 18 uur

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot l7 uur

en op vrijdag
van 14 tot l6 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Van 12 oktober
tot 3 november

WILLY VAN DE VELDE
aquarel, pastel, gouache,
houtskool en Chinese inkt

INTRA MUFOSs Me,
· i i• 'A4, l
_l
d i i la

i
f

I

r
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OPEN MONUMENTENDAG
8 september

r!-@l

:1'11 .· "~j
1

PROVINCIALE PRIJS
VOOR MUZIEKCOMPOSITIE 1997

Ter gelegenheid van de "Open
Monumentendag" die voor de
achtste maal in het land wordt
georganiseerd, stelt onze ge
meente dit jaar het binnenfort
van Fort 5 voor het publiek apen.
iedereen is welkom tussen 10 en
18 uur.

Gelijktijdig kan u genieten van
de tentoonstelling "Intra Muros"
van kunstenaar Jean-Paul Loenen.
Meer informatie hierover vindt u
op de bladzijde hiernaast.

Het Provinciebestuur van Antwer
pen schrijft een Prijs uit voor
Muziekcompositie met als thema
"Een Strijkkwartet".
Componisten van Belgische
nationaliteit die in Antwerpen
wonen of geboren zijn kunnen
hieraan deelnemen.

De compositie moet een duurtijd
hebben van 10 tot 20 minuten
en dient geschreven te zijn voor
de klassieke bezetting, zijnde
twee violen, altviool en cello.
Alleen oorspronkelijke en nog
niet uitgevoerde composities
komen in aanmerking.

Voor de laureaat van de Provin
ciale Prijs voor Muziekcompositie
1997 wordt een bedrag van
150.000 fr. voorzien.
Deze prijs wordt feestelijk
uitgereikt op de provinciale
Cultuurdag die plaatsvindt in het
voorjaar van 1998.

De inzendingen moeten uiterlijk
15 maart 1997 toekomen op de
Cultuurdienst van het Provincie
bestuur Antwerpen.

Info:
Voor het wedstrijdreglement en
alle inlichtingen kan u terecht bij
de Cultuurdienst van het
Provinciebestuur van Antwerpen,
tel. 240.64.08 {Hilde Janssens).

13



7996 A T A N
000

E
0O00

M
O

R
0

0
0

F
0

N
0

t
0000

Yves Storms, gitaar • More Grauwels, dwarsfluit

Comité Edegemse Concerten
ZATERDAGAVONDCONCERT

Onze troeven, zoals steeds :
mooi kader - hoog niveau 
lage prijs - prachtige akoestiek
- geen parkeerproblemen

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé,
p/a Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. : 450.42.00

Plaats:
St.-Anton i uskerk,
Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
zaterdag 28 september 1996
om 20.15 uur

Inkom:
350 fr.
250 fr. voor 'Vrienden van de
Edegemse Concerten' en +3-
pas, -18-jorigen en CJP
houders

Twee grote talenten die nu
samen musiceren in Edegem.
Zij brengen werken van
Giuliani, Sor, Mozart, Traeg,
Garcia-Lorca, Pizzolla,
Ginastera en Shankar.

Noteer alvast de datum van
ons volgend avondconcert :
vrijdag 15 november 1996
om 20. 15 uur met optreden
van Roger Heijnen en Rolande
Van der Paal, zang en Dirk
Baert, piano.

Zijn liefde en zijn talent voor het
uitvoeren van hedendaagse
muziek stimuleerden heel wat
componisten om nieuwe werken
aan hem op te dragen.

Marc Grauwels staat bekend als
een uitzonderlijk fluitist.
Zijn repertorium omvat vele
muziekgenres, zoals o.a. jazz,
Argentijnse tango, kamermuziek,
klassieke en hedendaagse
muziek, minimale muziek,
Hij reisde de wereld af met o.a.
de harpist Susanne Mildonian,
de gitarist Yves Storms, het
Kwartet van Warschau, . . . Hij
trad tevens op als solist met
verscheidene binnen- en buiten
landse orkesten. Hij was te gast
op de grootste festivals in België,
Frankrijk, Griekenland, Groot
Brittannië, Italië, Japan, Polen,
Spanje, Québec en de Vere
nigde Staten.
Hij nam een indrukwekkend
aantal C.D.'s op bij bekende
firma's.

De carrière van Yves Storms is
uitgegroeid tot één van wereld
formaat.
Hij behaalde de Regerings
medaille aan de Academie van
Antwerpen, de eerste prijs in de
nationale wedstrijd van het
Gemeentekrediet, de hoogste
onderscheidingen aan het
Koninklijk Conservatorium te
Antwerpen, het belangrijke
'Diploma di Merito' aan de
Academie te Siena in Italië,
Perskritieken in Europa, V.S.A.
en Japan schrijven unaniem over
zijn uitzonderlijke kwaliteiten als
solist en kamermusicus.
Hij concerteerde in verscheidene
Europese landen, Afrika, Brazi
lië, Canada, de V.S.A., Korea en
Japan. Tijdens zijn recentste
tournee doorheen Japan ver
zorgde hij voor de tweede maal
een concert aan het Keizerlijk
Hof.
Gespecialiseerde tijdschriften
onthalen zijn platen en C.D.'s
met zeer lovende kritieken.
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BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK

•

•

In het vorig informatieblad werd
de hoogplontoctie die wordt
georganiseerd door de natuur
vereniging "de Wielewaal" reeds
aangekondigd. Onze plaatselijke
milieuraad verleent haar medewer
king aan de actie die in het najaar
zal plaatsvinden.
Deze actie werd in de Rupelstreek
reeds tweemaal georganiseerd; de
Wielewaal breidt zijn actiegebied
dit jaar een beetje uit om hei nut
en het esthetisch aspect van
streekeigen en inheems groen in
de verf te zetten.
Ook de milieuraden van enkele
gemeenten uit de regio Antwer
pen-Zuid, het Voortlond en Klein
Brabant verlenen hun medewer
king aan de actie van de Wiele
waal.

57ES.GEN
Z-N VOOR KWAL.

De voordelen van streekeigen
groen tegenover uitheemse soorten
is onmiskenbaar . Streekeigen
bomen en struiken zijn veel
goedkoper, ze groeien beter, ze
hebben een langere levensduur, ze
zijn beter bestond tegen de grillen
van ons klimaat en tegen allerlei
ziekten en plagen.

Naast de betere levenskansen,
biedt streekeigen groen nog meer
onbetaalbare voordelen. In tegen
stelling tot 'cipressen' bijvoor
beeld, die er jaar in jaar uit het
zelfde uitzien, tonen onze eigen
boom- en struikensoorten zich
telkens weer in nieuwe vormen,
geuren en kleuren, naargelang het
seizoen. Het grafisch spel van kale
tokken in de winter, de bloesems
en het prille groen van de lente,
de weelde van het zomerse lover,
de subtiele kleurenpracht en de
vruchten van de herfst.

Streekeigen groen maakt van elk
seizoen een gebeurtenis.
Daarbij loot het streekeigen groen
leven toe; ontelbaar zijn de
dieren, groot en klein, die dankzij
blaadjes, bloesems, zoden of
bessen van de bomen en struiken
overleven.
ledereen houdt van vlinders,
mezen of egels, moor die weten
slechts stond te houden waar
voldoende eet en schuilmogelijk
heden zijn. Door stoot streekeigen
groen garant voor.

3HOUD DE NATUUR. MAAK
AATS VOOR EEN HAAG I

De gebieden in Vlaanderen waar
de natuur nog vrij spel heeft zijn,
door toenemende verkavelings
projecten en wegenbouw, erg
klein geworden. Ook liggen deze
notuurgebiedjes meestal vrij ver
van elkaar . Daarom moet er voor
een geslaagd natuurbehoud in
Vlaanderen veel aandacht gaan
naar het ontwikkelen van de
natuur buiten de reservaten.

Wanneer een natuurgebied enkel
is omgeven door bebouwing en
notuurloze open ruimte, don is het
in feite een eilandje van natuur.
Deze notuurgebiedjes alleen
volstaan niet om bepaalde dieren
populaties in stond te houden. De
diersoorten die het bewonen zijn
als het ware gevangen in dit

BEHAAG-NATUURLIJK
IN EDEGEM

'eiland' en kunnen geen contact
hebben met soortgenoten die
ergens verderop vertoeven. Het
gevolg is dat ze door gebrek aan
partners of voedsel zullen moeten
verdwijnen, of dat ze door inteelt
verzwakken of sterven.
Een manier om dit probleem te
voorkomen is ervoor te zorgen dat
de dieren wel een weg vinden van
het ene groene gebiedje naar het
andere. Dit kan als er voldoende
natuurlijke groenelementen te
vinden zijn in ruimte tussen de
natuurgebieden. Deze groen
elementen zijn bijvoorbeeld
hogen, houtwallen, kleine bosjes,
knotwilgen, bomenr ijen, beken
met oeverbegroeiing, poelen,...; in
het algemeen worden ze 'kleine
landschapselementen' genoemd.
'Kleine landschapselementen'
dienen als rust en schuilplaats
voor migrerende dieren en zijn
essentieel voor het voortbestaan
van de natuur in Vlaanderen.

Het aanplanten van streekeigen
hagen en houtkanten draagt zeker
bij tot het behoud en de ontwikke
ling van de natuur in onze streek.

HAGEN DOORHEEN DE TJD

Door ruilverkaveling, schaalvergro
ting en mechanisering zijn in de
moderne landbouw heel wat
perceelsgrenzen verdwenen, gelijk
daarmee is ook het aantal hagen
en houtkanten sterk afgenomen.

Het in onbruik geroken van hagen
en houtkanten als leverancier van
brand- en geriefhaut heeft er ook
toe bijgedragen dat hagen en
houtkanten zijn vervangen door
prikkeldraadafsluitingen.

De aanplanting van hagen of hout
kanten in tuinen en aan wegber
men kan gedeeltelijk voor een



wordt vervolgd op blz. 17

Veldesdoorn (Acer campestre)
Gedijt best op voedselrijke
(leem)grond. Zeer sierlijke blad
vorm met een mooie herfstkleur. Bij
het uitlopen van de scheuten in het
voorjaar verkleuren deze helder
rood. Goed bestond tegen snoei,
uitgezonderd in de periode tussen
januari en mei (bloeden). Typische
gevleugelde vruchtjes.

Zwarte els (Alnus glutinosa)
Zeer sterke groeikracht op voch
tige tot zeer natte bodems. Groeit
in jeugdig stadium tot l m per jaar.
Vormt donkerbruine houtige
vruchtjes (elzenpropjes) die zeer
geliefd zijn bij de vogels. Zeer
goed bestond tegen snoei, vaak
als hokhoutheester behandeld.

f

$0ORESCHRJVIN
TEN

Pakket 5:
Haogbeukhoog
Bekende boerenerlhoog, wordt
meestal op I,5m geschoren voor
en no de zomer.
Soort : Haagbeuk.
25 planten, goed voor 7m.
Prijs 450 f

Pakket 6:
Vogelbosje
Dit minipokket is bedoeld voor wie
geen hoog wenst te planten, moor
een hoekje vrij heeft voor een klein
bosje, een ideaal nestplootsje voor
vogels.
Soorten : Gelderse roos, Haze
laar, Meidoorn, Rode kornoelje,
Sleedoorn, Sporkehout.
6 soorten, 2 planten per soort,
totaal 12 planten.
Prijs 160 f

De knotwilg :
Prijs : 50 fr.

6 soorten, 4 planten per soort,
totaal 24 planten, goed voor 20m.
Prijs : 300 fr.

Pakket 2:
Houtkont voor natte en moeilijke
gronden
Een houtkont als pakket l, moor
met soorten die bestond zijn tegen
een vochtige bodem.
Soorten : Es, Grauwe wilg,
Ratelpopulier, Schietwilg, Water
wilg, Zwarte els.
6 soorten, 4 planten per soort,
totaal 24 planten, goed voor 22m.
Prijs : 300 fr.

Pakket 3:
Geschoren hoog
Een echte omheiningshoog,
waarvan de hoogte afhankelijk is
van zijn functie. Deze hoog wordt
meestal twee mooi per jaar
gesnoeid, voor en no de zomer.
Soorten : Hazelaar, Meidoorn,
Rode kornoelje, Sleedoorn,
Veldesdoorn, Wilde liguster.
6 soorten, 4 planten per soort,
totaal 24 planten, goed voor 7m.
Prijs : 300 fr.

Pakket 4:
Bloesem- en bessenhaag
Een pakket met doornige,
bloeiende en bessendragende
struiken. Door minimale snoei in
het najaar zullen de struiken
uitbundig bloeien en vruchten
drogen, wat heel wat vogels
aantrekt. Door variatie in de
soorten is bloei verzekerd tot in de
zomer.
Soorten : Gelderse roos, Mei
doorn, Rode kornoelje, Sleedoorn,
Sporkehout, Kardinaalsmuts.
6 soorten, 4 planten per soort,
totaal 24 planten, goed voor Sm.
Prijs : 300 fr.

U kan vanaf begin september tot
31oktober tegen sterk verlaagde
prijzen streekeigen hoogplonten
aankopen.

Streekeigen groen biedt immers,
zoals u reeds kon lezen, vele
voordelen tegenover uitheems
(sier)groen.

Er worden 6 verschillende pakket
ten aangeboden. Het plantgoed
zal tussen 60cm en l 00cm groot
zijn. De keuze van de poketten zal
afhankelijk zijn van de ruimte die
u ter beschikking heeft om aan te
planten.

Een extraatje voor dit jaar (en
misschien ook volgende jaren) is
het aanbieden van de knotwilg.
Deze boom kon in vele gevallen
een zeer goed alternatief zijn voor
de meer gecultiveerde bolvomige
boompjes zoals bv. de bolococio.
De knotwilgen zullen echter niet
op de voorziene ophaaldag
beschikbaar zijn. Zij zijn pos
beschikbaar nadat de wilgen
geknot zijn. Van de juiste datum
wordt u tijdig op de hoogte
gebracht.

OOK U KAN UW STEENTJE
BUDRAGEN H!!

vervanging van de verdwenen
natuurwoorden zorgen.

BESCHRIJVING VAN DE
PAKKETTEN

Pakket 1:
Houtkant
Wie over voldoende ruimte
beschikt (een strook van ongeveer
20m long en 3m breed) kon zich
aan een houtkant wagen. Het
onderhoud is zeer beperkt : een
kopbeurt om de 5 à 6 jaar.
Soorten : Es, Lijsterbes, Vogelkers,
Winterlinde, Zoete Kers, Zomer
eik.
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Hier volgt de jaarlijkse publicatie
van de contoctadressen van alle
Edegemse verenigingen die
aangesloten zijn bij één van de

gemeentelijke adviesraden.

De verenigingen waarvan het
contactadres wijzigt, worden

vriendelijk verzocht dit te signale
ren aan de Gemeentelijke
Informatiedienst, Kontichstraat
19, 2650 Edegem.

Voorzitter: dhr. R. Lemmens, Prins Boudewijnlaan 167, 2650 Edegem, tel. 457.43.18
Secretaris : mevr. 1. Waterschoot, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

Accordeonvereniging Centrale voor Socialistisch

1

Den Dierenvriend
De Nachtegaal v.z.w. Cultuurbeleid - Vormingswerk rechten van het dier en plichten
mevr. M. De Nys-Sips afd. Edegem van de mens benadrukken
Mussenburglei 52 sociaal-culturele activiteiten mevr. B. Baerts-Van Bael
2650 Edegem dhr. E. Wouters

1
Jean Notéstraat 2

455.20.50

1

Opstal 27 2650 Edegem

Arbeiderstoeristenbond 
2650 Edegem 457.19.60

De Natuurvrienden
457.90.94

Edegem Rally Team1
dhr. De Ridder

1
CMBV Edegem-Hove "De Minirijders" v.z.w.

Kruikstraat 10 1 sociaal-culturele activiteiten dhr. J. Verbaere
@ 201 8 Antwerpen

1
mevr. N. Vercauteren-Gillis Jan van Mirlostraat 3

239.17.28 Prins Boudewijnlaan 182 2650 Edegem

Basilicakoor
2650 Edegem 440.34.62

dhr. L. Peeters
457.96.52

Edegems Harmonieorkest v.z.w.
Vrijwilligersstraat 2 Culturele Kring Edegem dhr. F. Wagemans
2650 Edegem culturele activiteiten Florent Geversstraat 39
457.77.16 dhr. L. Boers 2650 Edegem

Bond van Grote en van Jonge
Prins Boudewijnlaan 33 l /3 457.6 l.87
2650 Edegem

Gezinnen 440.45.60 Edegems Volkskunstkomitee v.z.w.
sociaal-culturele activiteiten dhr. J. Annaerl
mevr. A. Vandenlindenloof-Van Davidsfonds - afd. Edegem Onafhankelijkheidsstraal 34
Hees culturele activiteiten 2650 Edegem
Ernest Jouretlaan 78/3 dhr. J. Vaes 457.04.10
2650 Edegem Kontichstraat 166 Elsdonk Oud Scouts457.12.05 2650 Edegem sociaal-culturele activiteiten
Buizegemkoor 457.20. l l dhr. A. van den Bogaert
mevr. B. Versavel-Schalckens Elsenborghlaan 7
Rotenaard l 02 2650 Edegem
2650 Edegem 449.30.81
457.19.01
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Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen v.z.w.
sociaal-culturele activiteiten
mevr. H. De Wit-Jacobs
Jan de Sadelerlaan l 0
2650 Edegem
449.17.66

Jeugdkoor "De Vagebondjes"
v.z.w.
mevr. L. Verhaegen-Ceuleers
Jan de Bodtlaan 7
2650 Edegem
440.08.20

Koninklijk Familiakoor Elsdonk
dhr. P. Fornoville
Parklaan 114
2650 Edegem
448.25.61

Koninklijke Fanfare St.-Rosalia
dhr. M. Lycke
Onafhankelijkheidsstraat 135
2650 Edegem
457.67.08

Koninklijke Tuin- en Landbouw
maatschappij Edegem
voordrachten en studiereizen
i.v.m. tuin- en landbouw
dhr. M. Lermusieau
Oosterveldlaan 133
2610 Wilrijk
440.43.56

Kring voor Heemkunde
heemkunde
dhr. R. Bruloot
Kontichstraat 119
2650 Edegem
457.46.79

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Buizegem
sociaal-culturele activiteiten
mevr. H. Verbraeken-Dirks
Oud-Kerkhoflaan 40
2650 Edegem
457.15.90

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
H.Familie Elsdonk
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. Lequenne
Valentina Le Delierstraat 33
2650 Edegem
440.67.88

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Onze-lieve-Vrouw-van-Lourdes
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. De Geuldre
Mr. R. Goossensstraat 34
2650 Edegem
457.07.58

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
St.-Jozef Molenveld
sociaal-culturele activiteiten
mevr. V. Van Assche-Van Achter
Pieter van Maldereplein 3
2650 Edegem
440.60.95

Kristelijke Werknemersbeweging
- Elsdonk
algemeen vormingswerk
dhr. R. Lemmens
Prins Boudewijnlaan 167
2650 Edegem
457.43.18

Kristelijke Werknemersbeweging
- Onze-lieve-Vrouw-van-Lourdes
algemeen vormingswerk
dhr. W. Hendrix
Onafhankelijkheidsstraat 175
2650 Edegem
458.01.37

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden H. Familie - Elsdonk
Edegem
zie ook Seniorenraad

Liberale Damesafdeling
Vrij Edegem
sport, ontspanning en cultuur
mevr. M. Bosmans-Thewissen
Ernest Jouretlaan 36
2650 Edegem
457.08.20

Openbare Bibliotheek Elsdonk
mevr. H. Smets
Kerplein z/n
2650 Edegem
449.30.35

Oudervereniging Familia Instituut
mevr. M. Eyckerman-Perdiues
Prins Karellaan 50
2610 Wilrijk
828.07.78

Oxfam Wereldwinkel Edegem
verkoop derdewereldproducten
en sensibilisatie rond derde
wereldproblematiek
mevr. H. Marichal
Pieter van den Bemdenlaan 124
2650 Edegem
449.92.39

School voor Jeugdfilatelie "De
Tassis"
verzamelen en leren omgaan met
postzegels
dhr. E. De Cauwer
Ridder Gerardilaan 26
2650 Edegem
449.36.27

Sint-Jozefkoor
opluisteren van eucharistievie
ringen / gelegenheidsoptredens
dhr. H. Boyart
Andreas Vesaliuslaan 2l
2650 Edegem
440.54.15

Sport Club OLVE 50+
sociaal-culturele activiteiten
mevr. De Meyer-Marcx
Ter Voortlaan 33
2650 Edegem
449.49.83

Studiekring St.-Ambrosius
lmkersgilde Edegem
zie ook bij Milieuraad

Symfonisch JeugdOrkest Edegem
mevr. K. Verhelst
Scheidingsstraat 13
2610 Wilrijk
828.48.06
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Toneelgroep "De Meeuw"
dhr. L. Vermant
Omer van Ommerplein 17
2650 Edegem
449.30.75

Vakantiegenoegens Edegem
dhr. B. Dombrecht
Tony Bergmannstraat 35/1
2650 Edegem
449.04.34

Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse
Automobilisienbond - afd.
Edegem
dhr. F. Claes
Timmerdonckstraat 31
2650 Edegem
449.32.91

Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden
zie ook Seniorenraad

Vlaamse Volkskunstbeweging
"Die Schaertjes" Edegem
dhr. L. Witters
Rotenaard 60
2650 Edegem
458.45.61

Vlaams Nationale Stichting
Edegem v.z.w.
sociaal-culturele activiteiten
dhr. R. Dekeyser
Graaf de Fienneslaan 47
2650 Edegem
449.64.89

Vogelkundige Kring St.-Fransiscus
Edegem
dhr. F. Herremons
Moerelei 34
2610 Wilrijk
827.71.36

Vogelkundige Kring 't Klavertopje
Edegem
dhr. P. Van Moeseke
Fort V-straat 62
2650 Edegem
449.29.30

Vriendenkring Blouwvoetfederatie
- Schaar Adelheid en Vendel
Zannekin
culturele manifestaties
mevr. Seis
Paul Gilsonlaan 49
2650 Edegem
449.17.89

Willemsfonds - afd. Edegem
sociaal-culturele activiteiten
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
449.30.81

•
ENTELIJKE GEZINSRAAD

Voorzitter: mevr. M. Blondé, Koning Albentlei 29, 2650 Edegem, tel. 455.27.90
Secretaris : mevr. M. Mortelmans, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

Algemeen Christelijk Vakverbond
dhr. J. Leyssens
Rotenaard 1 00
2650 Edegem
457.14.48

Bezigheidsclub C.M. Edegem
voor langdurig zieken en gehan
dicapten
mevr. Van Helsen-Voet
Graaf de Fienneslaan 58
2650 Edegem
449.52.33

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
zie ook bij Culturele Raad

Driehuizen v.z.w.
dagcentrum voor motorisch
gehandicapten
Grote Dries 3
2650 Edegem
457.35.10

Eensgezind Molenveld Edegem
V.Z.w.

dhr. C. Ronsse
Pieter van den Bemdenlaan 20
2650 Edegem
449.22.39

Elsdonk Oud Scouts
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
449.30.81
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Federatie Van Vlaamse Vrouwen
groepen v.z.w.
zie ook bij Culturele Raad

Jonge Gezinnenbeweging -
Edegem - Wilrijk
dhr. H. Wouters
Ridder Gerardilaan 17
2650 Edegem
449.86.05

Katholieke Vereniging van
Gehandicapten
mevr. M. Van Damme-Mattys
Henri Dunantstraat 36
2650 Edegem
457.10.87

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Buizegem
zie ook bij Culturele Raad

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
H.Familie Elsdonk
zie ook bij Culturele Raad

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes
zie ook bij Culturele Raad

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
' St.-Bernadette Edegem-Mortsel

mevr. N. Verhaverbeke-Van Dijck
Rombaut Keldermansstraat 19
2650 Edegem
440.64.62

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
St.-Jozef Molenveld

' zie ook bij Culturele Raad

KWB- Elsdonk
dhr. R. Lemmens
Prins Boudewijnlaan 167
2650 Edegem
457.43.18

Liberale Damesafdeling Vrij
Edegem
zie ook bij Culturele Road

Oud-Gidsen Elsdonk-Edegem
mevr. J. Moelonts-Chapel
Sterrenlaan 143
2610 Wilrijk
440.10.17

Oudervereniging BSGO
mevr. D. van der Straeten
Fazantenlaan 4
2610 Wilrijk
440.70.78

Oudervereniging Gemeente
school Andreas Vesalius Edegem
mevr. V. Gossey-Peeters
De Wieken 11
2650 Edegem
458.14.77

Oudervereniging O.LV.E.
Humaniora
dhr. P. Celis
Asterlaan 11
2550 Kontich
457.33.37

Oudervereniging O.L.V.E. lager
onderwijs Rombout Keldermans
straat
dhr. P. Beeke
Koning Albertstraat 107
2547 Lint
455.95.03

Oudervereniging OLVE Prins
Boudewijnlaan
mevr. M. Boeten-Peeters
Arendsnestlaan 14
2650 Edegem
457.78.63

Rode Kruis - ofdeling Edegem
mevr. G. Verhulst
Prins Boudewijnlaan 186
2650 Edegem
457.27.01

Socialistische Vooruitziende
Vrouwen Edegem
mevr. M. Wuylens-Van Looy
Onafhankelijkheidsstraat 16I
2650 Edegem
457.64.78

Ziekenzorg ACW-Centrum
Buizegem
mevr. P. Duinslager
Buizegemlei 68/2
2650 Edegem
458.28.84

Ziekenzorg H. Familie
dhr. F. Debisschop
Ir. Haesaertsloon 27
2650 Edegem
449.42.88

Ziekenzorg St.-Bernadette
dhr. Van Hecken
Sint-Hathebrandstraat 1
2640 Mortsel
449.33.09

Ziekenzorg St.Jozef
zuster L. Heylen
Drie Eikenstraat 363
2650 Edegem

é
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Voorzitter: dhr. D. Staffelen, Baron de Cellesloon 55, 2650 Edegem, tel. 449.41.01
Secretaris : dhr. L. Bries, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

• Chiro Che Jongens Edegem
jeugdbeweging
Maarten Dorfs
Hagedoornlei 14
2650 Edegem
457.23 48

Chiro Che Meisjes Edegem
jeugdbeweging
Eve Ceulemans
Drie Eikenstraat 103
2650 Edegem
458.01 .84

K.S.A. O.-L.-Vrouw-van-Lourdes
jeugdbeweging
Bart Meesters
Onafhankelijkheidsstraat 105

• 2650 Edegem

K.S.A. Parsival
jeugdbeweging
Geert Ceuleers
Prins Boudewijnlaan 224
2650 Edegem
440.08.67

K.S.J. Parsival
jeugdbeweging
Linn Germeys,
Jan de Bodtlaan 48
2650 Edegem
440.53.61

V.K.S.J. Molenveld
jeugdbeweging
Goedele Van Der Spiegel
Acht Eeuwenlaan 51
2650 Edegem
457.55.75

VVKM 28e Maria Regina
jeugdbeweging
Tom Van Den Eede
Jan Jozeflaan 14
2980 Zoersel
383.08.83

VVKS 27e O.-L.-Vrouw-van
Lourdes - jeugdbeweging
Jorn Calders
Veldkantvoetweg 110
2540 Hove
454.43.21

WKSM 30e Sint-Theresia
jeugdbeweging
Kathleen Hoefnagels
Sint-Goriksplein l /3
2650 Edegem
457.28.59

WKS 77e Sint-Paulus Edegem
jeugdbeweging
Geert Verheyden
Jozef de Veusterstraat 142
2650 Edegem
440.11.42

VVKSM 85e Elsdonk Scouts
jeugdbeweging
Johan Lostrie
Porklaan 116/2
2650 Edegem
440.82.96

VVKSM JIN Edegem
jeugdbeweging
Erwin De Blanger
Lourdeslaan 108
2650 Edegem
457.84.47

47e AKABE Koningin Fabiola 
Gehandicaptenscouts
jeugdbeweging
Ina Van Hove
Drie Eikenstraat 71
2650 Edegem
457.52.30

Jeugdhuis Kruispunt v.z.w.
Strijdersstraat 41
2650 Edegem
457.15.32

Jeugdhuis Limerick v.z.w.
Porklaan 159
2650 Edegem
440.64.40

Plusj Elsdonk
parochiale jeugdvereniging
Peter De Vriendt
Godshuisstraat 58
2610 Wilrijk
830.18.19

Plusj Sint-Jozef
parochiale jeugdvereniging
Kris Sysmans
Prins Boudewijnlaan 139
2650 Edegem
457.36.86

Het Vorken v.z.w.
jeugdcafé
Denis Broei
Smolders Blockxtraat 5
2650 Edegem
449.96.83
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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU El'-1 N ATi ...

Ondervoorzitter: dhr. P. Pattyn, Hofgrocht 6/5, 2650 Edegem, tel. 457.68.48
Secretaris : dhr. M. Konings, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 448.00.78 1 {}

Algemeen Christelijk Vakverbond
zie ook bij Gezinsraad

Den Dierenvriend v.z.w.
zie ook bij Culturele Raad

De Wielewaal v.z.w.
dhr. Guido Hendrickx
Kontichstraat 83
2650 Edegem

Studiekring St.-Ambrosius
Imkersgilde Edegem
zie ook bij Culturele Rood

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandelingen
mevr. Marleen Moelants
Ernest Jouretlaan 47
2650 Edegem
457.87.11

GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD
Voorzitter: dhr. J. van den Kerkhof, Elsenborghlaan 31, 2650 Edegem, tel. 449.42.03
Secretaris : mevr. M. Mortelmans, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

........, 1

K.N.S.B. - Eenheidsfront Edegem
oud-strijders
dhr. J. van den Kerkhof
Elsenborghlaan 31
2650 Edegem
449.42.03

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden H. Familie - Elsdonk
dhr. J. Billion
Te Nijverdoncklaan 11
2650 Edegem
449.89.37

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes Edegem
dhr. L. Clerbaut
Henri Dunantstraat 16
2650 Edegem
457.11.50

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden St.-Bernadette Mortsel
Edegem
mevr. M. Verschueren
Walter Pompelaan 4
2640 Mortsel
449.79.08

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden St.Jozef Edegem
mevr. M. Storms
Ter Voortlaan 20
2650 Edegem
449.85.14

Socialistische Bond voor
Ouderdomsgepensioneerden
activiteiten voor de derde leeftijd
dhr. J. Boel
Buizegemlei 43
2650 Edegem
457.55.42
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Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden Edegem
dhr. W. Schiltz
lentelei 42
2650 Edegem
457.15.67

Zorg voor Later - Vrij Edegem
seniorengroepering - ontspanning
dhr. f. Claes
Victoriastraat 52
2650 Edegem
457.49.47

•
Voorzitter : dhr. J. Verbruggen, Heldenstraat 35, 2650 Edegem, tel. 457.34.19
Secretaris : dhr. B. Van Heddegem, p.a. gemeentelijke sporthal "den Willecom", Terelststraat 2, 2650
Edegem, tel. 457.46.62

Aikidoclub Acacia Biljartclub St.-Jozef F.C. Belgico v.z.w.- voetbal
dhr. De Feu dhr. I. Lenders dhr. J. Mariên
Ridder Gerardilaan 20 Kleinmijlveld Andres Vesaliuslaan 15
2650 Edegem 2547 Lint 1 2650 Edegem
440.35.48 454.27.62 440.22.41

Agfa Gevaert Bedrijfsclubs Biljartclub 't Centrum H.II. Vissersclob
dhr. J. De Gueldre dhr. A. Mols

1
dhr. J Verbruggen

Mr. Richard Goossensstraat 34 Oude-Godstraot 37 Heldenstraat 35
2650 Edegem 2650 Edegem

1
2650 Edegem• 457.07.58 457.46.14 457.34.19

Atletiekvereniging Belgica- De Wandelaar Jong Edegem Instituut Emile Vandervelde 
Edegem Sport

1

wandelclub Olympia - school voor lichame-
dhr. J. De Volder dhr. F. Van Uffelen lijke opvoeding
reetsesteenweg 239 Valentina Le Delierstraot 15 dhr. W. Van Neck
2630 Aartselaar

1

2650 Edegem 1 Grote Dries 6/6
844.59.55 449.23.38 2650 Edegem

Basketbal Jong Buizegem Edegemse Bicycle Club Molen- 1 457.25.28

mevr. Somers vrienden 1 Jong Uilenspiegel Edegem
Rozenhof 7 wielersport

1

handbalvereniging
2650 Edegem dhr. A. Van Snick dhr. P Kiebooms
448.14.63 \ Molenstraat 6 l

1

Mgr. Jan van de Veldelaan 9

Basketbal Jong Edegem
2640 Mortsel 2650 Edegem

jeugd - seniors heren en dames
449.29.16 449.02.08

mevr. A. Torfs Edegemse Kojak Club Kamakura Budokan Edegem
Philips de Monteplein 14 dhr. M. Lemaire karateclub
2650 Edegem Joe Englishlaan 28 dhr. L. Van de Velde
440.28.21 2650 Edegem Acht Eeuwenlaan 37

457.28.66 2650 Edegem
458.44.35
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K.B.C. Krachtbal Edegem
dhr. W. Steenwegen
Adrien de Gerlachestraat l 2
2650 Edegem
449.30.01
Koninklijke Handboogg ilde St.
Sebastiaan
dhr. D. Mariën
Vrijwilligersstraat l
2650 Edegem
458.12.73
Koninklijke Ik Dien F.C.
- voetbal
dhr. J. Donckers
J. De Veusterstraat 140
2650 Edegem
440.23.62
- jeugdafdeling voetbal
dhr. D. Steurs
ringlaan 78/5
2610 Wilrijk
449.60.27
- jeugdafdeling tennis
dhr. F. Mastboom

1 Biezenwei 13/2
2650 Edegem
457.42.87
Koninklijke Korfbalclub Voor
waarts v.z.w.
mevr. J. Vanheerentals
Rozenhof 29
2650 Edegem
440.15.62

K.V.V. Belgica-Edegem Sport v.z.w.
dhr. J. Verbruggen
Heldenstraat 35
2650 Edegem
457.34.19
Minibasket Jong Edegem
initiatie - recreatie - training en
competitie
dhr. J. Verbeke
Rozenhof 16
2650 Edegem
449.43.76
Royal Victory Hockey Club
dhr. L. Lenders
Ridder Gerardilaan 43
2650 Edegem
440.46.36
R.U.B.E.S. Rugbyvereniging
dhr. S. Nauwelaerts
Meerlenlaan l l
2610 Wilrijk
440.70.32
S.C. OIVE v.z.w.- badminton
badminton in alle speelsterkten
mevr. N. Halsberghe
Dolfijnstraat 63
2018 Antwerpen
235.94.88
S.C. OLVE v.z.w.- voetbal
dhr. J. Claes
Baron de Celles/aan 32
2650 Edegem
449.28.30

Tafeltennis en Zaalvoetbal
Kruispunt
dhr. L. Van Put
Gerard van Laethemlaan l 0/ l
2650 Edegem
458.23.30

Turnkring Jong Edegem
turnen - acro - tumbling - toestel
turnen - jazz - rope-skipping
dhr. I. Buyl
Terelststraat l 0
2650 Edegem
457.50.28

V.K. Pannenhuiseke
volleybalclub
dhr. A. Verhelst
A. Roncallilaan 16
2610 Wilrijk
449.89.84

Volleybal Jong Edegem
mevr. J. Palinckx-Brouwers
Paul Gilsonlaan 14
2650 Edegem
449.61.95

W.S.V. De Dauwstappers
Edegem
wandelclub
dhr. J. Van Looy
Henri Dunantstraat 29
2650 Edegem
457.25.02

Gewijzigd contactadres Edegemse vereniging
Ondergetekende, .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging :

Naam nieuwe contactpersoon : ..

Adres :..

Telefoonnummer : .... .... Datum : Handtekening :

Te zenden naar: Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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Haagbeuk (Carpinus betulus)
Niet te verwarren met de beuk. Te
onderscheiden van de beuk door
zijn dubbelgezaagde blodrand.
De haagplant bij uitstek (zeer
goed bestand tegen snoei). Goede
groeikracht op niet al te droge
gronden. Diepe beworteling.
Mooie herfstkleuren. Zeer woarde
volle soort waarvan de bladeren
geliefd zijn door de meikever.

Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Prefereert vruchtbare bodems.
Bloeit mei witte bloemen. De jonge
takken vertonen een typische rode
verkleuring in herfst en winter.

Hazelaar (Corylus avellono)
Vruchtbare vochtige bodems.
Bloeit zeer vroeg in het voorjaar
met 'kotjes'. Lekkere hozelnootjes.
Zeer goed bestond tegen snoei.

Meidoorn (Crotoegus monogyno)
Gedijt op alle bodems, liefst
vruchtbaar en niet te droog. In de
volksmond ook gekend als doorn
haag. Zeer goed bestand tegen
snoei. Na een rijkelijke bloei in
mei, vomt hij donkerrode vruchten.
Indien er zich in de streek proble
men voordoen met perevuur :
snoeien voor de bloei.

Wilde kardinaalsmuts (Euonymus
europoeus)
Groeit graag op humusrijke en
niet te droge bodem. Vormt een
rode doosvrucht met typische
vorm. Mooie hefstkleur, paarse
bessen en groene vierkante
twijgen.

Es (Fraxinus excelsior)
Gedijt goed in vochtige gronden.
Zeer goed bestand tegen snoei,
kon uitstekend geknot worden.
Van oudsher de best geschikte
soort voor gereedschapsstelen.
Rechte en diepe wortels. Komt vrij
loot in blad en vertoont een korte
tijd een gele kleur in de herfst.

Wilde liguster (Ligustrum vuigere)
Stelt weinig eisen aan de bodem.
Vormt witte bloemtoortsen en later
zwarte bessen. Honingplant, veel
bijen en nachtvlinders bezoeken
deze plant gedurende de bloei.
Vormt een zeer gesloten haag.

Ratelpopulier (Populus tremulo)
Zeer goede groeikracht op alle
bodems. Is met zekerheid de enige
populier die inheems is. Licht
minnende boom. Typisch rotelen
van de blaadjes.

Zoete kers (Prunus ovium}
De wilde stamvader van onze
huidige fruitboom (zoete kers en
kriek). Best op vruchtbare grond.
Rijke bloei, honingplant die
aantrekkelijk is voor bijen. Licht
gele en rode herstkleuren. Zeer
waardevolle plant.

Vogelkers (Prunus padus)
Gedijt op alle (vochtige) bodems.
Witte bloesems, zwarte bessen.
Goede mengsoort, kan echter
traaggroeiende soorten over
groeien (snoeien).

Sleedoorn (Prunus spinoso)
Gedijt het best op rijke bodems.
Belangrijkste doornstruik na de
meidoorn. Overvloedige witte
bloei, zeer vroeg in het voorjaar
(nog voor het blad). Vormt uitloper.
Blauwe bessen, te verwerken in
dranken.

Zomereik (Quercus robur)
Onze belangrijkste en meest
duurzame boom. Goede groei
kracht (vooral tijdens de jeugd} op
alle gronden. Vormt diepe rechte
wortels. Zeer goed bestand tegen
snoei, kan geknot worden. In de
winter blijven de bruine dorre
bladeren op de bomen en zijn
vaak getooid met galappeltjes;

Sporkehout (Rhamnus frangulo)
Vruchtbare vochtige bodems.
Heeft een groenwitte bescheiden
maar zeer langdurige bloei
periode mei in het najaar zwarte
besjes. Honingplant.

Schietwilg (Salix alba)
Zeer sterke groeikracht op bijna
alle min of meer vochtige bodems.
De knotboom bij uitstek. Taaie en
krachtige plant. In het voorjaar de
typische katjes op de reeds
bebladerde twijgen.

Waterwilg (Salix caprea)
Zeer goede groeikracht ook op
minder vochtige standplaatsen.
Zeer goed bestand tegen snoeien.
In het voorjaar vertoont hij gedu
rende enkele weken de 'zilverkleu
rige' katjes'.

Grauwe wilg (Salix cinerea)
Verkiest net als de andere wilgen
soorten een vochtige standplaats.
Van nature een struikvorm (vormt
geen stam). Laat zich goed
snoeien. Zelfde bloeiwijze als
andere wilgensoorten.

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Goede groeikracht, ook op arme
gronden. Honingplant. Rijkelijke
bloei met oranje bessentuilen in de
herfst. Bessen zeer geliefd door de
vogels. Goed bestand tegen
snoeien.

Winterlinde (Tilia cordata)
Goede groeikracht op vruchtbare
en drogere bodems. Zeer waarde
volle soort. Honingplant met zeer
geurige bloesems.

Gelderse roos (Viburnum opulus)
Sterke groeikracht op niet te droge
gronden. Witte bloemschermen
met in het najaar scharlakenrode
bessen die later zwart verkleuren.
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Hoe kan u bestellen ?
Heel eenvoudig ! Op het bestel
formulier duidt u aan welk(e)
pakket(ten) u wenst.
Dit formulier kan vanaf begin
september en moet uiterlijk op 31
oktober e.k. worden ingeleverd,
samen met de betaling, bij de
Groen- en milieudienst op het Fort

5, of: het juiste bedrag overschrij
ven op rekeningnummer
000-0009045-33 en het bestel
formulier opsturen naar :
Groen- en Milieudienst, Admini
stratief Centrum, Kontichstraat 19,
2650 Edegem of het formulier
afgeven op de Groen- en Milieu
dienst zelf.

Hoe planten ?
Op 23 november tussen 14 en 16

uur kan u uw bestelling afhalen in
Hangar 44, Rogier Van der
Weydenstraat (t.o.v. OLVE).

Bij het afhalen van het plantgoed
ontvangt u van de Wielewaal een
folder met plant- en snoeitips.

Voor meer inlichtingen:
Groen- en Milieudienst,
binnenfort Fort 5,
tel: 448.00.78

BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK - BESTELFORMULIER

Ondergetekende, naam : .

adres: .

~: .

wenst volgende haagpakketten van "de Wielewaal" aan te kopen :

Pakket eenheidsprijs aantal
- - - -

l. Houtkant 300--- - - i -
2. Houtkant natte gronden 300

+ -
3.Geschorenhaag 300- -4.Bloesem- enbessenhaog 300
S. Haagbeukenhaag 450
6.Vogelbosje 160
7. Knotwilg 50

- -
Totaal

prijs

Plaats van de aanplant : .

Wijze van betaling : vóór 31 oktober zal ik
0 het bedrog betalen bij de Groen- en milieudienst (Fort 5) samen met de afgifte van dit bestelformulier.
0 het juiste bedrog storten op rekeningnr. 000-0009054-33 met vermelding 'Behaag natuurlijk' en dit

formulier opsturen naar het Administraftief Centrum, t.a.v. Groen- en milieudienst, Kontichstraat 19,
2650 Edegem.

Bestelvoorwaarden :
• Het plantgoed moet binnen de gemeente worden aangeplant
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten loste van de besteller
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum : .. •..................•.... Handtekening :
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GEMEENTELIJK SENIORENFEEST
dinsdag 15 oktober

•

•

De gemeentelijke seniorenraad
organiseert, onder auspiciën van
het gemeentebestuur, voor de
20ste keer een feestnamiddag
voor alle senioren van Edegem.

Dit gebeuren zal plaatsvinden in
de gemeentelijke sporthal "den
Willecom", op dinsdag l5
oktober a.s. Aanvang van de
show om 14.30 uur - deuren
open om 13.30 uur.

lnkomkoorten tegen de prijs van
50 f. zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke seniorenverenigingen
of in het administratief centrum
aan de receptie (Kontichtstrooi
19)

Mogen wij u zeer in het bijzon
der vragen dat alle
geïnteresseerden slechts één
inkomkaart zouden kopen. De
bedoeling van de kaarten
verkoop is o.o. te kunnen romen
hoeveel koffie/thee, koffiekoeken
en gebak er besteld moet wor
den. Deze worden u naast het
showprogramma samen met een
groene surprise aangeboden.

Een speciale gratis busdienst zal
worden ingelegd. De vertrek
tijden en route staan vermeld op
de achterzijde van de toegangs
kaart.

In het programma van dit jaar zit
veel humor want lochen is
gezand en wij willen nog vele
jaren samen met u doorgaan.
Moor ook show en muziek
vinden hun plaatsje. Dit alles
wordt u gebracht door een stel
rasartiesten in hort en nieren.

SHOWPROGRAMMA MET :
LUC CAALS
MANDY NEAL
JACQUES RAYMOND
INGRIANI
muzikant DANNY ROUSSEAU

19
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ONDERWIJS EN VORMING
Gemeentelijk aanbod

And@as.Pvuasals
Gemeentelijke Lagere School
Andreas Vesalius
Kontichstraat 21, 2650 Edegem

Lager onderwijs van l ste tot 6de
leerjaar
Gemengd onderwijs voor
meisjes en jongens

Inlichtingen en inschrijving
De directeur, Jan Coninx, is ter
beschikking in de school op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag in de periode van l
tot l6 juli, van 12 tot 23 augus
tus, telkens van l O tot 12 uur,
van 13.30 tot 17 uur en van

18.30 tot 21 uur; daarbuiten op
afspraak: tel. 450.43.90.

Gedetailleerde brochures op
aanvraag verkrijgbaar.

Academie voor Muziek en Woord
Hof ter Elst, Terelststraat 69,
2650 Edegem

Inschrijvingen :
vanaf maandag 2 september van
16.30 tot 20 uur in de Muziek
academie, Terelststraat 69 te
Edegem.

Inschrijvingsgeld :
1 .500 fr. jonger dan 1 8 jaar
4.500 fr. ouder dan 18 jaar

Lessenrooster :
• 1 ste jaar Algemene Muzikale
Vorming

20

Kinderen (8jaor op 31.12.'96)
L l A : maandag 16.30 tot l 8 uur
en donderdag 16.30 tot 17.30
uur
L 1 B : woensdag 13 tot ]4 uur en
vrijdag 16.30 tot 18 uur
L l C : dinsdag 16.30 tot 17.30
uur en donderdag 16.30 tot 18
uur
Jongeren en Volwassenen (16
jaar op 31.12.'96)
donderdag van 19 tot 21.30 uur

• 1 ste jaar Woord (indien
voldoende inschrijvingen)
Kinderen : zaterdagvoormiddag

Inlichtingen :
Filiaal Edegem
de heer Willy Van den Bosch
tijdens laatste week augustus en
op schooldagen :
van 17 tot 20 uur :
tel. 457.46.93

Hoofdafdeling Wilrijk
Oudestroat 2, Wilrijk,
tel.827.11.19
directeur :
de heer André Debceure.
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Academie voor Schone Kunsten

•

Drie Eikenstraat l6,
2650 Edegem

Voor kinderen van 6 tot en met
ll jaar.

Inlichtingen :
Kristel Kussé,
Administratief Centrum,
Kontichstraat l 9 te Edegem,
tel. : 450.42.46.
of in de hoofdafdeling :
Kunstacademie Mortsel, Lieven
Gevaertstraat 52 te Mortsel,
tel. : 449.31.85.

Inschrijvingen :
in het Administratief Centrum 
Secretariaat (2de verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem,
op woensdag 4 en donderdag 5
september, van 18 lol 20 uur.

Aanvang van de lessen :
zaterdag 7 september.

Edegems {f%} Taalatelier
Romeinse Put 2, 2650 Edegem 1 nieuwe regels. Ze zijn voor velen I Duur:

een aanleiding om hun gehele
1

1 0 lessen van 2 uur,
• Nederlands, Frans, Engels, manier van schrijven op Ie op zaterdag van 10 lot 12 uur
Duits, Spaans, Italiaans. frissen, om opnieuw keurig te 1 (eerste les : 5 oktober,

spellen. laatste les : 14 december)
Wij waarborgen een voortreffe-
lijk taalniveau door middel van Het ETA wil daarbij een begelei

1

Prijs:• [ geleidelijkheid, veel herhaling en dende rol spelen met een CUR Edegemnaars 2.000 fr.,
een persoonlijke aanpak. SUS NIEUWE SPELLING. 1 anderen 2.400 fr. (baar geld).

Geen examens, geen stress en

1

Inhoud {onder voorbehoud) : Inschrijvingen :
slechts één lesbeurt per week. aaneenschrijven - leenwoorden  Alle werkdagen

nieuwe werkwoorden van vanaf maandag 19 augustus,
Lesrooster : zie infoblad juni of vreemde oorsprong - tussenletters tussen 19 en 21 uur,
bel naar de onderstaande - hoofdletters - koppelteken in het ETA,
nummers. {liggend streepje) - apostrof  Romeinse Put 2, Edegem.

trema - accentteken - verdeling in
• Cursus nieuwe spelling ! 1 lettergrepen - klinkers - medeklin Info:

kers - leestekens -c, k, th  dhr. Lode Van der Sonde
De ministers van de Taalunie moeilijke woorden, ... [directeur), tel. 353.16.44
hebben beslist dat de nieuwe

dhr. Theo Schammelhoutspelling op 1 september 1997 Doelgroep:
(gemeentesecretariaat), tel.officieel wordt. De ambtenaren volwassenen

en het onderwijs zijn bij wet 450.42.00

verplicht die spelling te volgen. Bezetting: mevr. Anne Vanroy
Maar ook andere taalgebruikers minimum 10, maximum 20 (cursus nieuwe spelling),
kunnen niet blind blijven voor de cursisten tel. 457.25.56

21
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In de Gemeentelijke Bibliotheek ...
DE VROUW IN DE STRIP

ke moeten het rollenpatroon
doorbreken I De Vrouw in de strip is een

tentoonstelling van Comic!Events,
speciaal ontworpen in het kader
van Gynaika, een project rond
vrouwen en kunst.

Een overzicht geven van de rol
van vrouwen in de strip is niet
eenvoudig. Massa's boeken en
wetenschappelijke studies
hebben zich al over dit feno
meen gebogen Toch geefi deze
tentoonstelling een goed beeld
van de verschillende types
vrouwelijke stri ppersonages.
Volgende thema's komen aan
bod:
• vrouwen in de schaduw
• vrouwen als lustobject
• geëmancipeerde vrouwen
• bekende vrouwen
• meisjes
• heldinnen
• de vrouwloze strip
• de vrouwelijke stripauteurs
Dominique David, Claire
Bretecher, Chantal de Spiegeleer
en Erika Raven.

De tentoonstelling is gratis
toegankelijk van woensdag 2 lol
woensdag 23 oktober tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

Organisatie : de Werkgroep
Emancipatie Edegem in samen
werking mei de Gemeentelijke
Openbare Bibliotheek.
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BASIS S ELEKTRICITEIT VOOR VROUWEN

WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

•

•

De basiscursus elektriciteit, ook
wel 'klusjescursus' genoemd
vindt voor een zesde keer plaats.
Een enthousiaste leraar van het
Don Bosco Instituut geeft de
lessen. De cursus is gespreid
over twee avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
een derde bijeenkomst gaan we
naar de proktijkklas van het Don
Bosco Instituut (met o.o. uitvoeren
van kleine reparaties.)

U leert o.o. over :
- de soorten leidingen die er
bestaan;

BA

Er zijn veel mannen en vrouwen
die weinig verstond hebben van
auto's. De mannen durven over
dot weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak
het zelfvertrouwen.

De werkgroep emancipatie stelt
u daarom de basiscursus auto
mechaniek voor, waarin u leert
- hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt;
- hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten;
- hoe u een band verwisselt;
- waar u bij pech zelf iets kan
aan verhelpen en waar u zeker

- wat u moet doen in geval van
kortsluiting;
- hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact monteert;
- hoe u een snoer aan een
stekker bevestigt.

Wanneer:
- Twee theoretische lessen op
dinsdagavond :
12 en 19 november van 20 tot
22 uur;
- Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag :
21 november van 9 tot 12 uur.

of moet blijven;
- wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor een
negende keer plaats.

Wanneer:
- Drie theoretische lessen op
donderdagvoormiddag :
22 september, 3 en l O oktober
van 9 tot 11 .15 uur;
- Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag :
12 oktober van 10 tot 12.15
uur.

Waar:
De lessen op dinsdagavond
vinden plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar het Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan 1 te Hoboken.

Begeleiding :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

Bijdrage:
500 fr., cursus inbegrepen.

Waar:
De lessen op donderdag
voormiddag vinden plaats in het
leslokaal op het gemeenteplein te
Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar garage De Krikker,
Turnersstraat 36 te Antwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De
Krikker.

Bijdrage:
800 fr., cursus inbegrepen.

AUTOMECHANIEK VOOR VROUWEN

Wij aanvaarden telkens maximum vijftien deelneemsters.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan bod tijdens de volgende cursus.
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CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN
Wat houdt deze cursus in ?
Deze cursus beoogt een eerste
kennismaking met de wereld van
de zelfverdediging. Het is niet
de bedoeling om ook aan
verbale verdediging te werken.
Onze cursus start daar, waar
men zich met woorden alleen
niet meer uit de slag kan trekken
en waar men zal moeten over
gaan tot het gebruik van een
fysieke manier om zich te verde
digen.
Het is zeker niet zo dat men na
deze lessenreeks 'volleerd' is.

Deelneemsters zullen zich wel op
verschillende situaties hebben
leren voorbereiden.

Voor wie?
Voor elke vrouw vanaf 16 jaar.
U hoeft niet over een grote
sportieve conditie te beschikken.

Wanneer:
l O vrijdagavonden :
6-13-20-27 september
4-11-18-25 oktober
8-15 november 1996
telkens van 20 tot 22 uur.

Waar:
in de sportzaal van de vroegere
OLVE-school, Drie Eikenstraat
363 te Edegem (aan parochie
centrum De Schrans)

Begeleiding :
De Edegemse karateclub
Kamakura heeft ruime ervaring
in het geven van cursussen
zelfverdediging en verleende
graag haar medewerking.

Bijdrage :
1.400 hr., schriftelijke cursus en
verzekering inbegrepen.

VERGADERING 13 NOVEMBER
Geïnteresseerden voor de
Werkgroep Emancipatie Edegem
zijn nog steeds welkom !

Komt u eens graag naar een
vergadering ?

Dan bent u van harte welkom op
de volgende bijeenkomst van de
werkgroep, die plaatsheeft op
woensdag l3 november om
20.00 uur in de refter van het
Administratief Centrum,

Kontichstraat 19 te Edegem.

Bent u die avond belet, maar
hebt u wel interesse om mee te
werken in de toekomst, geef dan
een seintje.

INLICHTINGEN OVER DE WERKGROEP EMANCIPATIE :
Inschrijvingen voor de
activiteiten :
Kristel Kussé,
p/a Administratief Centrum,

Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. : 450.42.00.

Tijdens de werkdagen, bij

voorkeur tussen 9 en 12 uur of
tussen 14 en 16 uur.

Verkoop van
GEVONDEN FIETSEN
Het gemeentebestuur is in het
bezit van gevonden fietsen en
biedt deze, rekening houdend
met de wettelijke voorschriften ter
zake, te koop aan in de staat
waarin ze zich bevinden.

Deze fietsen zijn te bezichtigen
op zaterdag 28 september van

24

14 tot 17 uur, in hal 24 van Fort
5 (ingang Vestinglaan). U kan ter
plaatse een schriftelijk bod doen
op de fiets(en) die u wenst aan te
kopen. De nodige formulieren
daartoe liggen ter beschikking.
Alle fietsen zijn genummerd. Het
minimum bod is bepaald op
100 f.

Het college van burgemeester en
schepenen zal in zijn eerstvol
gende vergadering de biedingen
openen en toewijzen aan de
hoogste bieders. Deze worden
dan schriftelijk verwittigd.



D
O

E
•

G
0

E
0

M E
•

E
•

N
•

T
•

E
•

Éleg
• • • •

f

• •
De gezinsraad organiseert ...

TENTOONSTELLING "ACHTER HET VIJGEBLAD"

•

•

Na "Alleen voor Vrouwen ?"
komt nu in Kontich een tentoon
stelling over de man, en wel over
alles wat zich achter het
vijgeblad bevindt.

• de geslachtsorganen van de
man

• de mythe van de penisgrootte
• bouw en functie van de pros

taat
• het mannelijk orgasme
• prostaataandoeningen
en hun behandelingen

Aandoeningen van de prostaat
krijgen hier een ruime plaats.

De prostaat is een kleine klier in
de vorm van een kastanje en
weegt bij een volwassen man l5
à 20 gram. Per gram gewicht
bezorgt de prostaat de man
meer last dan welk ander orgaan
in het lichaam ook.

Wist u dat ...
• l man op 2 in de loop van
zijn leven aan een prostaat
aandoening zal lijden ?
• l man op 3 er zeker voor
wordt behandeld ?
• l man op l O een kwaadaar
dig gezwel van de prostaat zal
ontwikkelen ?

Tegenover al die horde gegevens
stoot een gebrekkige kennis van
de bevolking over de prostaat en
zijn aandoeningen. Daarom
deze tentoonstelling.

Maar ...
informatie alleen volstaat niet.
Wie een zere keel heeft, goot
naar de dokter. Wie op zijn
schoenen plast i.p.v. over de
sloot, niet.

Waarom?
Omdat heel wat mannen met
prostaatproblemen zich in hun
diepste man-zijn in hun manne
lijke fierheid bedreigd voelen. En
dat heeft alles te maken met de
wijze waarop men in een
bepaalde cultuur tot man wordt
gemaakt. We vinden dit gegeven
erg belangrijk. Vandoor dot in
het eerste deel van de tentoon
stelling omstandig wordt getoond
hoe dit in zijn werk gaat. Tevens
wil de tentoonstelling aantonen
dat de kwaliteit van het leven
van de (ouder wordende) man
niet mag bepaald worden door
zijn prostaat.

Is deze tentoonstelling alleen
voor mannen ?
Helemaal niet.

Ook een aanrader voor vrouwen
en jongeren ! ! !

Waar ?
cultuur- en ontmoetingscentrum
ALTENA, Antwerpsesteenweg
75, 2550 Kontich

Wanneer?
12 t.e.m. 29 september

Openingsuren :
weekdagen : 13 .30 - 16.15 uur
en 18.30-20.30 uur
weekends : 14-1 8 uur
Op aanvraag kan de tentoonstel
ling ook in de voormiddag door
groepen worden bezocht. Bij
groepsbezoek is begeleiding
mogelijk indien u dit vooraf
aanvraagt.

Inkom gratis !!!

Een samenwerking tussen :
Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich, Lint, Mortsel,
Ranst, Wommelgem, Zwijndrecht

DAG VAN DE KLANT
Op zaterdag 28 september
wordt in heel Vlaanderen de
'Dag van de Klant' georgani
seerd.

Onder impuls van de gemeente
lijke middenstandsraad doet ook
Edegem mee.

Op 28 september vergasten de
deelnemende middenstanders u
op een bijzondere attentie.
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WAT SPORT BETREFT ...
In de gemeentelijke sporthal Den Willecom :
TENNISINITIATIE
lessenreeks voor volwassenen en
kinderen tussen 8 en 12 jaar
• cursus volwassenen op maan
dag
van 13.30 tot 14.30 uur
(beginners) en
van 14.30 tot 15.30 uur
(gevorderden)
9-16-23-30 september,
7-14-21 oktober en
4-18-25 november.

• cursus jeugd op dinsdag
van 16.30 tot 17.30 uur
l 0-17-24 september,
1-8-22 oktober en
5.12.19.26 november.
Prijs : 2.000 fr. per reeks (verze
kering inbegrepen).
Inschrijven kan vanaf 16 augus
tus in de sporthal.

CONDITIETRAINING
• voor iedereen die kon en wil
sporten
• elke maandag en donderdag
vanaf 2 september tot einde juni
'97 (niet op feestdagen), telkens
van 12.30 tot 13 uur
• meebrengen : sportgerief en
proper sportschoeisel (geen
zwarte zolen).
Prijs : gratis 111
Geen inschrijving nodig.

In de sportregio Midden-Provincie
Zaterdag 2l september :
"REANIMATIE ... OOK IN DE
SPORT"
9.30 tot 13 uur
"3 minuten voor een leven"
Dit is de cursus CPR-Cardio
Pulmonaire Resuscitatie van het
Belgische Rode Kruis.
Hoe, wat en waarom reanimeren
met praktische sessie met oefen
poppen.
• Waar : sporthal De Nachte
gaal, Duffelsesteenweg 145,
Kontich
•Prijs: 100 fr.

Zaterdag 19 oktober : "VEILIG
OPWARMEN"
9 tot 12.30 uur
Dat opwarmen noodzakelijk is,
daar is iedereen reeds van
overtuigd. Maar gebeurt dit wel
veilig en verantwoord ? Welke
oefeningen moet je uitvoeren,
hoelang en in welke volgorde ?
Tips voor lopen, stretchen,
mobiliseren, versterken komen
praktisch aan bod.
• Waar : Sporthal Het Loo,
Antwerpsesteenweg 59,
Broechem.
• Prijs : 350 fr.

26

VOOR JONGEREN VAN 12 TOT
18JAAR

Zaterdag 26 oktober :
AVONTURATLON
9 tol 17 uur
Een avontuurlijke competitie in
groepjes van 3 of 4,
mountainbike, ovonturen
parcours, oriëntatieloop, boog
schieten ...
• Waar : Mini-sporthal, Veld
straat 33, Zandhoven
• Prijs : 50 fr. per deelnemer +
50 fr. bus

Dinsdag 29 oktober :
MOUNTAINBIKE-DAG
9tot ló uur
Initiatie en vervolmaking rij
technieken
• Waar : op de zandbergen van
Kontich-Edegem
• Prijs : 400 f huur fiets inbe
grepen of anders 150 fr.

Woensdag 30 oktober :
AVONTURENDAG
Een avontuurlijke tocht met
klimtorens, louwenparcours,
dead-ride, rappel, oriëntatieloop,
waterfietsen, mountainbike,

speleo, rollerblade,
• Waar : Provinciaal domein
"De Schorre", Kopelstraol 83,
Boom
• Prijs : 600 fr.

Inschrijvingen voor deze
jongerenactiviteiten dienen te
gebeuren voor 20 oktober.

Voor verdere inlichtingen en
inschrijvingen kan u terecht bij :
Sporthal Den Willecom Edegem,
tel 457.46.62 of
Secretariaat Regio Midden
Provincie, tel. 353.08.49.

Verder staan er nog op het
programma:
do 7 november : seniorensport
dog voor alle 50+ te Broechem
ma ]] november : initiotiedag
hockey voor l 0- tot 15-jorigen Ie
Edegem
zo 16 november : E.H.B.O. in
de Sport4 te Schilde
zo 21 december : voetbolclinic
miniemen en kadetten te
Boechout.
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Ingevolge een nieuwe rage zien
we vandaag overal rollerskates
opduiken, soms zelfs op fietspo
den of op de rijbaan.

Uit het antwoord van de Staats
secretaris voor veiligheid op een
parlementaire vraag blijkt
duidelijk dat een rollerskater te
beschouwen is als een voetgan
ger en zich dus aan de regels
voor de voetgangers te houden
heeft.

Kamer - Vragen en antwoorden
20 november 1995

Vraag:
De jongste maanden is een
nieuwe rage ontstaan, namelijk
de "rollerskates" {rolschaatsen
met vier wielen in lijn).
l . Bent u er van op de hoogte
dot zij zich verplaatsen, zowel
op fiets- en voetpaden als op het
wegdek?
2. o) Gelden er speciale belem
meringen voor hen ?
b6) Zo ja, welke ?
3. o) Behoren zij tot de zwakke
weggebruikers ?
b) Wat gebeurt er bij een onge
val ? Mensen op "rollerskates"
kunnen een behoorlijke snelheid
bereiken.

Antwoord:
l en 2. Wie zich op rolschaat
sen op de openbare weg ver
plaatst, moet worden beschouwd
als voetganger. Deze weg
gebruikers moeten don ook de
regels naleven die op de voet
gangers van toepassing zijn.

Wat de plaats op de openbare
weg betreft, houdt dit in dot ze
gebruik moeten maken van de
begaanbare trottoirs, van de
weggedeelten die voor de
voetgangers voorbehouden zijn
door een verkeersbord, of van
de verhoogde bermen en indien
er geen zijn, van de
gelijkgrondse bermen.

Slechts wanneer er geen trottoirs
of bermen zijn, mogen de
andere gedeelten van de open
bare weg (fietspad, parkeer
strook of rijbaan] worden ge
volgd.

Ofschoon het aangeklaagde spel
de beoefenaar ervan niet per se
in overtreding brengt met het
verkeersreglement, voorzover hij
de hiervoor geciteerde voor
schriften in acht neemt, moet de
aandacht worden gevestigd op
een bepaling van hetzelfde

fil3
reglement luidens welke in heel
algemene zin alle snelheids- en
sportwedstrijden, inzonderheid
snelheids-, regelmatigheids-, of
behendigheidsritten of -wedstrij
den verboden zijn, behoudens
speciale toelating van de wette
lijke gemachtigde overheid.

Zodra er een of andere vorm van
wedijver is, bijvoorbeeld inzake
snelheid of behendigheid, is dit
artikel van toepassing.

3. De uitdrukking "zwakke
weggebruikers" komt niet voor in
de verkeerswetgeving. Er wordt
gewoonlijk aangenomen dat het
hier om die weggebruikers goot
die geen beschermend koetswerk
hebben en wier snelheid laag of
relatief laag is.
Indien de gebruiker van de
rolschaatsen door zijn fout
schade toebrengt aan een
andere weggebruiker en het
causaal verband tussen beide
elementen aangetoond wordt,
kan hij op grond van de princi
pes van het gemeen recht
aansprakelijk worden gesteld
voor het ongeval.

Ouders, kijk uit ! U bent immers
verantwoordelijk voor het
gedrag van uw spruit op de
openbare weg.
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ACTIVITEITENKALENDER DINSDAG 10
tennisinitiatie voor jeugd
lees ook blz. 26

AUGUSTUS
ZATERDAG 24
KWB O.L.V.-van-Laurdes
nog tot eind augustus :
foto-wandelzoektocht in Edegem
met meer dan l 0.000 fr. aan
prijzen
info : 457.51.26 (Leeuws),
440.57.85 (Houtrique)

ZONDAG 25
Vakantiegenoegens Edegem
fietstocht door het land van
Waas
met bezoek aan deelnemende
bedrijven "Waaslands ambachte
lijk weekend"
9.30 uur
bijeenkomst Elzenhof, Kerkplein
info : 440.41.62 (Willy De
Keye)

DINSDAG 27
Jong Uilenspiegel
handbalkamp
voor kinderen geboren '82-'86
ook op 28 en 29/08
Fort 5, hangar 44 (tegenover
OLVE)
1.000 fr./kind, vieruurtje en
verzekering inbegrepen
inschr. : v66r 21/07 :
230.28.56 [De Kinder); vanaf
22/07: 253.38.03 (Geens)

VRIJDAG 30
jaarmarktfeesten
lees ook blz. 5-1 l

ZATERDAG 31
jaarmarktfeesten
lees ook blz. 5.-11

28

SEPTEMBER
ZONDAG 1
jaarmarktfeesten
lees ook blz. 5-1 l

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
opluisteren kermismis
l]uur
O.-L.-V.van-lourdeskerk,
Hovestraat

Edegemse Basketbalclub
voorstelling ploegen met
gelegenheidswedstrijd
15 uur
hangar 44, Fort 5
info: 457.54.75 (R.
Cruysberghs)

MAANDAG 2
jaarmarktfeesten
lees ook blz. 5-1 l

DINSDAG 3
kermis
lees ook blz. 7

WOENSDAG4
Rode Kruis Vlaanderen - Edegem
bloedinzameling
171ot 20.30 uur
gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 21

ZATERDAG 7
tentoonstelling "Intra Muros"
lees ook blz. l 2

ZONDAG 8
open monumentendag
lees ook blz. 13

MAANDAG 9
tennisinitiatie voor volwassenen
lees ook blz. 26

DONDERDAG 12
tentoonstelling "Achter het
vijgebl68"
lees ook blz. 25

K.A.V. H. Familie
avondfietstocht
info : 440.17.61 (Van Olmen)

K.A.V. St.-Jozef
gespreksavond "De Joden mijn
buren"
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (Boyart)

VRIJDAG 13
Elsdonkfeesten
lees ook blz. 32

ZATERDAG 14
Elsdonkfeesten
lees ook blz. 32

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
musicalconcert
20 uur
Ons Nest,
Jacob de Roorestraat 4

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan stad Aalst
l O uur
bijeenkomst Grote Markt Aalst
info : 449.04.34 (Dombrecht)

ZONDAG 15
Elsdonkfeesten
lees ook blz. 32

Buizegemkoor
opluisteren van zondagviering
10 uur
St.-Jozefkliniek, Mortsel

é

8
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DINSDAG 17
K.A.V. Centrum
reis Ronquières en Park Paradiso
8 uur
gemeenteplein Edegem
info: 457.07.34 (Serneels)

K.A.V. St.-Jozef
fietstocht
info : 457.74.43
[Vandenbroucke]

WOE
Gemeentelijke Cultuurraad
Edegem
bezoek aan Ateliers Scriptorium 
Van der velden
verhaal van het papier, papier
scheppen, boekbinden,..
19 uur
Blauwmoezelstraat 7 (links v.
Kathedraal), Antwerpen
info: 449.43.11 (Van Huffelen)

K.A.V. H. Familie
voordracht "zalig slapen"
20 uur
Reinildisheem, Pr. Boudewijnlaan
info 449.11.09 (Bursens)

ZA1
reanimatie ... ook in de sport
lees ook blz. 26

ZONDAG 22
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
herfstwandeling
l O km in het Edegemse
13.30 uur
samenkomst gemeenteplein
inschr.: 455.98.67 (Vos)

Davidsfonds
daguitstap naar Poperinge en de
Hoppestreek
o.l.v. Jan Wemoere
7.30 uur
parking GB, Prins Boudewijn
laon, Edegem
info : 457.20.11 Jan Vaes)

Vakantiegenoegens Edegem
stranddag '96
organisatie Vakantiegenoegens
Nationaal
info: 449.04.34 (Dombrecht)

DINSDAG 24
K.A.V. Centrum
naailes
ook op 8 en 22/10
l4uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
info: 457.11.50 (Clerbout)

K.A.V. St.Jozef
rers
info: 457.74.43
(Vondenbroucke)

WOENSDAG 25
C.M.B.V. Edegem-Hove
voordracht : "Wat wil je daar nu
eigenlijk mee zeggen"
door mevr. Marynissen en mevr.
Desloovere
20.15 uur
zaal De Basiliek, Hovestraat
leden 100 fr./niet-leden 150 fr.

DONDERDAG 26
K.A.V. H.Familie
stadswandeling Antwerpen
info: 440.27.26 (Vochten)

VRIJDAG 27
C.S.C. Edegem - Den Dieren
vriend
wegwijs doorheen de nieuwe
spelling
20 uur
Ons Huis, Drie Eikenstraat 65
info : 457.19.60 of 457.90.94

K.A.V. St.-Jozef
hobbyavond
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (B0yart)

ZATERDAG 28
dag van de klant
lees ook blz. 24

verkoop gevonden fietsen
lees ook blz. 24

zaterdagavondconcert
lees ook blz. l 4

Bond van Grote en Jonge Gezin
nen
reeks : kleuterzwemmen ( 10x)
voormiddag
info en inschr. : 449.71.37 (Op
de Beeck)

OKTOBER
WOENSDAG 2
tentoonstelling "De vrouw in de
strip"
lees ook blz. 22

DONDERDAG 3
CMBV en Davidsfonds Edegem
leesclub : bespreking van de
roman "Paula" van Isabel
Allende
o.l.v. Fran Collebout
20 uur
info : 457.20.1 Jan Vaes)

ZONDAG 6
V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
begeleide wandeling : "herfst·
gebeuren"
10 uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestroot
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur± 2 uur
info: 457.91.63 (Motthijs),
457.87.11 (Moelonts)
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MAANDAG 7
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : oefenschool voor
ouders van 0- tot 12-jarigen
(10)
20 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
infschr. : 449.27.02 (Buermans)

DINSDAG 8
K.A.V. Centrum
gespreksavond : armoede, een
vrouwenprobleem
20 uur
't Centrum - bovenzaal, Strijders
straat
info : 457.46.47 (Van der
Cruyssen)

K.A.V. St.-Jozef
verzusteren met K.A.V.
Mariakerke
vertrek per trein
info: 449.60. l l (Boyart)

DONDERDAG 10
K.A.V. H.Familie
reis
info : 440.27.26 (Vochten)

K.A.V. St.-Jozef
demonstratie hand- en voet
verzorging
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info: 449.60. l l (Boyart)

ZATERDAG 12
Davidsfonds
toneelbezoek "Linke Gène"
Zeemanshuis, Antwerpen
20 uur
vertrek gemeenteplein Edegem
info : 457.20.11 Jan Vaes)

30

Jeugdkoor De Vogebondjes
l6de palingfestival op z'n
Mariekerks
17 tot 22 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info : 440.08.67 (Ceuleers)

Kon. Fanfare St.-Rosalio
muziekfeesten
met verscheidene maatschap
pijen
]4uur
Volkslust, Strijdersstraat 65
toegang gratis

ZONDAG 13
Jeugdkoor De Vagebondjes
16de palingfestival op z'n
Mariekerks
12 tot 19 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info : 440.08.67 (Ceuleers)

Kon. Fanfare S1.-Rosal ia
muziekfeesten
met verscheidene maatschap
pijen
14 uur
Volkslust, Strijdersstraat 65
toegang gratis

Vakantiegenoegens Edegem
namiddagwandeling in het
pajottenland
14 uur
info : 440.41.62 {De Keye)

MAANDAG 14
C.M.B.V. Edegem-Hove
bezoek Vlaams Parlement
samen met Vrouw en Maatschap-
pij
info : 457. 96.52 (Vercauteren)

K.A.V. St.-Jozef
vormingsavond : nieuwe spelling
der Nederlandse taal
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info: 449.60.11 (Boyort)

DINSDAG 15
gemeentelijk seniorenfeest
lees ook blz. 19

WOENSDAG 16
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
zijdeschilderen (2x)
ook op 23/10
19.30 1ot 22.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
inschr.: 440.09.23 (Remmerie)

DONDERDAG 17
K.A.V. H.Familie
herfstfeest
19.30 uur
Elzenhof, Parklaan
info : 449.15.80 (Smeuninx)

ZATERDAG 19
veilig opwarmen
lees ook blz. 26

Gemeentelijke Cultuurraad
Edegem
paddenstoelentocht en bezoek
Bioklas Fort 5
14 uur
bijeenkomst aan Bioklos
inschr.: 449.43.11 (Van
Huffelen)

WOENSDAG 23
K.A.V. Centrum
bloemenschikken
19.30 uur
crypte naast kerk
info : 457.84.47

K.A.V. H.Familie
demonstratie : stoelhoezen
19.30 uur
Reinildisheem, Pr.Boudewijnloan
info: 449.15.80 (Smeuninx)
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VOORWAARTS

KORFBAL

VERENIGING IN DE KIJKER
Voorwaarts blaast 75 kaarsjes uit !

2751eden,dekaapvande300
willen we graag tijdens het
komende feestjaar overschrijden.
Dit feestjaar belooft indrukwek
kend te worden : we gaan van
start in augustus en we feesten
verder tot oktober '97. Enkele
blikvangers uit het programma
zijn:
21 september : nationaal
jeugdtornooi voor miniemen en
pupillen
18, 19 en 20 april '97 : tentoon
stelling 75 jaar Voorwaarts
[clubhuis)
26 april '97 : academische
zitting (in feestzaal De Basiliek)
l mei '97 • organisatie finale
Beker van België

Wil je meer weten over onze
(andere) activiteiten, kom don
even langs in ons clublokaal !

Maar liefst 75 jaar geleden, op
8 april 1922, werd de Konink
lijke Korfbalclub Voorwaarts
opgericht. Wie had toen durven
dromen dat deze Edegemse club
zou uitgroeien tot de grootste
korfbalclub van het land ?

Het jaar 1982 betekende een
historische ommezwaai. Onder
impuls van toenmalig voorzitter
Van Eeckhaute en met de hulp
van het gemeentebestuur van
Edegem werd een hangar op het
recreatiedomein Fort 5 omgeto
verd. Deze nieuwe huisvesting
bleek al gauw onze grootste
propagandatroef. Enkele jaren
geleden konden we onze infra
structuur nog uitbreiden met een
unicum in het Belgische korfbal
wereldje : een eigen sportzaal.
Op dit ogenblik telt Voorwaarts

WOE
avonturendag
lees ook blz. 26

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : knutselen met
kinderen
5de-6de leerjaar, decoreren van
een snoeppotje
9.30 uur
knutselklas gemeenteschool
Andreas Vesalius,
Kontichstraai 21
inschr.: 495.27.90 (Blondé)

DONDERDAG 24
Davidsfonds Edegem
diavoordracht over ikonen
door prof. Deroose
20 uur
Elzenhof, Kerkplein 3, Edegem
info: 457.20 11

K.A.V. St.-Jozef
hobbyavond
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
info: 449.60. l l (Boyart)

ZATE.
avonturathlon
lees ook blz. 26

DINS
mountainbike-dag
lees ook blz. 26

•

•

Teksten voor
activiteitenkalender

NOVEMBER-DECEMBER 96
-JANUARI 97

dienen binnengebracht
uiterlijk 11 september 1996

D KORFBALKRIEEL
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ELSDONKFEESTEN 1996

•
21.00 uur:
GROOT VOLKSBAL
optreden orkest flash-Back

1

doorlopend :
inkom : 100 fr. zaterdag vanaf 14 uur

zondag vanaf l 1 uur

ZONDAG 15 SEPTEMBER PAARDENMOLEN
8.00-13.00 uur: PONYRITTEN
ROMMELMARKT
aan de fortfeesthal

1

SPELKRAAMPJES
1 .![tel. 449.76.20)

KRIJTTEKENEN
11.00-13.00 uur :
CONCERT

1

PANNEKOEKEN - FRIETEN 
optreden Accordeonvereniging HAMBURGERS - HOTDOGS
De Nachtegaal

1
KIP MET SLASCHOTEL - BIER EN15.00 - 16.00 uur : FRISDRANKENCONCERT

optreden Edegems OPENDEURDAG TRAM- EN
HarmonieOrkest KARRENMUSEUM
17.00-19.00 uur :

OPENDEURDAG ARTISTIEKCONCERT
ATELIER MANKE LIESoptreden Essener Musikanten

19.00-21.00 uur: INFO
CONCERT
optreden Koninklijke Fanfare Kristel Kussé,
St.-Rosalia p/a Kontichstraat 19,

ALLE CONCERTEN GRATIS 2650 Edegem,
tel. : 450.42.00INKOM

14.00uur:
KINDERNAMIDDAG
animatie en verschillende spelle
tjes waarbij je mooie prijzen kan
winnen

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

19.00 uur :
KAARTWEDSTRIJD
voor mannen en vrouwen
inschrijving vanaf 18.30 uur.
inleg : l 00 fr.
extra prijzen van het gemeente
bestuur

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

Het Elsdonkcomité nodigt u
graag uit op haar jaarlijks
feestweekend, dat weer bol staat
van attracties, amusements
spelen, optredens, wedstrijden,
... en vooral veel sfeer !

U bent van harte welkom om
mee te komen genieten op fort 5
in de fortfeesthal {nabij de
bioklas). Hierna vindt u een
overzicht van de geplande
activiteiten.

Graag vermelden wij nog dat
het plaatselijk feestcomité de
opbrengst van de Elsdonkfeesten
- zoals steeds - schenkt voor
sociale doeleinden van de
parochie.

TEKENWEDSTRIJD
prijsuitreiking op zondag rond
17.00 uur

OPTREDEN GOOCHELAAR

18.00 uur :
PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING
in de kerk van de Heilige Familie
[Kerkplein)
opgedragen door Z.E.H. pastoor
Karel Heulen
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Gemeentediensten 1 Gemeentelijke@,
Alle gemeentediensten zullen

1
Openbare ~ j INHOUDgesloten zijn op Bibliotheek

• vrijdag 1 november
Het gebeurde(Allerheiligen) Hovestraat 55- 2650 Edegem

• maandag 11 november tel. 457.85.84 in de gemeenteraad 3.5
(Wapenstilstand) • maan-, woens- en donderdag : Bijzondere plannen

• vrijdag 15 november 13.30 - 20 uur van aanleg 56
(Dag van de Dynastie) • dinsdag : 13.30-17 uur Prins Boudewijnlaan 67• woensdag 25 december
(Kerstmis)

• vrijdag: 13.30-18 uur PWAEdegem 7.8
• donderdag 26 december

• zaterdag: 9.30-12.30 uur
Nieuwe gemeentelijke

(2de Kerstdag) informatiegids 8
• woensdag 1 januari Openbare Bibliotheek Unicef 8 1 •(Nieuwjaar)
met uitzondering van de politie- Elsdonk Dagen van bezinning 9
wacht, die dag en nacht ter

Kalender tentoonstellingen 10beschikking blijf . Kerkplein z/n-2650 Edegem
tel. 449.30.35 Avondconcert 11

Op de zaterdagen 2 en 1 6
Oproep kandidatennovember en op de dinsdagen • maandag en vrijdag :

24en 31 december zal er geen 18-20 uur gezin saperi liefconcerten 12

dienstverzekering zijn op de •woensdag: Werkgroep Emancipatie
dienst Bevolking. 14-16 uur Edegem 12

• donderdag en zaterdag : ldentiteitskaa rten 1315-17 uur

Huisvuilophaling • dinsdag gesloten Sociaa 1-pedagog ische
toelagen 13

Volgende ophalingsdata Gemeentelijke Bibliotheek 14
wijzigen: s"As» Jeugd 15.17• maandag ll november
verschuift naar dinsdag 12 Openbare Aankomst van Sinterklaas 17 1 •november Discotheek  Behaag Edegem Natuurlijk 18

• woensdag 25 december
Hovestraat 55-2650 Edegem Compostvat 19verschuift naar dinsdag 24

december tel. 457.85.84 Politie 20
• donderdag 26 december • maandag en donderdag : Brandweer-info 20-21
verschuift naar vrijdag 27 van 18.30 tot 21 uur O.C.M.W.-Edegem 21december •woensdag:

• woensdag 1 januari verschuift van 13.30 tot 16.30 uur Kankerpreventie 21
naar dinsdag 31 december

Sport 22

Cultuurraad 23

Colofon -- --- - - - - [] Gewijzigde contactadressen 23
. - - - - - - -

Activiteitenkalender 2427
Verschijnt 6 x per jaar.

1 1 Ontwikkelingssamenwerking 28
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
1

2
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Het gebeurde in de

GEMEENTERAAD
Gemeentelijk alge
meen politiereglement
Door de gemeenteraad werden
twee hoofdstukken van het
gemeentelijk algemeen politie
reglement, een plaatselijke
verordening die verplichtingen
en verbodsbepalingen bevat die
te maken hebben met de veilig
heid, gezondheid, rust en orde
in de gemeente, gewijzigd en/of
aangevuld.

Het gaat hem hier om hoofdstuk
16, dat nieuwe bepalingen heeft
gekregen in verband met :
0 de huis-aan-huis ophaling van
klein en groot huisvuil
0 de huis-aan-huis ophaling van
PMD (plastieken flessen en
flacons, metalen blikjes en
drankkartons]
0 de huis-aan-huis ophaling van
papier en karton
0 de huis-aan-huis ophaling van
iuinofvol
0 de inzameling van glazen
flessen via de glasbollen
0 de inzameling via het ecopark.

Met het aangepast reglement
tracht het gemeentebestuur het te
storten en te verbranden afval
sterk te verminderen. De afval
stoffen die, met het oog op
hergebruik en recyclage, door
de gemeente selectief worden
ingezameld, mogen dan ook niet
meer met het klein en grof
huisvuil worden meegegeven.
Met het grof huisvuil mag er
tevens geen klein huisvuil worden
aangeboden.

Het reglement geeft eveneens
aan, wat er bij de verscheidene
selectieve inzamelingen mag
worden meegegeven en op

welke wijze de afvalstromen
moeten worden aangeboden.
Hierbij zijn de volgende bepalin
gen van groot belang :

• Bij de huis-aan-huis opholingen
moeten de afvalstoffen, met
uitzondering van hei grof huis
vuil, sieeds worden aangeboden
in eenvormige recipiënten.
0 De afvalstoffen mogen ten
vroegste 's avonds om 20.00 uur
vóór de dog van de ophaling
langs of op de openbare weg
worden geplootsi.
0 De aangeboden recipiënten
met huisvuil mogen niet meer
dan 25 kg wegen.
• Papier en karton dienen ie
worden aangeboden in papieren
zakken, kartonnen dozen of ie
worden samengebonden in
hanteerbare pakketten. Te allen
tijde dient men ervoor te zorgen
dot het papier niet kon weg
waaien en op een vlotte en nette
manier kon worden opgehaald.
• Met de PMD-zak mogen enkel
plastieken flessen en flacons,
blikjes en aluminium schoteltjes
en bokjes (geen folies en spuit
bussen) en drankkartons worden
meegegeven. De plastieken

flessen en flacons dienen leeg,
zonder dop en platgedrukt in de
PMD-zak te worden gedepo
neerd. De aangeboden metalen
verpakkingen dienen zuiver te
zijn. De drankkartons dienen
uitgespoeld en platgevouwen in
de PMD-zak te worden aangebo
den.
• Bij de huis-aan-huis ophaling
van tuinafval mag eveneens
snoeihout worden aangeboden,
maximaal 0,5 m3, in met touw
gebonden bussels die niet langer
mogen zijn don l m.
• De glosbollen mogen niet
worden gebruikt vóór 7 .00 uur
en nó 22.00 uur. In de glas
bollen mogen uitsluitend gerei
nigde glazen flessen en bokalen,
uitgezonderd deze die nog
resten of gevaarlijke stoffen
bevatten, gedeponeerd worden
(ontdaan van stop of deksel). De
gekleurde en witte flessen en
bokalen dienen, zoals aangege
ven op de glascontainers, in
aporie containers of vakken te
worden gedeponeerd. Het is
verboden glos en onder vuil
achter te loten rond de glas
bollen.

3
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• Het ecopork is enkel toegonke- rij en deze bestemd voor conces voor de promotie van Antwerpen
lijk voor inwoners van Edegem. sies, als volgt : als industrieel, handels- en
Edegemse verenigingen, scholen

• bestemming : gewone rij maritiem centrum.
en middenstanders met handels-
zaak gevestigd in Edegem materiaal : blauwe hardsteen

Automatisatie van de
mogen op het ecopark volgende prijs : 2.000 fr.

afvalstoffen, afkomstig van hun • bestemming : concessie gemeentediensten
werkzaamheden, achterlaten : materiaal : graniet De automatisatie van de
papier en karton, plastieken prijs : 3.000 fr. gemeentediensten wordt
flessen, blikjes, glazen flessen, gefaseerd voortgezet.
drankkartons, niet-vervuild textiel, MVPA v.z.w. Zo worden er voor de adminigroenafval van snijbloemen en

De gemeente heeft een lidmaat- stratie van de gemeenteschool,kamerplanten en klein gevaarlijk
afval (geen labo-afval, medisch schop aangevraagd bij de v.z.w. bevolkingsdienst, PWA-Edegem

afval, chemicaliën van onge- MVPA [Maatschappij voor de en de bioklas vijf personal
1 ékende samenstelling en vernieuwing en de Promotie van computers, vier printers en een

bestrijdingsmiddelen). Antwerpen). hub (verdeeldoos) met kost

• Op het ecopork mag per Deze v.z.w. is een door de
aangekocht, tegen de geraamde

afvalstof, met uitzondering van Vlaamse regering erkend streek-
prijs van 420.000 fr, BTW

klein gevaarlijk afval (KGA) en platform voor het arrondissement
exclusief.

olie, maximaal l m3 per week Antwerpen. De gemeentelijke openbare
worden aangeboden. De maxi-

De MVPA heeft tot doel voortdu
bibliotheek en discotheek krijgen

male hoeveelheid voor KGA divers informaticamaterieel bij,
bedraagt 25 kg per maand, voor rend voorbereidend denkwerk te waarvan de kosten geroomd
motorolie en frituurolie/vet 20 1 verrichten met het oog op de worden op 800.000 fr., BTW
per maand. vrijwaring, de constante vernieu exclusief.
• Op eenvoudig verzoek van de wing en de aanvulling van het te

ecoporkwochter overhandigen Antwerpen gevestigd econo- Tot slot wordt een WIS-terminal

de bezoekers van het ecopark misch potentieel, de bescherming (WIS stoot voor Werk-Informatie-

aan eerstgenoemde hun identi van het leefmilieu, de ruimtelijke Systeem) aangeschaft, die de

teitskoort (registratie). ordening en de permanente inwoners de mogelijkheid zal

• De afvalstoffen die op het aanpassing van de stad en de bieden de arbeidsvacatures bij
1 8ecopark gedeponeerd worden, regio aan de evolutie van de tijd. de VDAB te raadplegen. Deze

dienen gescheiden volgens het Samengevat is het de bedoeling computer wordt ondergebracht

scheidingsreglement en de een streekvisie te ontwikkelen. in de Gemeentelijk Openbare

richtlijnen van de Daarenboven zal worden
Bibliotheek. De geroomde aan-

ecoporkwochter. getracht de uitvoering van het
koopprijs bedraagt 265.000 f.,
exclusief BTW.• De aanbrengers van afvalstof- door de maatschappij voorge-

fen mogen geen afvalstoffen uit steld "Strategisch Pion Regio Gemeentelijkde containers holen. Antwerpen" te bevorderen en te
• De bezoekers moeten steeds stimuleren. patrimonium
de richtlijnen van de

Om het voorgaande te kunnen Door de gemeenteraad werdenecoporkwochters opvolgen.
verwezenlijken zal regelmatig te de bestekken goedgekeurd met

Tevens werd hoofdstuk 15 Antwerpen intersectorieel top- het oog op volgende aankopen :
'Begraafplaats en graven' overleg worden georganiseerd • boonvormige vloerbekleding in
gewijzigd, meer bepaald wat tussen de industriêle, handels-, kunststof voor de lokalen van de
betreft de naamplaten bestemd transport-, sociale en overheids groen- en milieudienst op Fort 5 :
voor de columboriumnissen. instanties. 142.180 fr., BTW inclusief
In het vervolg wordt een onder-

Tevens wordt de uitbouw beoogd
• nieuwe hydraulische kroon

scheid gemaakt tussen de voor een van de vrachtwagens
naamplaten bestemd voor van een prospectie-, van de gemeentediensten :
columbariumnissen in de gewone begeleidings- en coördinatieteam 670.000 fr., BTW inclusief.

4
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Straatbomen
In volgende straten zullen nieuwe
straatbomen geplaatst worden :
Michiel van Coxiestraat, Gerard
de Cremerstraat, Adriaan
Willaertstraat, Karel van de
Poelestraat, Jan van Mirlostraat,
Andreas Vesaliuslaan,
Tweebunder, Jozef Jespersstraat
en Simon Stevinlaan.

Door de gemeenteraad werd het
bestek goedgekeurd in verband
met de aankoop van het plant
materiaal. De kosten worden
geraamd op 691.000 fr, BTW
exclusief.

Leefmilieu
Door het gemeentebestuur werd
advies uitgebracht aangaande
het ontwerp van Vlaams
milieubeleidsplan 1997.2001
van de Vlaamse regering.

Dit plan beschrijft hoe het
milieubeleid van de Vlaamse
regering er kan uitzien, wat de
hoofdlijnen van dit beleid zijn en
hoe deze hoofdlijnen de vol
gende vijf jaar worden uitge
werkt. Dit plan geeft eveneens
aan hoe de milieuproblemen in
Vlaanderen worden aangepakt
en hoe de toestand van het

Vlaams milieu er een jaar na de
eeuwwisseling zou kunnen
uitzien.

In het uitgebracht advies werd
rekening gehouden met de
resultaten van het openbaar
onderzoek dat van 9 mei tot 8
juli in de gemeente heeft plaats
gevonden alsook met de inzich
ten van de gemeentelijke advies
raad voor milieu en natuur.

Het advies werd inmiddels
gezonden naar het Plannings
team Minia 2.

BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG

•

Het grondgebied van de ge
meente Edegem wordt ruimtelijk
en stedenbouwkundig geordend
door een achttal bijzondere
pionnen van aanleg (B.P.A.'s).
Deze B.PA.'s bepalen de bestem
ming en bouwmogelijkheden
voor nagenoeg elk perceel in
Edegem.

Een aantal van deze B.PA.'s is
van zeer recente datum, zoals :
het B.P.A. nr. 6"Buizegem"
(M.B. dd. 27.7.1994),
het B.P.A. nr. 7 "Hozeschrans"
(M.B. dd. 23.6.1996) en
het B.P.A. nr. 8 "Groot Molen
veld" (M.B. dd. 14.6.1994).

De overige B.PA.'s dateren
echter reeds van de jaren '50 en
werden voor het laatst herzien
kort na de opmaak van het
gewestplan Antwerpen in 1979 :
het B.P.A. nr. 1"Mussenburg"
l ste herziening (K.B. dd.
27.10.1981), het B.PA. nr. 4
"Ter Linden" 3de herziening
(K.B. dd. 23.11.1982) en het
B.P.A. nr. 5 "Fort V" l ste herzie-

ning (K.B. dd. 26.4.1983).
Het B.P.A. nr.2 "Terelst" werd
voor een 4de keer plaatselijk
herzien in 1991 en het B.P.A.
nr.3 "Molenveld" is nooit verder
geraakt dan het voorontwerp
stadium.

Het is duidelijk dat de steden
bouwkundige inzichten en de

hele maatschappelijke leefwereld
sinds het begin van de jaren '80
een evolutie hebben doorge
maakt, waardoor een
actualisatie van de verscheidene
oudere B.PA.'s zich opdringt.

Deze actualisatie heeft o.a.
betrekking op de bestaande en
juridische toestanden, de steden-

5
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bouwkundige voorschriften die ingevolge oudere voorschriften horeca-bestemming de nodige
niet meer of onvoldoende mogelijk zijn in zones voor open parkeermogelijkheid te voorzien,
inspelen op de hedendaagse bebouwing, worden meer en dient te worden verholpen.
ontwikkelingen en behoeften, meer ook daadwerkelijk benut.

Een reeds long bestaande recre-enzomeer. Dit geeft aanleiding tot een (te)
grote bouwdichtheid in wijken atiezone aon de Potronaatstraat

Een voorbeeld doorvan is het die eigenlijk een open karakter valt eigenlijk in een parkgebied.
probleem van het toenemend zouden moeten kunnen behou- De voorschriften van beide be-
autogebruik en de weerslag den. Het invoeren van vloer- stemmingen zijn momenteel niet
daorvan op de ruimtelijke terrein-indexen en maximale verzoenbaar. Reflectie omtrent
ontwikkeling. Niet alleen rijden bezettingscoëfficiënten moet de bestemming dringt zich op.
wordt een probleem, moor ook worden overwogen. De bestaande oude hoeve, die
parkeren en stallen van al dat zeer nauw aansluit bij het Hof ter
rollend materieel zorgen voor Het is ook belangrijk dat de Linden, kan omwille van zijn
ongewenste ontwikkelingen, die voorschriften van al onze B.PA.'s historische verwevenheid met het

1 é6de leefbaarheid van de woonom- op elkaar worden afgestemd. daar gelegen groengebied
geving drastisch beginnen aan te

Naast het actualiseren van de
bewaard blijven

tasten. Voortuinstroken evolueren
voorschriften dient ook in elk De in het verleden ontstanenaor willekeurig verharde par-
individueel B.P.A. te worden bedrijfsfunctie [Reco) te middenkeerpleinen. Voorgevels verwor-

den tot een troosteloze aaneen- nagezien welke specifieke van een woongebied wordt

schakeling van garagepoorten. aanpassingen of bijsturingen

1

verlaten omwille van o.a. de
dienen aangebracht aan achter- verstrengde milieureglemen-

Een ander probleem bij onze haalde en/of onrealistische en tering. Een buitenkans om een
oudere B.PA.'s bestaat erin dot onrealiseerbore bestemmingen. meer aangewezen bestemming
het al of niet toelaten van een

Zo bevatten sommige B.PA.'s
te verwezenlijken.

handelsbestemming wordt ge-
koppeld aan de oord van de be- nog tracés voor nieuwe wegen, De enige manier om al deze

bouwing. Dat leidt tot zeer onlo- waaraan momenteel misschien aanpassingen aan de B.PA.'s

gische situaties. Het toestaan van geen behoefte meer is of die om door te voeren, is ze in herzie-

handelsactiviteiten is eerder af- redenen van verkeersleetbaar ning te stellen. Daortoe is voor-

hankelijk van de locatie van een heid niet meer wenselijk zijn. eerst ministeriële machtiging

perceel, dan van de oord van de Omwille van bestaande
vereist.

1 éDaarom werd door de gemeente-bebouwing die er toegelaten is. eigendomsstructuren zijn be raad van Edegem in zijn verga-In onze recentere B.PA.'s is dit poolde bouwblokken niet reali- dering van 26.9.1996 ministe-
probleem dan ook reeds opge- seerbaar gebleken. Het wordt riële machtiging gevraagd om inlost door gebruik te maken van tijd om dit te evolueren. Ook aan eerste instantie de B.PA.'s nr. 4aangepaste voorschriften. kleinere gebreken, zoals de "Ter Linden" en nr. 5 "Fort V" te
De ruime bouwvolumes die onmogelijkheid om in de directe herzien.

omgeving van een toegelaten

HERINRICHTING PRINS BOUDEWIJNLAAN TE EDEGEM

6

Het Vlaamse Gewest heeft,
samen met het gemeentebestuur
van Edegem het voornemen
opgezet om over te gaan tot een
herinrichting van de Prins Boude
wijnloon.

De geplande herichting zal in
twee fases verlopen. In een
eerste fase wordt het gedeelte
gelegen tussen de Frans Van
Dunloon en de Den Eeckhofstroot
aangepakt. In de tweede fase

volgt don het gedeelte gelegen
tussen de Den Eeckhofstraot
(Edegem) en de Groeningenlei
(Kontich).

De Prins Boudewijnloon zal
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worden uitgerust met bredere en
betere voet- en fietspaden
(respectievelijk l,5en 2,5 m) en
afgebakende parkeerstroken van
2,5 m. De rijbaan krijgt een
nieuwe toplaag en wordt met
0,75 m versmald. De midden
berm blijft behouden. De riole
ring en de verlichting worden
volledig vernieuwd. Het kruispunt
met de Moriënloon wordt over
zichtelijker en woonerfachtig
ingericht : bedoeling is dit
kruispunt autoluw ie maken,
zodat de verkeerslichten en
doorsteken geannuleerd worden.
Elders blijven de doorsteken
behouden. De fietsers zullen
kunnen gebruik maken van
dubbelrichtingsfietspoden langs
beide zijden. Mits verder overleg
met GB zal een uitrit worden
aangelegd naar de Prins Boude
wijnlaan, met behoud van de
inrit. Zodoende kon het gebruik
van de uitrit langs de Den
Leeuwenbergstroot alsook de
daaraan verbonden
verkeershinder voor de door
gelegen woonwijk afnemen.

Aan de eerste fase van de
werken hangt een prijskaartje
van 100 miljoen frank, waarvan
60% ten loste van het Vlaamse
Gewest en 40% ten loste van de

gemeente Edegem. Een gedeelte
van het aandeel van de ge
meente is subsidieerbaar.
Aan de bewoners van de Prins
Boudewijnloon zal geen verhaal
belasting worden aangerekend.
Bijna de ganse Boudewijnloon is
in 1930-1932 aangelegd ter
gelegenheid van de verkavelin
gen en bijgevolg door de
verkavelaars betaald.

De duurtijd van de werken (fase
l ) mag geschat worden op ± l
jaar. Er zal steeds één rijbaan
open blijven voor verkeer in
beide richtingen.

Een precieze planning en timing

van de werken zal zodra moge
lijk aan de inwoners, hande
laars en bedrijven van de Prins
Boudewijnlaan en onmiddellijke
omgeving worden toegelicht.

Op 18.9.1996 vond in zool
Elzenhof een informatievergade
ring plaats voor alle bewoners.
De 250-tol aanwezigen onthaal
den de pionnen gunstig. De
meeste vragen die gesteld
werden, hadden betrekking op
de oversteekmogelijkheden voor
de voetgangers, de eventuele
snelheidsbeperking tot 50 km/
uur en het behoud van de
laanbomen.

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP EDEGEM
In het kader van het tewerkstel
lingsbeleid van de hogere over
heid kregen alle gemeentebestu
ren de opdracht een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap op
te richten onder de vorm van een
vereniging zonder winstgevend
doel.

De rol van deze PWA bestaat
erin werkzoekenden de mogelijk-

heid te bieden voor particulieren,
verenigingen, scholen en instel
lingen diverse token uit te voeren
tegen vergoeding.

No verschillende voorbereidende
vergaderingen was op 17
september ll. de kogel door de
kerk : de statuten van de v.z.w.
PWA Edegem werden unaniem
door de l 2 stichtende leden

7
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goedgekeurd. De PWA kan dus
van stort gaan !

De Rood van Beheer en de
Algemene Vergadering bestaan
uit l 2 leden, waarvan 6 leden
aangeduid door de gemeente
raad en 6 door de sociale
partners (ACV, ABW, ACLVB,
Boerenbond, VEV, NCMV). Het
voorzitterschap is in handen van

D. De Ridder, ondervoorzitter is
A. Druyts en E. Duden en F.
Vandriessche zijn respectievelijk
secretaris en penningmeester.

Er wordt nog steeds intens
vergaderd om de noodzakelijke
beslissingen te kunnen nemen
voor het zodra mogelijk volledig
operationeel maken van het
plaatselijk werkgelegenheids

agentschap. Er bestaat namelijk
blijkbaar veel interesse vanwege
kandidaat-gebruikers.

Inmiddels werd reeds een
halftijdse PWAambtenaar door
de RVA aangesteld.

Een uitgebreide info-campagne
naar de bevolking toe volgt nog.

Een nieuwe gemeentelijke
INFORMATIEGIDS

8

Onlangs is er weer een kersverse
tweejaarlijkse gemeentegids van
de pers gekomen en dit in
samenwerking met het grafisch
ontwerp- en reclamebureau Wit
Zwart uit de Hovestraat en de
Edegemse middenstand.

Alle inwoners van Edegem
kregen gratis deze gids in de
brievenbus, vergezeld gaande
van een fraai stratenplan in
kleurendruk met straatnamenlijst.
Ook de nieuwe inwoners krijgen
bij hun inschrijving in de ge
meente een exemplaar overhan
digd.

Inwoners die, door omstandighe
den buiten onze wil, nog niet in

#.J i,
N«n;

~
De tijd van de kerst- en
nieuwjaarskaarten komt in het
vooruitzicht. Waarom geen
UNICEF-wenskaart naar familie,
vrienden en kennissen sturen ?

De UNICEF-wenskaarten zijn
bekend geworden door de
kwaliteit van de tekeningen en
de gunstige prijzen. De tekenin
gen werden door diverse kunste-

het bezit werden gesteld van de
gemeentegids 1996.1997,
kunnen nog steeds een exem
plaar afhalen bij de onthaal
bediende, hal Administratief
Centrum, Kontichstraat 19.

naars uit de ganse wereld gratis
ter beschikking gesteld. Met de
opbrengst van de wenskaarten
financiert UNICEF hulpprojecten
voor miljoenen zieke, onder
voede en onwetende kinderen
van overal...

Hebt u al aan de UNICEF
agenda gedacht, niet alleen als
persoonlijk cadeau of relatie-

nt»

geschenk, maar ook voor eigen
werktafel ? Of aan de geschenk
artikelen en spelletjes van UNI
CEF ? U kan ermee een stukje
geluk voor een kind kopen.

Inlichtingen en verkoop vanaf
begin november bij de dienst
Onthaal, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem, tel.
450.42.00.

UNICEF
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DAGEN VAN BEZINNING
verzoening - vrede - herdenking

•

•

ZATERDAG
2 NOVEMBER
20 UUR

HULDE AAN DE
GEFUSILLEERDEN VAN
DE OORLOG 19141918
OP HET FORT 5

Bijeenkomst voor de optocht aan
de hoofdingang van Fort 5 om
19.45 uur.
Met de medewerking van KNSB
Eenheidsfront en de Koninklijke
Fanfare St.-Rosalia.

"Als het november wordt in
deze dagen van trager licht
en deze nachten van dieper
donker dan ligt over dat
melancholisch land een nog
grijzer sfuier.

Als een rouwkleed hangt de
droefheid in de bomen. De
takken schudden, met het
rukken van de wind, hun
bladeren af als willen ze
laten weten dat alle geschie
denis eindigt in de stilte van
de tijd.

En al draagt de luister van

MAANDAG
11 NOVEMBER
10 UUR

HERDENKING VAN DE
WAPENSTILSTAND
Plechtige eucharistieviering in de
parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestraat, gevolgd
door een bloemenhulde aan het
monument van de gesneuvelden
op de begraafplaats en aan het
monument in de Vrijwilligers
straat.

Met de medewerking van KNSB
Eenheidsfront en de Koninklijke
Fanfare St.-Rosalia.

de herfst de bruin-rode
dreiging van de dood in
zijn kruin... toch is de herfst
mooi, en de kleurenpracht
niet te verwoorden... als wil
ze laten weten dat ook na
het einde van de geschiede
nis er nog toekomst is.

En vandaag staan we hier
weer - met velen die de
warmte en de geborgen
heid van de knusse huiska
mer hebben verlaten - om
een stille herfsttocht te
maken, waarin we samen
dromen en denken en

ZONDAG
17 NOVEMBER
10.45 UUR

TER GELEGENHEID VAN HET
FEEST VAN DE DYNASTIE

Te Deum en gebed voor de
Koning in de parochiekerk 0.-L.
V.-van-Lourdes, Hovestraat, na de
eucharistieviering van 10 uur.

... bidden om vrede.

En uit de stenen van dit
dodenmonument klinkt
a.h.w. een stem die het
diepste in de mens weet te
beroeren : de stem van de
doden, de roep om leven,
de schreeuw om vrede en
om een hart in onze nog
steeds zo harde wereld."

Uit het "Gebed voor de
Vrede"
pastoor-deken K. Heuten
7.11.1992

Groeperingen die bloemen wensen neer te leggen tijdens voormelde plechtigheden, worden vriendelijk
verzocht dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan het gemeentebestuur, dienst informatie.

9
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10

Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 12 oktober tot 3 november

WILLY VAN DE VELDE
aquarel - acryl - litho

Van 9 november tot l december

LEON DE BLIQUY
schilderijen en grafiek

Van 7 tot 29 december

BRIGITTE DIODEN
juwelen

GERARDA DE PRINS
olieverf en aquarel

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

"Willy Van de Velde neemt ge
bouwen, bomen, auto's en soms
mensen in eenzelfde ritmiek op.
Eentonigheid in de uitbeelding
van het stedelijke landschap
wordt ontweken door de afwisse
ling van breedte en hoogte en
door de verschillende optieken,
van de grontale visie tot het val
lend perspectief. Hij vermag
zelfs ijzige gebouwen van het
Noord of het Zuid te poëtiseren
of een zekere gloed bij te zetten.
Zijn aquatisch Antwerpen stoelt

op twee mogelijkheden. Een
aantal stadsgezichten hebben
niet méér nodig dan een
asempje van verfijnde tinten.
Aan de andere kant zijn er de
wiemelende en flamboyante
waterverven, die de nervositeit
van het stadsleven capteren.
Zo'n compositie is een vitaal
geheel van tintelende kleuren.
Het levert soepele en sfeerrijke
werken op.

R. Turkry
8 mei 1991

Kalender
TENTOONSTELLINGEN
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Roger Heynen zong verscheidene
jaren bij de Antwerpse, Neder
landse en Vlaamse Kameropera,
was werkzaam bij de Koninklijke
Vlaamse Opera en kreeg ver
scheidene opdrachten in de Ko
ninklijke Opera Gent, de Opera
van Vlaanderen, de Muntschouw
burg en Opéro Royol de Wallo
nie. Hij verleende zijn medewer
king aan TV-producties, zoals
Mezzo Musico, Opera Digest,
Lied van mijn land en Tijd voor
Koen. Enkele van zijn bijzonder
ste rollen : Sarasto [Die Zauberflö
te - Mozart), ll commendotore
(Don Giovanni - Mozart), Pharao
(Aida - Verdi), Padre Guardiano
(Lo Forzo del Destino - Verdi),
Hunding [Die Walküre - Wager),
Kuno [Der Freischütz - Weber), .

Rolande Van der Paal werd in
1986 door de B.R.T. geselecteerd
voor de Internationale Opera- en
Belcantowedstrijd en was sedert
dien werkzaam in Belgiê, Neder
land, Duitsland, Oostenrijk,
Frankrijk, Groot-Brittanniè en de
Verenigde Stoten. Ze werkte mee
aan diverse opnamen voor radio

Roger Heynen

en televisie, creëerde meerdere
hedendaagse opera's en was als
concertzangeres te gast op ver
scheidene festivals in binnen- en
buitenland.
Enkele van hoor rollen : de
Koningin van de Nacht (Die
Zouberllöte - Mozart), Elvira (1
Puritani - Bellini), Violetta [Lo
Traviata - Verdi), ...

Dirk Baert studeerde piano aan
het Koninklijk Muziekconservo
torium te Antwerpen. Hij is lau
reaat van de Gunther wedstrijd
voor piano en van de Nationale
Muziekwedstrijd Procivitate voor
slagwerk. Hij behaalde tweemaal
de prijs Mortelmans-Coolen voor
piano. Momenteel doceert hij in
de Kunsthumaniora te Antwerpen
en de muziekschool te Wijnegem.
Hij debuteerde als dirigent voor
Transparant in 1988 met 'Bastien
und Bastienne' (Mozart), 'Speel
goedsymphonie' en 'Ein musika
lischer Spoz', 'The Turn of the
Screw' [Britten), 'Hänsel und
Gretl' (Humperdinck), 'Lo serva
Padrona' [Pergolesi) en 'Pimpi
none' (Telemonn).

Rolonde Van der Pool

Deze drie topartiesten zijn nu
samen te gast bij ons in
Edegem. Zij brengen fragmen
ten uit o.a. 'Die Entführung aus
dem Serail (Mozart), La Forza
del Desfino [Verdi), Faust
(Gounod), Porgy and Bess
(Gershwin), ...

Plaats:
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
vrijdag 15 november 1996
om 20.15 uur

Inkom:
350 fr.
250 fr. voor 'Vrienden van de
Edegemse Concerten' en +3
pas, -18-jarigen en CJP
houders

Onze troeven, zoals steeds :
mooi kader - hoog niveau 
lage prijs - prachtige akoestiek
- geen parkeerproblemen

Voorverkoop en informatie:
Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraal 19 Ie Edegem,
tel. : 450.42.00

11

Roger Heynen, bas en Rolande Van der Paal, sopraan • Dirk Baert, piano

Comité Edegemse Concerten
AVONDCONCERT
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Comité Edegemse Concerten
OPROEP KANDIDATEN VOOR GEZINSAPERITIEFCONCERTEN
Het Comité Edegemse Concerten
organiseert jaorlijks drie gezins
aperitiefconcerten die plaatsheb
ben op de laatste zondag van de
maanden januari, februari en
maart.

De gezinsaperitiefconcerten zijn
originele en ongedwongen
zondagochtendconcerten,
waarbij jonge muzikanten de

kans krijgen om met hun talent
naar buiten te komen. Achteraf
kan het publiek nog nagenieten
bij een aperitiefje.

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant - o vorm je samen met
enkele anderen een mooi ensem
ble - en heb je interesse om op te
treden in het kader van de
gezinsaperitiefconcerten ?

Het Comité Edegemse Concerten
biedt je graag de kans om wat
podiumervaring op te doen !

Wens je wat meer informatie ?
Neem dan contact op met :
Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
Tel. : 450.42.46.

WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM
Basiscursus elektriciteit voor vrouwen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de basiscursus elektriciteit,
ook wel 'klusjescursus' genoemd.

De lessen zijn gespreid over
twee avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
een derde bijeenkomst gaan we
naar de praktijkklas van het Don
Bosco Instituut (met o.a. uitvoeren
van kleine reparaties.)

U leert o.a. over :
- de soorten leidingen die er
bestaan;
- wat u moet doen in geval van
kortsluiting;
- hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact monteert;
- hoe u een snoer aan een
stekker bevestigt.

WANNEER:
- [wee theoretische lessen op
dinsdagavond :
12en 19 november 1996
van 20 tot 22 uur;
Eén praktijkles op zaterdog
voormiddag :
23 november 1996
van 9 tot 12 uur.

WAAR:
De lessen op dinsdagavond
vinden plaats in de reffer van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar het Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan l te Hoboken.

BEGELEIDING :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

BIJDRAGE:
500 fr., cursus inbegrepen.

INSCHRIJVINGEN :
Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel. : 450.42.46.
Tijdens de werkdagen, bij
voorkeur tussen 9 en 12 uur of
tussen 14 en 16 uur.

Er kunnen maximum vijftien
deelneemsters inschrijven.
Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : deze
komen aan bod tijdens de
volgende cursus.

Vergadering 13 november
Geïnteresseerden voor de
Werkgroep Emancipatie Edegem
zijn nog steeds welkom !

Komt u eens graag naar een
vergadering ? Dan bent u van

12

harte welkom op de volgende
bijeenkomst van de werkgroep,
die plaatsvindt op woensdag 13
november 1996 om 20.00 uur
in de reffer van het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te

Edegem.
Bent u die avond belet, maar
hebt u wel interesse om mee te
werken in de toekomst, geef dan
een seintje aan Kristel Kussé op
bovenstaand adres.
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Nieuwe zelfklevende etiketten op de
1DENTITEITSKAARTEN

•

Om veiligheidsredenen wordt
sinds 1 oktober 1996 achteraan
op de identiteitskaarten een
nieuw, kleiner zelfklevend etiket
aangebracht.
De etiketten van het oude model
blijven geldig tot het moment dat
zij moeien vervangen worden,
bijvoorbeeld omwille van een

adresverandering, een wijziging
van de burgerlijke stand, e.d.
De vervanging van het zelf
klevend etiket is altijd onderwor
pen aan een gemeentelijke
retributie van 30 fr.

Ter herinnering: de huidige
identiteitskaarten zijn 5 of l 0
jaar geldig al naargelang men

jonger of ouder is dan 22 jaar
op datum van de afgifte; u vindt
deze en de vervaldatum rechts
onderaan op de voorzijde van
uw identiteitskaart. Voor de
vervanging na afloop van de
geldigheidstermijn wordt u
automatisch enige tijd op voor
hand opgeroepen.

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE
aan moeders van mindervaliden

Het gemeentebestuur verleent
aan de moeder (of de persoon
die haar vervangt) die de
verzorging op zich neemi van
een zwaar fysisch of mentaal
gehandicapt kind (minimum 66%
invaliditeit) een jaarlijkse toelage
als tussenkomst in de bijzondere
zorg die het kind vereist. De
toelage wordt globaal per jaar
toegekend vanaf het ogenblik
dat de verhoogde kinderbijslag
wordt uitgekeerd en de uitbeta
ling wordt stopgezet op het
einde van het kalenderjaar
waarin het kind de leeftijd van
21 jaar bereikt.

Indien het kind thuis wordt
verzorgd en geen school be
zoekt, noch in een instelling is
geplaatst, bedraagt de jaarlijkse
toelage 6.000 fr.; indien het kind
wel een school bezoekt of in een
instelling is geplaatst, maar
minstens 50% van de verlof
periode in familieverband
doorbrengt, bedraagt de jaar
lijkse toelage 3 .500 fr.
Het aanvraagformulier voor de
sociaal-pedagogische toelage
kan verkregen worden door
gebruik te maken van onder
staande strook of door telefoni

sche aanvraag op telefoonnum
mer 450.42.00 [Dienst Bevol
king - Afdeling Pensioenen en
Sociale Zaken), alle werkdagen
tussen 9 en 12 uur.

Om de toelage te kunnen genie
ten dient als bewijs het laatste
strookje van de uitbetaling van
verhoogde kinderbijslag voorge
legd te worden bij het binnen
brengen van het aanvraag
formulier. De aanvragen zelf
moeten uiterlijk op 22.11.1996
ingediend worden bij het Col
lege van Burgemeester en
Schepenen.

Sociaal-Pedagogische toelage aan moeders van mindervaliden

Ondergetekende,

wonende te Edegem,

........................................................................................................... (naam + voornaam),

............ (straat + huisnummer),

wenst een aanvraagformulier te verkrijgen voor de sociaal-pedagogische toelage voor mindervaliden.

Edegem, ··· ···•········· ···· Handtekening :

Terugzenden aan : Gemeentebestuur Edegem, Dienst Bevolking - Afdeling Pensioenen en Sociale Zaken,
Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem.
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In de Gemeentelijke Bibliotheek ...

KINDER- EN JEUGDJURY
De Kinder- en Jeugdjury is een
organisatie van kinderen die
graag lezen. Elk jaar lezen meer
don 2.000 juryleden uit olie
hoeken van Vlaanderen een l 0-
tol geselecteerde boeken. Zij
maken van elk boek een
beoordelingsverslag en komen in
kleine leesgroepen samen om dit
te bespreken.

Het is de bedoeling dot jonge
lezers inspraak krijgen in de
beoordeling van jeugdliteratuur
én via gespreksgroepen kriti
scher gaan lezen.

Onze leesgroepen (vanaf het
3de leerjaar tot het 5de middel
baar) storten terug in november.

Kinderen die graag, veel en
goed lezen en jurylid willen
worden, kunnen zich hiervoor
inschrijven in de jeugdafdeling
van de gemeentelijke openbare
bibliotheek, Hovestroot 55.

Voor meer informatie kan je
steeds terecht bij Carlo Martens,
tel. 457.85.84.

GEINTERESSEERDE LEZERS GEZOCHT !
Nee, de Edegemse bibliotheek
heeft geen tekort aan lezers : we
hebben er namelijk 4.780, goed
voor 200.000 ontleningen per
jaar. Er is don ook een uitste
kende collectie boeken. Uit een
aanbod van ± 14.000
Nederlandstalige boeken kon de
bibliotheek jaarlijks 2.300 titels
aankopen.

Ongeveer om de twee maanden
willen we nu met een groepje
geïnteresseerde lezers bijeenko
men om nuttige suggesties te
doen voor de aankoop van
boeken.
We zoeken o.o. nog mensen die
een beetje thuis zijn in één van
de volgende domeinen : poëzie,
toneel, Engelse literatuur, tech-

niek, recht en natuurwetenschap
pen. Moor ook als je interesse
algemeen is, als je regelmatig
leest en recensies in 'i oog wil
houden, ben je welkom op
ZATERDAG 16 NOVEMBER OM
10 uur in de bibliotheek,
Hovestroot 55 (namens het
beheersorgaan van de biblio
theek : Mattie De Rijck)

VERKOOP VAN AFGEVOERDE BOEKEN
Op zaterdag 26 oktober van
13.30 tot 16 uur organiseert de
bibliotheek voor de tweede mooi
een boekenverkoop.

U kan er tegen een spotprijs (van
20 tot l 00 fr.) afgevoerde
boeken kopen.

Een gelegenheid bij uitstek om
uw eigen boekencollectie aan te
vullen !

'I
GEMEENTELIJKEOPENBARE BIBLIOTHEEK't~-mHOVESTRAAT 55 T-.

2650 EDEGEM (i
e

t.·aniera .
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E BOEKENVERKOOPPEE
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GRABBELPAS 1996
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Een vakantieprogramma boorde
vol culturele, creatieve, sportieve
en educatieve animatie, speciaal
uitgestippeld voor alle kinderen
en jongeren van 6 tot 16 jaar.

De succesvolle activiteiten van de
zomervakantie liggen alweer
achter ons. Hoog tijd dus om uit
te zien naar de volgende
vakantieperiode, nl. de herfst
vakantie.

Tijdens deze verlofeek organi
seert onze gemeente nog een
initiatie schermen.
Schermen is voor velen wellicht
een vrij onbekende sport.
Als je het echter zelf eens pro
beert, blijkt dat schermen een
enorm leuke sport is die een flink
beroep doet op je reflexen en
spieren.

Op woensdag 30 oktober
kunnen alle geinteresseerde
Grabbelpassers vanaf 7 jaar
terecht in de turnzaal van de ge
meenteschool Andreas Vesalius,
Kontichstroat 21 te Edegem.

Alle kinderen van 7 tot l 0 jaar
worden verwacht op de l ste
sessie van 14 tot 15.30 uur.
De 2de sessie wordt voorbehou
den voor alle jongeren vanaf l 0
jaar en gaat door van 15.30 tot
17 uur.

Als je een Grabbelpos hebt,
betaal je voor deze initiatie 80
fr., als niet-Grobbelpasser 120 fr.
(gebruik van het materiaal is in
de prijs inbegrepen).
Vooraf inschrijven op de jeugd
dienst is wel noodzakelijk !

Met je Grabbelpas kun je
eveneens deelnemen aan de

activiteiten georganiseerd door
de gemeenten Boechout,
Borsbeek, Hove, Kontich en
Mortsel.

Tevens kun je als Grabbelpasser
nog tot het einde van het jaar
genieten van een heleboel
kortingen voor pret- en recreatie
parken, speciale evenementen,
musea, film & theater, sport, ...
Deze zijn gebundeld in een
apart boekje dat de naam
"Grabbelaar" droogt.
Het loont dus zeker nog de
moeite om je zo'n Grabbelpas
aan te schaffen.

De Grobbelpas kost slechts 100
fr. en is te verkrijgen op de
jeugddienst, gemeentehuis (l ste
verdieping), gemeenteplein te
Edegem, waar ook meer inlich
tingen kunnen verkregen worden
(dhr. Luc Bries, tel. 450.42.48
elke woensdag van 9 tot 12 uur
en van ]4tot l6 uur).
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

• BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL •

Verloren voorwerpen van de
VAKANTIE-INITIATIEVEN
De gemeentelijke vakantiespeel
club op Fort 5 en de Edegemse
speelweken liggen alweer een
poosje achter ons.

Het waren weer twee maanden
van zomerpret en dol plezier.
Sommige kinderen hebben zich
blijkbaar zo goed geamuseerd

dat ze vergeten zijn bepaalde
spullen terug mee naar huis te
nemen.

Zo beschikken wij over een hele
collectie verloren en gevonden
voorwerpen zoals brooddozen,
handdoeken, rugzakjes, jassen,
schoeisel, ...

Deze kunnen tol einde oktober
afgehaald worden op de Kinder
opvang- en Jeugddienst, gemeen
tehuis (1 ste verdieping), gemeen
teplein te Edegem, elke woens
dag van 9 tot 12 uur en van 14
tot 16 uur of op dinsdagavond
van 17 tot 19.45 uur (tel.
450.43.70).
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INFOZUILEN
Als proef werden er op drie
verschillende plaatsen in Edegem
info- of plakzuilen opgesteld, nl. :
• op de hoek Kontichstraat 
Mgr.Cardijnlaan
• op de hoek Parklaan-Kerkplein
(over ingang Fort 5) en

• op het St.-Goriksplein, ter
hoogte van de bushalte.

We willen op deze manier
tegemoet komen aan de vraag,
vooral vanuit de jongeren, om
eigen affiches te kunnen aan
plakken en zo wildplakken te

vermijden.
We rekenen erop dot elkeen
respect heeft voor affiches van
de anderen.

Indien de opzet lukt, worden er
op termijn op andere plaatsen
nog infozuilen bijgeplaatst.

TOELAGE VOOR BIJZONDERE PROJECTEN
Het gemeentelijk reglement
betreffende de erkenning en
betoelaging van het jeugdwerk
onderging recentelijk een aantal
wijzigingen. Deze wijzigingen
werden door de gemeenteraad
goedgekeurd in zitting van 23
mei 1996. Zo kan o.m. de
toelage voor bijzondere projec
ten - voorheen toelage voor
culturele manifestaties - niet enkel
aan de erkende jeugd
verenigingen toegekend worden,
maar vanaf nu ook aan een
groep Edegemse jongeren (niet
georganiseerde jeugd).

Toelichting

Aan erkende jeugdverenigingen
of aan een groep Edegemse
jongeren, kan een toelage
verleend worden voor de realisa
tie van een bijzonder project. De
groep moet voor tenminste 3/4
bestaan uit jongeren jonger dan
25 jaar.
Een project komt in aanmerking
als het voldoet aan de volgende
voorwaarden :
- de doelgroep van het project
zijn Edegemse jongeren tussen 6
en 25 jaar
- het heeft een openbaar karakter

76

- is de organisator een erkende
jeugdvereniging, dan moet de
specifieke werking van de
vereniging worden overschreden
- het moet plaatsvinden op
Edegems grondgebied.

De aanvraag voor de toelage
wordt tenminste 2 maanden voor
de aanvang van het project
ingediend bij het College van
Burgemeester en Schepenen op
de daartoe bestemde formulie
ren, die verkregen kunnen
worden op de gemeentelijke
jeugddienst. Het project wordt
betoelaagd voor het werkjaar
waarin het heeft plaatsgevonden.

De aanvraag dient tevens
volgende documenten te bevat
ten:
- een inhoudelijk overzicht van
het globale programma
- locatie(s) en datum/dato
- gedetailleerde raming van
inkomsten en uitgaven
- een overzicht van de eventueel
gevoerde promotie en persbe
richten.

Als subsidieerbare uitgaven
komen in aanmerking :
- huurgelden infrastructuur
- promotiekosten

- verzekering
- auteursrechten
- uitkoopsommen, honoraria
- onkosten huur of aankoop
materiaal.

Binnen de maand na het verloop
van het project dient een volle
dige afrekening, gestoofd met de
nodige bewijsstukken, ingediend
te worden bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en
Schepenen beoordeelt, no
advies van de gemeentelijke
Jeugdraad, of een project
uiteindelijk betoelaagd wordt.
De toelage kon evenwel nooit
meer bedrogen don 50 % van
de uitgaven met een max. van
l 0.000 fr. per organisatie per
jaar.
Voor meer informatie en/of
toelagetormulieren kun je terecht
op de jeugddienst, gevestigd in
het gemeentehuis op het
gemeenteplein te Edegem.
Jeugdconsulente Marjon
Thienpondt - tel. 450.43.73-6f
jeugdambtenaar Luc Bries - tel.
450.42.48 - zijn bereikbaar elke
woensdag van 9 tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur of no af
spraak.
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VORMINGSAANBOD
voor jeugdhuizen en jongerencentra

@

De Vlaamse Federatie van
Jeugdhuizen en Jongerencentra
vzw [VFJ) heeft voor het werkjaar
'96.'97 een nieuwe kader
vormingsbrochure uitgegeven.

In de brochure wordt een over
zicht gegeven van het totale en
uitgebreide vormingsaanbod dat
de VFJ aan jeugdhuizen, jonge
rencentra, jeugddiensten en
jongeren van allerlei organisaties
aanbiedt.
Ze bevat een ruime en diverse

waaier van vormingsinitiatieven
waarin zowel beginnende jonge
ren als reeds meer gevorderde
en geëngageerde medewerkers,
beheerders en beroepskrachten
hun gading zullen vinden.

Er wordt wel de nadruk op
gevestigd dat de activiteiten
openstaan voor alle jongeren, al
dan niet aangesloten bij een
jeugdhuis.

De brochure kan aangevraagd
worden bij het VFJ,

Ommeganckstraat 85 te 2018
Antwerpen, tegen de prijs van
75 fr, te storten op hun rekening
nummer 001-0465548-24.
Meer informatie is verkrijgbaar
op het telefoonnummer
226.40.83.

Voor alle geïnteresseerden ligt er
ook een exemplaar van deze
brochure ter inzage op de
jeugddienst, gemeentehuis ( l ste
verdieping), gemeenteplein te
Edegem.

•
AANKOMST VAN SINTERKLAAS

MIDDENSTAND
EDEGEM

Op initiatief van onze gemeente
lijke middenstandsraad mogen
wij ook dit jaar Sinterklaas in
onze gemeente verwelkomen op
zondag l] november om l4 uur
in zaal De Basiliek, Trooststraat
22 te Edegem.

Suske en Wiske zullen in levende
lijve met hun stripsterrenshow de
lieve Sint en onze kinderen een
wervelend spektakel aanbieden
waarvan onze jongsten zeker
zullen genieten.

Alle kinderen met hun ouders
zijn van harte welkom. De inkom
is gratis !

17
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In ons vorig informatieblad
besteedden wij aandacht aan de
actie "Behaag Edegem Natuur
lijk", een initiatief van de natuur
vereniging De Wielewaal, dat
ertoe strekt het planten van
streekeigen groen, waaronder

hagen en houtkanten, aan te
moedigen.

Plantgoed bestellen kan nog
steeds met onderstaand formu
lier.

Wil u eerst bijkomdende inlichtin

gen, neem dan contact op met
de Groen- en Milieudienst,
binnenfort Fort 5,
tel. 448.00.78.

BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK

BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK - BESTELFORMULIER

Ondergetekende, naam : ................................................................................................

adres: .................................................................................................................................

tel: ..................................................................................................................................

wenst volgende haagpakketten van "de Wielewaal" aan te kopen :

Pakket eenheidsprijs 1 aantal 1 prijs

1

-
1. Houtkant 300 1

1
-!-- -

2. Houtkant natte gronden 300 L --
3. Geschoren haag 300 1 1

1 1

--
4. Bloesem- en bessenhaag 300
5. Haagbeukenhaag 450

l

1 1

1
1-- --

6. Vogelbosje 160
--

7. Knotwilg 1 50 1

1
-

Totaal

Plaats van de aanplant : ......................................................................................................

Wijze van betaling : vóór 31 oktober zal ik
0 het bedrog betalen bij de Groen- en milieudienst (Fort 5) samen met de afgifte van dit bestelformulier.
0 het juiste bedrag storten op rekeningnr. 00O0009054-33 met vermelding 'Behaag natuurlijk' en dit

formulier opsturen naar het Administratief Centrum, t.a.v. Groen- en milieudienst, Kontichstraat 19,
2650 Edegem.

Bestelvoorwaarden :
• Het plantgoed moet binnen de gemeente worden aangeplant
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum: ........................... Handtekening :

18
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COMPOST VAN 'T VAT
Tot het einde van dit jaar voor slechts 480 fr.

#
• •

Meer inlichtingen kunt u steeds
verkrijgen bij onze milieudienst
(tel. : 448.00.78).

E
•

T
•

NE
O

• eenvoudig in gebruik,
• geringe omvang (0 80 cm

h 96 cm, 290 liter inhoud)
en vooral... compost, bodem
verbeteraar voor je tuin.

Hoe te bestellen ?

Wij kunnen u tot het einde van
dit jaar het compostvat aanbie
den voor slechts 480 fr. (zolang
de voorraad strekt). De bestelling
gebeurt eenvoudig door terug
zending van onderstaande
bestelbon.
No bestelling kon hei compostvat
door de gemeente bij uw thuis
worden afgeleverd.

E
O

M
O

E
O

G
DO

U kon op een eenvoudige
manier meewerken aan een
aanzienlijke vermindering van
onze afvalberg. Circa de helft
van ons huisvuil bestaat namelijk
uit organisch tuin- en keuken
afval.
Met THUISCOMPOSTERING kon
u dit organisch materiaal no 6
maanden in uw tuin gebruiken
als bodemverbeteraar.

Hiervoor werd voor uw tuin een
speciaal compostvat ontwikkeld.

Uw voordelen :
• milieubewust,
• onopvallend,

E
O

D
0

• Bestelbon compostvat

Ondergetekende, naam : ..

adres:

tel :

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 f.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr, 000.0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstroot 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

No betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten afgeleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraot 19, 2650 Edegem
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Tijdens de nacht van 23 op 24
augustus tussen 22 en 3 uur,
voerde politie Edegem nachte
lijke controles op snelheid uit in
diverse straten van de gemeente.

In totaal werden 254 voertuigen
gecontroleerd op snelheid en
werden er 25 processen-verbaal
voor zware overtreding opge
steld, hetzij l O % van het gecon-

POLITIE
Snelheidscontroles binnen onze gemeente

maand aantal aantal %
gecontroleerde overtredingen

voertuigen

mei 1.677 73 4,3
juni 273 34 12,4
juli 1.557 163 10,4
augustus 1.084 76 6,9

troleerde aantal.

De nachtelijke controles zullen
opgevoerd worden : een aantal
bestuurders durft nogal denken
dat nachtelijke pakkans onbe
staande is. Het is goed te weten
dat dit te Edegem niét het geval
IS.

Op onze opendeurdagen van
september ll. heeft de bezoeker
de kans gekregen om een
autobrand te blussen met een
poederblustoestel van 1 kgr AB
poeder. Voor de mensen die
onze opendeurdag gemist heb
ben, geven we hier in het kort de
richtlijnen die bij een autobrand
moeten gevolgd worden.

Plaatsing

Tracht het autoblustoestel zo in
de wagen te plaatsen dat het
niet beschadigd kan worden bij
het in- en uitstappen. Het blus
toestel moet binnen het handbe
reik van de bestuurder zitten.

Controle

Een autoblusser moet een
"BENOR"keuring en een verval
datum dragen. Het moet om de
vijf jaar vervangen worden. Het
is raadzaam regelmatig het
poeder te schudden, door het
toestel uit zijn houder te nemen

20

en een paar maal om te keren.
Een vervallen autoblustoestel kan
nog enkele jaren thuis geplaatst
worden op voorwaarde dat het
toestel op een droge plaats staat
en het regelmatig opgeschud
wordt.
Een oude brandblusser kan, voor
je hem wegbrengt naar het
Ecopark, nog eens uitgeprobeerd
worden. Dit levert voor u een
extra oefening op.

Opbouw
Het toestel is een stalen druk
cilinder gevuld met poeder van
de brandklasse A en B. Er is een
knijpkraan voorzien met daarin

1 Knijpkraan
2 Veiligheidspin/
borgpen

3 Stijgbuis
4C02 patroon
5 Bevestigingbcugel

een CO2-patroon, die met de
knijpkraan kan worden door
prikt. Deze knijpkraan doet
eveneens dienst als stijgbuis.

Gebruik
Bij brand, stop de motor en
ontgrendel de motorkap. Laat
iemand de brandweer waarschu
wen. Maak uw autobrandblus
toestel bedrijfsklaar. Trek de
veiligheidspin/borgpen uit de
knijpkraan. De knijpkraan 1 keer
kort dichtknijpen, daardoor
doorprikt men het CO2-patroon.
Het CO2-gas kan nu het poeder
in het toestel goed omwoelen en
op druk brengen. Door een
tweede maal de knijpkraan in te
drukken spuit men poeder naar
buiten.

BRANDWEERINFO
Autobranden
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Licht de motorkap voorzichtig 2
à 3 cm op, spuit met twee korte
stoten het poeder in deze ope
ning. Controleer of er onder het
voertuig vuur is. Indien dit het
geval is blus dit eveneens met
een korte stoot.
Open opnieuw de motorkap,
controleer of de brand geblust is,
zoniet begin de handeling

opnieuw.
Indien de brand geblust is,
voorzichtig de motorkap volledig
openen. Kijk of u nog een
brandhaard vindt en doof deze.
Blijf waakzaam voor
heropflakkering.
Koppel vervolgens de batterij af
om kortsluiting door de brand ie
voorkomen.

KALENDERVERKOOP

Zoals elk jaar start in het najaar
de kalenderverkoop van de
brandweer in de gemeente
Edegem en in alle andere
gemeenten waar het gewestelijk
Z-Centrum bescherming biedt.
Deze kalenderverkoop geschiedt
steeds door brandweermannen
in uniform.

3mmarulata

In de loop van de maand novem
ber zullen de vrouwen van l 8 tot
70 jaar, die reeds eerder deelna
men aan het preventief onder
zoek naar borst- en baarmoeder
halskanker, en de vrouwen van
25 tot 65 jaar die nog nooit
werden uitgenodigd, een brief
ontvangen met de vraag om een
uitstrijkje te laten nemen bij hun
huisarts of bij een arts naar
keuze.
Mogen wij u vragen om in elk
geval de antwoordkaart aan ons
terug te sturen of in de daartoe
bestemde brievenbus voor het
administratief centrum te depone
ren. Ook indien u onlangs nog
een controlebezoek aan uw arts
bracht, vernemen we dit graag
van u. Deze onderzoeken
worden gecoördineerd door de
U.I.A. en het Provinciaal Instituut
voor Hygiëne. De verkregen
informatie blijft strikt persoonlijk
en de medische gegevens
worden beheerd door de U.I.A.
en worden met de nodige
discretie behandeld.

Omdat
KANKERPREVENTIE
belangrijk blijft !

Indien u denkt te beantwoor
den aan dit profiel, gelieve
dan telefonisch een afspraak
te maken voor een selectie
gesprek. Contacteer Geert
Lemahieu, coördinator vrijwilli
gerswerk, tel. 450.84.00
toestel 510, alle werkdagen
van 9 tot 17 uur.

• Hebt u enkele uren per week
vrij?

• Wilt u zich vrijwillig ten dienste
stellen van de gemeenschap ?

• Ziet u graag bejaarden ?
• Bent u vriendelijk en behulp
zaam?

• Hebt u geduld ?
• Bent u tactvol, met respect voor
privacy?

VRIJWILLIGERSWERK

Het Rust- en Verzorgingstehuis
lmmaculata biedt woongelegen
heid aan 174 hoogbejaarden.
72% van de residenten is zwoor
zorgbehoevend.
In het dagelijkse leven kan de
vrijwilliger aanvullende taken
verrichten voor de resident
[maaltijdbegeleiding, rolwagen
begeleiding, bezoek op de
kamer, cafetaria-service, ...).

IMMACULATA bestaat op 24.09.1996 reeds 40
jaar en ZOEKT VRIJWILLIGERS

O.C.M.W. EDEGEM@
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WAT SPORT BETREFT ...
In de gemeentelijke sporthal Den Willecom

SPORT EN SPEL TIJDENS DE
HERFST· EN KERSTVAKANTIE
voor kinderen van het basison
derwijs

Herfstvakantie :
van maandag 28 t.e.m. 31
oktober

Kerstvakantie :
eerste week : maandag 23,
dinsdag 24 en donderdag 26,
vrijdag 27 december
tweede week: maandag 30,

dinsdag 31 december en don
derdag 2, vrijdag 3 januari
telkens van l O tot 12.30 uur en
van 13.30 tot ló uur.

Er is mogelijkheid voorzien om te
blijven ineten, vermits je drank
en eten zelf meebrengt.

Prijs per week : 1.000 fr.
Inschrijven kan respectievelijk
vanaf 4 oktober voor de herfst
vakantie en vanaf 29 november
voor de kerstvakantie.

Voor meer inlichtingen en in
schrijvingen kan je terecht bij :
V.z.w. Sport- en Recreatiecentra
Edegem, p.a. sporthal Den
Willecom, Terelststraat 2,
Edegem, tel. 457.46.62

DE DANSIRD L.

é

In de·Regio Midden-Provincie
• VORMING

Zaterdag 16 november :
E.H.B.O. IN DE SPORT
van 9.30 tot 12.30 uur in de
Polyvalente zaal, gemeentehuis
Schilde, Brasschaatsebaan 30.
Prijs : l 00 fr.
VOETBALCLINIC verschuift naar
latere datum.

po ocxYkRIL

22

• VOOR JONGEREN VAN 8 TOT
15 JAAR

Maandag l l november :
INITIATIEDAG HOCKEY
van l O tot 12 uur en van 14 tot
l6 uur, op het hockeyveld van R.
Victory H.C., Terelststraat (zijde
Molenveld), Edegem.

Deelname GRATIS.
Meebrengen : regenkledij,
reservekledij (en eventueel
scheenbeschermers), lunchpakket
en douchegerief.

Inschrijven : Sporthal Den
Willecom, Terelststraat 2,
Edegem, tel. 457.46.62.

WAMDELKRIEDEL

• VOOR ALLE 50+ERS

Donderdag 7 november :
SENIORENSPORTDAG
van 9.30 tot ló uur, in de
sporthal Het Loo, Antwerpse
steenweg 59, Broechem.
Fietstocht, wandeltocht,
petanque, boogschieten, netbal,
yoga, gezelschapsdans,
eurofitbatterij, badminton, test
met hartslagmeter, seniorobic.

Prijs : 150 fr., inbegrepen :
onthaal met koffie, sport
activiteiten, sportverzekering,
broodjesmaaltijd, herinnerings
geschenk, koffie met vlaai.

Inschrijven vóór 24 oktober
in sporthal Den Willecom,
tel. 457.46.62,
of op het regiosecretariaat
't Gasthuis Wijnegem,
tel. 353.08.49.
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Zondag 1 december, 10 uur
Oud-Gemeentehuis Edegem
Voordrachtgever Erik Verstraete

l 00ste geboortejaar van
dichteres Alice Nahon, ...
een poëtisch aperitief

Bij het opzeggen van de dicht
regels '"t Is goed in eigen hert te
kijken, ..." kunnen veel genera
ties de volgende regels verder

aanvullen. Wie was deze vrouw
achter de zoete gedichtjes ?
Alice Nahon leefde van 1 896 tot
1933, haar bewogen leven
speelde zich of in
avontgardische kringen in
Vlaanderen. Deze voordracht
loot u ook de ongekende kont
van de schrijfster zien. Haar
levensverhaal zal afgewisseld
worden met een bloemlezing uit
hoor gedichten.

Inschrijven mogelijk tot 17
november, op telefoonnummer
449.43.11.
Inschrijving verplicht.
Deelname : 100 fr.

DE CULTUURRAAD ORGANISEERT...

GEWIJZIGDE CONTACTADRESSEN
Edegemse verenigingen

e

In het vorige informatieblad
verscheen de lijst mei contact
adressen van alle Edegemse
verenigingen, aangesloten bij
één der gemeentelijke advies
raden. Hierna volgen nog enkele
aanvullingen/wijzigingen :

Biljartclub St.Jozef
Dhr. Eddy Hendrieckx
Ten Boschstraat 22
2650 Edegem
tel. 449.27.69

Oudervereniging OLVE-Hum0
n1ora
mevr. Aldine Buelens
Boechoutselei 2
2540 Hove
tel. 455.50.93

K.B.C. Krachtbal Edegem
dhr. W. Steenwegen
Adrien de Gerlachestraat 12
2650 Edegem
tel. 448.13.01

Studiekring St.-Ambrosius
Imkersgilde Edegem
dhr. J. Van den Bosch
Graaf de Fienneslaan 39
2650 Edegem
tel. 440.74.22

De verenigingen waarvan het
contactadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit aan het
gemeentebestuur te signaleren
met onderstaande strook.

Gewijzigd contactadres Edegemse vereniging
Ondergetekende,..... .. . . .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk infonmatieblad Edegem
te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de Edegemse
verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging : ...

Naam nieuwe contactpersoon : ...

Adres : ...

Telefoonnummer : . Datum : . Handtekening :

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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OKTOBER
DONDERDAG 24
E.R.T. De Minirijders
bugatti's voetrally
wandelzoektocht, geen strik
vragen
dagelijks tot 27/10
taverne Bugatti, Hoevenseboon
19, Kapellen
200 fr., iedereen prijs

E.R.T. De Minirijders
8ste ontdek Deurne
toeristische wandelzoektocht,
afstand 5 km
dagelijks tot 29/ l 0 vanaf l O uur
café De Hekseketel, Ter Rivieren
/aan 70, Deurne
200 fr., iedereen prijs
info: 321.79.55

K.A.V. Buizegem
kerstengeltjes in pasta maken
20 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei
info : 458.12.95 (Bel/on)

ZATERDAG 26
boekenverkoop
lees ook bl.14

MAANDAG28
sport en spel
lees ook bi. 22

WOENSDAG 30
grabbelpas
lees ook bl. 15

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
knutselen met kinderen
tijdens herfstverlof
13.45 1ol 16.15 uur
Gemeenteschool AVE,
Kontichstraat 2l
Inschrijven verplicht: 455.27.90
(Blondé)

24

NOVEMBER
VRIJDAG 1
E.R.T. De Minirijders
9de ontdekkingstocht door Oud
Antwerpen
familiale wandelzoektocht (geen
strikvragen), afstand 5 km
dagelijks tot 15/ l
9 uur
taverne Noord, Grote Markt 24,
Antwerpen
l 00 fr., iedereen prijs
info : 664.90.22

ZATERDAG 2
dagen van bezinning
lees ook bi. 9

ZONDAG 3
E.R.T. De Minirijders
3de gangzoektocht
toeristische wandelzoektocht,
afstand l km
dagelijks tot 15/1
12 tot 17 uur
Minigem, Jacob de Roorestroot 8
250 fr., iedereen prijs
info : 455.17.41

DINSDAG 5
CMBV en Davidsfonds Edegem
auteur te gast : Willy Spillebeen
20 uur
De Bosisliek, Hovestraat 69
info : 457.20.11 [Jan Voes]

K.A.V. H. Familie
feestgerechten
ook op 12, 26/11, 3 en 10/12
8.30 tot 11.30 uur
19.30 tot 22.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info: 449.15.80 (Smeuninx)

K.A.V. St.-Jozef
literaire wandeling door
Schoonselhof
14 uur
hoofdingang begroofploots
Schoonselhof, Hoboken
info: 457.74.43
(Vandenbroucke)

DONDERDAG 7
seniorensportdag
lees ook op bi. 22

VRIJDAG 8
cocktailkwis
lees ook op bi. 28

Jeugdpastoraal decanaat Mortsel
praatcafé : Vrede nu,
desnoods met geweld
bespreking van allerlei methodie
ken geweld in film, realiteit, ..
20 uur
Jeugdig Centrum Hove,
Boechoutsesteenweg, Hove
(nabij 't Groen Schooltje)
voor + l5-jarigen
info : 448.17.78 (Lieve
Wellemans)

ZONDAG 10
deur-aan-deur-actie 11.11.11.
lees ook op bi. 28

Gemeentelijke Sportraad i.s.m.
Dauwstappers Edegem
wintertocht 1996
start tussen 8 en 15 uur
afstanden : 6-10-20 km
deelname 25 fr. met afstempe
ling; geen afstempeling IVV
inschrijving : Basisschool v.h.
Gemeenschapsonderwijs, Baron
de Celleslaan l
info : 457.25.02 (Van Looy)

Buizegemkoor
opluisteren van Vevasco-mis
19.30 uur
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat

CTIVITEITEN KALEN DER-



MAANDAG 11
dagen van bezinning
lees ook bi. 9

initiatiedag hockey
lees ook op bl. 22

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
kinderfeest : "pjoeter-fax-o
foon"
door Theater Klutske voor kinde
ren van 6 tot l2 jaar
Elzenhof, Kerkplein
info : 449.27.02 (lnghels
Buermans]

DINSDAG 12
KA.V. Centrum
gespreksavond : "ontdek jezelf,
gebruik je krach!"
20 uur
't Centrum, Strijdersstraat
info : 457.46.47 [Van der
Cruyssen)

K.A.V. S1..Jozef
gespreksavond : "hoe pralen met
kinderen over ontvoering en
seksueel misbuik"
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (Boyar)

DONDERDAG 14
K.A.V. Buizegem
lampenkap maken
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info: 458.12.95 (Bellon)

K.A.V. St.-Jozef
demonstratie : stoelhoezen
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info: 449.60. l l (Boyart)

k
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Toneelgroep De Meeuw
blijspel "Deborah"
14.30 uur
Forttheoter, Rogier Van der
Weydenstraat
inkom : 220 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie : 449.30.75

DINSDAG 19
CMBV Edegem-Hove
spelen met spelling
door dhr. Raf Lemmens
20.15 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden: 100 fr., niet-leden: 150 fr.
K.A.V. H. Familie
voordracht "macho's of softies"
20 ur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info: 449.11.09 (Burssens)

VRIJDAG 22
Tejater 80
toneelstuk "schippersstraat"
volksstuk van Jos Houben
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
inkom : 200 fr.
info en kaarten : 457.07.58 (De
Gueldre)

Toneelgroep De Meeuw
blijspel "Deborah"
20.15 uur
Forttheater, Rogier Van der
Weydenstroat
inkom : 220 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 449.30.75

ZATERDAG 23
Tejater 80
toneelstuk "schippersstraat"
volksstuk van Jos Houben
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
inkom : 200 fr.
info en kaarten : 457.07.58 (De
Gueldre)
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VRIJDAG 15
avondconcert
lees ook bi. l l

Davidsfonds
herfstdinercauserie met gitarist
Roland Broux
19.45 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.20.11 Jan Voes]

Toneelgroep De Meeuw
blijspel "Deborah"
20.15 uur
Forttheater, Rogier Van der
Weydenstroot
inkom : 220 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie : 449.30.75

ZATERDAG 16
EHBO in de sport
lees ook op bi. 22

Symfonisch JeugdOrkest Edegem
jaarlijks concert in deSingel met
solist Dries Geeraert o.l.v.
dirigent Steven Verhoert
met werken van o.o. Brossé,
Wagner, Rossini, Strauss; aange
kondigd door Vicky Versovel
20 uur
deSingel, Desguinlei, Antwerpen
prijs : 350 fr; voor 60+ers en
studenten : 300 fr.
telefonisch reserveren :
457.39.11

Toneelgroep De Meeuw
blijspel "Deborah"
20.15 uur
Forttheater, Rogier Van der
Weydenstraat
inkom : 220 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie : 449.30.75

ZONDAG 17
dagen van bezinning
lees ook bi. 9

aankomst van Sinterklaas
lees ook bi. 17
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Toneelgroep De Meeuw
blijspel "Deborah"
20.15 uur
Forttheoter, Rogier Von der
Weydenstroot
inkom : 220 fr.; CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 449.30.75

ZONDAG24
Buizegemkoor
opluisteren St.-Ceciliamis
kerk Paardenmarkt, Antwerpen
info : 457.39. 11 (Konings)

Tejoter 80
toneelstuk "schippersstraat"
volksstuk van Jos Houben
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
inkom : 200 fr.
info en kaarten : 457.07.58 (De
Gueldre)

VM.PA. Natuurgidsen Fort 5
begeleide wandeling: "overwin
teren"
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestroot
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur± 2 uur
info : 457.91.63 (Motthijs) of
457.87.11 (Moelonts)

DINSDAG 26
K.A.V. Centrum
gespreksavond : "ontdek jezelf,
gebruik je kracht"
20 uur
zool 't Centrum, Strijdersstraat
info : 457.46.47 (Van der
Cruyssen)

WOENSDAG 27
K.A.V. St.-Jozef
herfstfeest
20 uur
De Schrans (grote zaal), Molen
veldlaan 4
info : 449.60.11 (Boyart)

26

DONDERDAG 28
K.A.V. St.-Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (Boyoert)

DECEMBER
ZONDAG 1
Gemeentelijke Cultuurraad
Edegem
1 00ste geboortejaar van dichte
res Alice Nahon
lees ook op bi. 23

DONDERDAG 5
CMBV en Davidsfonds Edegem
leeskring : "De vrouwen van het
hof" van Maria Jacques o.l.v. Jan
Vaes
20 uur
De Basiliek, Hovestraot 69
info : 457.20.11 Jan Vaes)

K.AV. Centrum
gespreksavond "een gezonde
voeding, eet vezelrijk"
20 uur
't Centrum, Strijdersstraat
info: 457.46.47 (Van der
Cruyssen)

DONDERDAG 12
CMBV Edegem-Hove
20.15 uur
geloofscommunicatie tussen
generaties
poter Vinken
De Basiliek, Hovestraot 69
leden : l 00 fr., niet-leden 150 fr.
Davidsfonds
concert "Concerti voor blazers
W.A. Mozart" met Prima La
Musica en soli o.l.v. Dirk
Vermeulen
20 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwer
pen
info : 457.20.11 Jan Vaes)

K.A.V. Buizegem
koken : feestgerecht
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 457.39.11 (Konings)

K.A.V. St.Jozef
museumbezoek "het volk ten
voeten uit"
10 uur
Museum voor Schone Kunsten,
Plootsnijdersstroot 2, Antwerpen
info : 457.74.43
[Vandenbroucke)

VRIJDAG 13
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
hoe versieren wij een feestelijke
tafel
19.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstroot 19
inschrijven: 457.50.75
(Wouters)

ZATERDAG 14
Buizegemkoor
kerstconcert i.s.m. Eddy Loop
mans
H.Fomiliekerk, Deurne
info : 457.39.11 (Konings)

K.A.V. Centrum
reis naar Canterbury
6 uur
gemeenteplein
info : 457.07.34 (Serneels)

WOENSDAG 18
K.A.V. H. Familie
adventslezing "armoede uitslui
ten, geen kinderspel"
20 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info: 440.64.75 (Van Parijs)

é
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DONDERDAG 19
K.A.V. H. Familie
bloemschikken "wij maken een
kerststukje"
13.30 1ot l6 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info : 449. l l O9 (Burssens)

K.A.V. S1.Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.1 l (Boyart)

K.A.V. Buizegem
kerststollentocht
(datum o.v.)
info 457 25.50 (Tops)

VRIJDAG 20
Koninklijke Fanfare Sint-Rosolio
kerstconcert
20.30 uur
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan
Inkom 150f in voorverkoop;
200 fr. aan de kassa
Reservaties : 457.67.08 (Lycke
Wyllick

ZONDAG 22
Buizegemkoor
deelname koorwedstrijd "de
gouden ster"
Parochiecentrum, Lommel
info : 457.39. l l (Konings)

DINSDAG 24
Buizegemkoor
opluisteren nachtmis
23.30 uur
Kerkschip, Kaai 550, Antwerpen
info : 457.39.1 l (Konings)

JANUARI
WOENSDAG 8
K.A.V. H. Familie
ochtendseminorie "vrouwen
daarom leven wij"
ook op 15, 22en29/0l
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info : 449. 11 .09 (Burssens)

DONDERDAG 9
K.A.V. Buizegem
cursus handwerken [5x)
ook op 23/0 l, 6, 20 en 27/02
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 457.52.50 (Van Gestel)

ZATERDAG 11
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
lessenreeks kleuterzwemmen en
watergewenning ( 10x)
tot en met 22 maart
voormiddag
instructiezwembad F. Jespers,
Vrijwilligersstraat 34
info en inschrijving : 449 .7 l .37
(Op de Beeck)

DINSDAG 14
KWB Edegem-Centrum
stort cursus autorijlessen {theorie)
info : 440.57.85 {Houtrique)

DONDERDAG 16
K.A.V. Buizegem
dozen bekleden
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 458.12.95 (Bellon)

MAANDAG20
K.A.V. St.-Jozef
start cursus "feestelijk koken"
ook op 27/1,3, 17 en 24/02
13 en 19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 {Boyort)

DINSDAG 21
K.A.V. H. Familie
winterwandeling Zoerselbos
13 uur
info: 440.27.26 {Vochten)

DONDERDAG 23
K.A.V. St.-Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (Boyart)

ZATERDAG 25
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
start cursus kalligrafie "humanis
tisch cursief" (6x)
ook op l, 8, 15, 22/2 en 1/3
9.30 tot 12.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschrijving : 457.33.91
(Doelemans)

Davidsfonds
preselecties van het Groot Neder
lands Dictee in de nieuwe spelling
l O uur
Antwerpen
info : 457.20.11 (Jan Vaes]

DONDERDAG 30
Davidsfonds Edegem
de Islam, voordracht door prof.
Urbain Vermeulen
20 uur
Elzenhof, Kerplein 3
info : 457.20.11 (Jan Vaes)

K.A.V. Buizegem
stadswandeling Antwerpen met
gids : "Bourlo"
l O uur
Bourla schouwburg
info: 458.03.88 (De Bandt)

Teksten voor
activiteitenkalender
FEBRUARI-MAART97
dienen binnengebracht

uiterlijk 20 november 1996
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDEGEM
11. 11. 11. 1996 vecht tegen onrecht
30 jaar 11.11.11.!!! Tijd om de
balans op te maken van 30 jaar
actievoeren tégen onrecht en vóór
solidariteit met het Zuiden. Dit jaar
werd don ook geopteerd voor een

De COCKTAILKWIS. Wegens het
overweldigende succes van verle
den jaar besloot het 11.11.11.
Comité Edegem, i.s.m. de Edegem
se Werkgroep voor Ontwikkelingsso
menwerking en de Edegemse
Jeugdraad, u het genoegen van de
tweede editie van de enige, echte,
onvervalste cocktailkwis niet te
ontzeggen. De formule werd
uitgebreid met een informatieve
tentoonstelling over 30 jaar
l ].Il.ll .en een praatcafé
achteraf. De kwis bestaat uit een
onweerstaanbare mix van onder
werpen, u dit keer geserveerd door
Anne-Marie Segers (Radio 1) en
Wiet Van Broeckhoven (Radio
Donna).
Loot u ook eens verleiden door een

COCKTAILKWIS
vrijdag 8 november

19.30 uur
jeugdhuis Limerick

Parklaan 159-Edegem

imagocampagne rond het thema
"30 jaar recht tegen onrecht".
11. 11. 11. is immers meer don
alleen een "inzameling voor het

van onze democratisch geprijsde
exotische drankjes. De cocktailbar is
open lol 2 uur. Inschrijven kon mei
de daartoe bestemde strook onder
aan deze pagina vóór 3 november.

De STRAATACTIE. Onder luid
geroffel worden ook dit jaar weer
een hele dog wenskaarten verkocht
en overschrijvingsformulieren
opgehaald. Heb je zin om dit eens
een keertje mee te doen, meld je
dan vlug want de koffie en chocola
demelk slaan worm !

Elders in dit blad vind je een folder
met
OVERSCHRIJVINGSFORMULIER Je
kan jouw gilt in de envelop stoppen
en meegeven met de mensen van
het 11. 11. 11.-comité op zondag 10
november of de overschrijving naar
uw bonk of het N.C.O.S. sturen. Je
vindt alle informatie over de stor
tingsmogelijkheden en fiscale
attesten in de folder.

De PROJECTEN. De opbrengst van
de 11.11.Il .actie gaat enerzijds
net als verleden jaar naar de bouw

goede doel". Het goot ook over het
opbouwen van tegenmacht en het
bewerkstelligen van structurele
veranderingen in Noord en Zuid.

van spaarbekkens voor de Maasai
in Noord-Tanzania en anderzijds
naar de NGO Duterimbere in
Rwanda Dit project wil vrouwen
helpen bij het opzetten van
productieve activiteiten zoals
landbouw, artisanaat, kleinveeteelt
en handel. Dit gebeurt vooral door
vorming, training en krediet
verlening.

Informatie en inschrijven bij
Marleen Mortelmans, p.a.
Konlichstrool 19, 2650 Edegem, tel.
450.42. 47 {tijdens kantooruren)
Eric Van Steenvoort, Boerenleger
strooi 171, 2650 Edegem, tel.
457.79.23
Elixabete Michelena, Parklaan 97,
2650 Edegem, tel. 449.74.84

DEUR-AAN-DEUR-ACTIE
zondag l O november
van 9.30 tot 17 uur

•

•

11. 11. 11. 1996 te Edegem

28

Inschrijvingsstrook cocktailkwis (inleveren vóór 3/11 !)
Wij, (ploegnoom) nemen met (max. 6 pers.) deel aan de cocktoilkwis op

vrijdag 8 november. Wij betalen 100 fr. inschrijvingsgeld per persoon x = fr. totaal.

Inschrijven vóór 3 november en bij voorkeur vooraf betalen aan voormelde personen of ten laatste de avond zelf

aan de inkom.
Contactpersoon en adres : .

.......................... . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . •• ..... Telefoon : .
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Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op dinsdagnamid
dag l l februari (carnaval).

De dienstverzekeringen voorzien
voor de dinsdagavond van l l
februari zullen niet doorgaan.

De politiewacht is dog en nacht
ter beschikking, ook tijdens
feestdagen.

Heemmuseum
De Pastorij
open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen), van 14 tot 18 uur

.UM7. ,".3/ E ·.-.O
<}, g n,=; ±
s. 13
3,. $

PAsTO

De Zonneblusser,
driemaandelijks tijdschrift van de
Kring voor Heemkunde Edegem
V.Z.w.

Een jaarabonnement kost 300 f,
steunabonnement 450 fr.,
te storten op bankrekening
068-2051032-91 van de Kring
voor Heemkunde Edegem v.z.w.,
Strijdersstraat 18,
2650 Edegem

Een proefnummer kon men
steeds verkrijgen op voornoemd
adres.

Gemeentelijke@
oentore (€2)
Bibliotheek
Hovestroot 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, woens- en donderdag
13.30-20 uur

• dinsdag
13.30- 17 uur

• vrijdag
13.30-l8uur

• zaterdag
9.30- 12.30 uur

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
Kerkplein z/n- 2650 Edegem
tel. 449.30.35
• maandag en vrijdag

18-20 uur
• woensdag
]4-16uur

• donderdag en zaterdag
15-17uur

• dinsdag gesloten

Gemeentelijke®
oei.re (9}
Discotheek 

Hovestraat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur
• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

INHOUD

Een Gelukkig Nieuwjaar 3

Beleidsbrief 1997 4-15

Het gebeurde in de
gemeenteraad 16-18

Verbouwing administratief
gebouw 19.20

Verbouwing instructiezwembad
20-21

Statutenwijziging
intercommunale lnterteve 21-22

Vijfde Edegems Tuinfeest 22

Abonnement agenda's
gemeenteraadszittingen 22

Bijlage:
Meldingskaarien

WA.S. in de bibliotheek 23

Kalender tentoonstellingen 24

Gezi nsaperitiefconcerten 25

Jeugd 26-30

Werkgroep Emancipatie 30-31

25 jaar Gezinsraad 32

25 jaar Seniorenraad 32-33

Werkgroep Ontwikkelings
samenwerking 33

Politie 3435

Brondweerinfo 35-36

Ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen 37

Reglementaire brievenbussen 38

Nachtbussen van De Lijn 39

Wat te doen
bij sneeuw of ijzel 39

Activiteitenkalender 40-43

Sport 44
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Coloton mda+'oot

Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
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EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Beste Edegemnaren,

Ook al telde het schrikkeljaar 1996 een dagje meer dan andere jaren, toch is het weer razendsnel voorbij
gevlogen. Hopelijk was het voor u en uw familieleden, vrienden en kennissen een aangenaam en geslaagd
jaar.

1997 is reeds enkele weken oud en namens het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad
en het gemeentepersoneel druk ik de wens uit dat het voor u allen een jaar mag warden met veel geluk en
weinig tegenslagen.

Op bestuurlijk vlak was het voorbije dienstjaar gericht op het heroriënteren van onze interne organisatie
structuur en werkmethoden. Dat ging gepaard met de stapsgewijze invoering van een vernieuwd
personeelsbeleid en met een herschikking van sommige gemeentelijke diensten.

Op die manier werd de basis gelegd voor een personeelsbeleid en voor een interne werkstructuur die beter
afgestemd zijn op de doelstellingen van de gemeentelijke overheid. Eén van die doelstellingen is : de
werking van de gemeentediensten dynamischer en slagkrachtiger maken met het oog op een kwaliteits
verhoging van de dienstverlening aan de Edegemse bevolking.

1996 was ook vooral een jaar waarin nieuwe ideeën konden rijpen en waarin nieuwe projecten in de
startblokken werden gezet.

Zo werd denkwerk verricht bijvoorbeeld in verband met de verbouwing van het instructiezwembad 'Frank
Jespers' en de 2e verdieping van het administratief gebouw, de bestemming van de oude, leegstaande
vleugel van lmmaculata, de oprichting van een chalet in de recreatiezone Romeinse Put en ook de her
inrichting van de Prins Boudewijnlaan en de Kontichstraat. De verdere studie, planning en uitvoering zijn
uitdagingen voor 1997. De lnterpolitiezone en ook het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap zagen
vorig jaar het licht, maar hun echte werking zal pas in 1997 een feit worden.

Het dienstjaar '97 wordt een druk jaar : de beleidsmolen draait op volle toeren en weer een stukje van de
beleidsplanning 1996-2000 zal realiteit worden. Wie daarover meer wil weten, wordt uitgenodigd de
samenvatting van de beleidsbrief 1997 te lezen, die verder in dit informatieblad staat afgedrukt. Wat deze
beleidsbrief betreft, is het daarenboven verheugend om vast te stellen dot deze door de gemeenteraad
eensgezind positief werd onthaald.

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad staan klaar om al het werk dat zich in het
derde jaar van deze legislatuur aanbiedt tot een goed einde te brengen. Met de medewerking van be
kwaam en goed functionerend gemeentepersoneel en de samenwerking vanwege de hele bevolking moet
dat beslist lukken !

Met vriendelijke groeten,

Uw burgemeester,

Koen Snyders

3
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BELEIDSBRIEF 1997

INLEIDING
De begroting '97 is de tweede begroting die in uitvoering van de beleidsnota 1996-2000 werd opgesteld
en bouwt verder op de initiatieven die in de loop van het jaar '96 werden ontwikkeld of voorbereid.

De beleidsbrief die samen met de begroting '97 op 28 november '96 aan de gemeenteraad werd voorge
legd, geel toelichting bij de belangrijkste nieuwe initiatieven die in '97 zullen worden genomen.

Hierna volgt een samenvatting.

De integrale tekst van de beleidsbrief is verkrijgbaar bij de Gemeentelijke Informatiedienst, Kontichstraot
19,2650 Edegem of kon telefonisch besteld worden op het nummer 450.42.55. •

..
1. FINANCIEN

De gemeentebegroting '97, die
vooral de continuïteit van het
beleid weerspiegelt maar waarin
tevens enkele nieuwe grotere
projecten zijn opgenomen, is
naar goede gewoonte sluitend.

Hierna volgen de eindtotalen :

GEWONE DIENST

De gewone dienst bevat de
financiële verrichtingen die te
maken hebben met het dagelijks
leven van de gemeente, terwijl

de buitengewone dienst betrek
king heeft op investeringen
(verrijking van het patrimonium).

@

ontvangsten : 632.402.578

ontvangsten : 132.30 l .70 l

• gewone dienst

prestaties
gemeentediensten

(17,6%)
dividenden en intresten

(5,8%)

I

,--- '
·--~ (13,5%) overige(.. )

(30,1%) (1,4%)
personenbelasting andere belastingen

(13,1%)
onroerende
voorheffing

Ontvangsten gewone dienst
(17,1%)
dotaties (')

(1,3%)
voertuigenbelasting

632.298.711

l 03.867

uitgaven:

• buitengewone dienst

saldo:

uitgaven :

saldo:

132. 166.000

135.701
[") Gemeentefonds, Sociaal Impulsfonds

[") Tussenkomst overheid voor personeel, bijdrage overheid in schuldenlast en
andere overdrachten [bijdrage v.z.w.'s, overheidsbijdrage in werkingskosten
school en bibliotheek, bijdragen gemeenten aangesloten bij Gewestelijk
Brandweercentrum Edegem, toelage MINA-plan en Kind en Gezin, terugbetaling
door verzekeringsmaatschappijen)

4
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Verschuivingen gewone ontvang
sten t.o.v. de begroting 1996

De belangrijkse verschuivingen
op het vlok van de ontvangsten
t.o.v. de begroting 1996 zijn :

+ 2.190.167
meerontvongst opcentiemen
onroerende voorheffing

+ 4.417.235
meerontvongst opcentiemen
personenbelasting

+ 723.999
meerontvangst opcentiemen
motorvoertuigen

700 fr.). Op deze wijze wordt
de productiefactor "personeel"
fiscaal vrijgesteld ten nadele van
het energieverbruik.

Milieubelasting op
telefoongidsen

Sedert kort ontvangen alle tele
foonabonnees 2 reeksen telefoon
gidsen : deze van IT[Promedia
en deze van Belgacom.

Dot betekent voor Edegem een
papiermosso van ongeveer 70 ton.

Uitgaven gewone dienst

Deze dubbele verspreiding van
telefoongidsen heeft niet alleen
een aanzienlijke papierverspil
ling tot gevolg, moor verhoogt
tevens voor de gemeente de kos
ten die achteraf gepaard gaan
met de ophaling en verwerking.

Vandoor dot de gemeenteraad
met ingang van l januari '97
een nieuwe indirecte belasting
heeft ingevoerd op de kosteloze
verspreiding van telefoonboeken.
Deze belasting bedraagt l O fr.
per telefoonboek.

+ 5.354.775
meerontvangst dividend
I.G.A.0. en 1.V.E.K.A

+ 1.799.061
meerontvangst van Stoot :
gewone leraren en werkings
kosten lager onderwijs

personeel
338 miljoen (52,2%)

werkingskosten
96 miljoen (15,4%)

schuld
78 miljoen (12,5%)

•
Gemeentebelastingen : afschaf
fing belasting tewerkgesteld
personeel

De aanslagvoeten inzake de
opcentiemen op de onroerende
voorheffing en de personen
belasting - de belangrijkste
gemeentelijke belastingontvang
sten - blijven behouden op
respectievelijk 595 opcentiemen
en 6%. Op deze wijze blijft de
gemeente de traditie van loge
belastingen voortzetten.

Zoals aangekondigd in de
beleidsnota 1996-2000 werd
met ingang van l januari '97 de
belasting op het tewerkgesteld
personeel afgeschaft. De minder
ontvangsten worden gecompen
seerd door een verhoging van de
belasting op de drijfkracht (van
450 fr. vanaf de l l e kWh naar

overdrachten
112 miljoen (17,9%)

Verschuivingen gewone uitgaven t.o.v. de begroting 1996

+ 10.391.924 stijging personeelskost

+ 835.000 meeruitgave n.a.v. aanpassing informatica-netwerk

-3.812.859 minderuitgave voor verbruik en onderhoud open
bare verlichting (nieuwe statuten IVEKA)

- 1.550.000 minderuitgave stortplaats onverdeelbaar materiaal

+ l 0.000.000 verhoging toelage O.C.M.W.

+ 2.500.000 verhoging werkingskost I.H.K.

- 9.510.282 verlaging schuld volgens tabellen G.K.B.

5
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De verscheidene elementen uit
dit dossier vormen een belang
rijke basis voor het personeels
beleid van de komende jaren,
met als doelstelling de professio
naliteit, de kwaliteit en de moti
vatie van het personeel te verho
gen om een flexibele en geindivi
dualiseerde dienstverlening Ie
kunnen bieden. Hierbij dienen
de organisatiestrategie, de orga
nisatiestructuur en het organisa
tieklimaat op elkaar te worden
afgestemd.

inzake het personeelsbeleid dot
gebaseerd is op de gemeen
schappelijke krachtlijnen van
minister Kelchtermans.

2.3. INFORMATICA

Hiervoor zijn een aantal acties
nodig op verschillende terreinen
en dit zowel op korte als op
lange termijn.
Voor 1997 ziet de planning eruit
als volgt:

• Aanpassingen aan de
organisatiestructuur en aanvang
van het concreet invullen van het
nieuwe organogram

• Evaluatie van het systeem van
functionerings- en evaluatie
gesprekken

• Ontwikkelen van een vormings
plan

• Start van een organisatie
ontwikkelingsproject.

De begroting '97 voorziet in het
uitwerken van een project om
alle gemeentelijke diensten
onderling te verbinden in een
(local area) netwerk. Als moge
lijkheid om dit netwerk te realise
ren, wordt gedacht aan het
concept Telenet.Vlaanderen .

0
A TM

0
R
0

132.166.000 fr.

0
O

F
0

73.400.000 fr.

met eigen middelen
39. l 06.000 fr.

via Investeringsfonds
17.500.000 fr.

Financiering uitgaven eigen
dienstjaar 1997

met leningen

met overheidstoelage
2. 160.000 fr.

TOTAAL

(15,5 miljoen), de herinrichting
van de Kontichstroot 1 ste fase
( 10 miljoen), de vervanging van
de openbare verlichting van de
Prins Boudewijnloon 1 ste fase
(13 miljoen) en de verbouwing
van het instructiezwembad Frank
Jespers (28,5 miljoen).

voorzien om in 1997 een dossier
te openen in verbond met het
aanbrengen van een uniform,
eigentijds en flexibel beweg
wijzerings- en signalisatiesysteem
voor alle gemeentelijke gebou
wen. Dit dossier moet ook in
combinatie worden bekeken met
het ontwikkelen van een huisstijl
voor het gemeentebestuur als
geheel. Het administratief
gebouw en de gemeenteschool
zullen eerst aan bod komen.

2.2. GEMEENTE
PERSONEEL

ln 1996 werd de laatste hond
gelegd aan het basisdossier

N
O

1
o9 @• •

7997

Belangrijk bij vorige tabel is dot
de personeelskost in 1997 toe
neemt ten gevolge van de in de
algemene boremoherziening
voorziene weddeoonpossing die
samen met het vernieuwd perso
neelsbeleid werd ingevoerd.

Investeringen

Op het vlok van de investeringen
worden er in 1997 enkele grote
projecten gepland.

Het meest in het oog springend
zijn vooral de verbouwing van
de 2de verdieping van het
administratief centrum ( 14,2
miljoen), aankoop van informa
ticamateriaal voor het secreta
riaat en de technische dienst

Verbouwing administratief
gebouw

In de planning voor het verder
optimaliseren van de huisvesting
van onze gemeentelijke diensten
zal in 1997 de vernieuwing van
de 2e verdieping van het admini
stratiet centrum worden verwe
zenlijkt.

Meer hierover volgt op blz. 19.

Signalisatie gemeentehuis
en gemeenteschool
Andreas Vesalius

2. 1. HUISVESTING
GEMEENTEDIENSTEN

De nodige kredieten werden

6
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Binnen lnterteve zal dit een
pilootproject zijn.

Van zodra het netwerk gereali
seerd is, kan de automatisering
van de gemeentediensten verder

worden doorgevoerd.

Het netwerkproject heeft ook
impact op de organisatie van de
telefonie en het fax-verkeer van
het gemeentebestuur.

PIP-project

De introductie tot het Politie
Informatica-Project [PIP) wordt
stap bij stap uitgewerkt. De
netwerkconfiguratie is gereali
seerd en er is aangevangen met
de opleiding van het politie
personeel voor wat betreft het
gebruik van het PIP-programma.

In januari '97 zal definitief met
het project worden gestort.

Verkeersopvoeding

In het najaar '96 werd een
halftijds personeelslid, in het
bezit van een pedagogisch
diploma, aangeworven voor het
project "Verkeersopvoeding".
Stap voor stap zullen, in onder
linge afspraak met de scholen,
lessenpakketten en verkeersoete
ningen worden uitgewerkt en in
praktijk gebracht. Er zal zorgvul
dig over gewaakt worden dat de
pakketten en de oefeningen
aangepast zijn aan het leeftijds
niveau van de leerlingen.

Verkeersveiligheid

Politie Edegem heeft haar
verkeerscontrole op snelrijders
opgedreven. Deze inspanning
zal in '97 worden volgehouden.

Daarenboven zal in de loop van
'97 een tiental verkeersonder
werpen het voorwerp uitmaken
van bijzondere toezichtsactivitei
ten van de politie, zowel preven
tief als repressief. Er zal onder
handeld worden met de rijks
wacht in hoeverre deze campag
nes kunnen worden geïncorpo
reerd in de lPZ-samenwerking.

Ook al vragen de WODCA
7

3. VEILIGHEID

3.1. POLITIE ties van oproepen te voorkomen.• 1
De kost hiervan zal gespreid
worden over de 5 deelnemende

lnterpolitiezone
gemeenten.

De besprekingen voor de inte
Een veiligheidscharter, na

grale lPZwerking tussen de
bespreking in het lokaal vijf

korpsen van de gemeenten
hoeksoverleg met de procureur
des konings en met de gerechte-

Aartselaar, Edegem, Hove, lijke politie, zal in de loop van
Kontich en Lint, die onderling én het jaar '97 aan de verschei
met de rijkswacht zullen samen- dene gemeenteraden ter goed-
werken, worden voortgezet. keuring worden voorgelegd.

Er werd een eerste akkoord be-
reikt over het aantal in te zetten Preventieraadmanschappen voor de reactieve
politie tijdens de nachten en de

In uitvoering van de beleidsnota• 1 weekends, waardoor het zal
mogelijk worden te storten mei

1

1996-2000 richtte de gemeente-

de 24-uren-permanentie over het rood in zitting van 29 februari

grondgebied van de 5 gemeen- 1
'96 de gemeentelijke preventie-

ten. rood op.

Een eerste onderdeel van de 24 Deze adviesraad heeft tot doel
uren-permanentie, namelijk de een meer preventief beleid met
samenwerking tussen Kontich en 1 betrekking tot de criminaliteit te
Aartselaar, stortte ap 28 oktober ondersteunen. Op korte termijn
'96. Deze wordt ondersteund 1 zal de preventieraod zich vooral
door Edegem, die zorgt voor de bezighouden met de problema
opvang van de klachten, telefoni- tiek van de fietsdiefstallen, de
sche meldingen en dispatching inbraken in woningen en het
van de patrouilles op het terrein. vandalisme.
Bovendien stelt politie Edegem
haar cellencomplex ter beschik- In '97 zal de raad onderzoeken
king van deze korpsen in geval of er een globaal preventie-
van aanhoudingen. Edegem project kan worden uitgewerkt,
voorziet de aankoop van een dat voor betoelaging vanwege
registratiesysteem van de telefo- de Federale overheid in aanmer
nische meldingen, om interpreta king kan komen.
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acties flink wat inspanningen in

1

interventieterrein beschikken over 1 Initiatieven naar buiten toe
extra-manuren, toch blijft politie de vereiste informatie.
Edegem ook in '97, samen met 1 • Public relations
andere korpsen, haar steentje
bijdragen tot de provinciale Regiovorming Om de brandweer een grotere
WODCAacties die door de uitstraling en bekendheid te
gouverneur van onze provincie In het kader van de regiovorming geven bij de bevolking, o.m. met
in het leven werden geroepen. werd de brandweerdienst van het oog op nieuwe rekrutering,

Edegem ingedeeld in een regio worden er opendeurdagen
bestaande uit de brandweer van georganiseerd, artikels opgeno-

3.2. BRANDWEER j Antwerpen samen met alle men in het gemeentelijk informa-
diensten in de rand rond de tieblad, scholen ontvangen en

Investeringen 1997 1 metropool, vanaf Kontich in het medewerking verleend oan
zuiden tot Essen in het noorden. initiatieven van de jeugdraad.

Aankoop materieel met eigen
1

Drie- tot viermaal per jaar komen 1 f'
de dienstchefs van de 13 betrok • Uitlenen poederblussersmiddelen
ken korpsen samen om prakti

Eind '96 werd via het Centraal sche afspraken te maken. De
1 Sinds '96 beschikt de brandweer

Bureau voor Benodigdheden van bedoeling is om het beschikbare / van Edegem over l 0
het ministerie een halfzware materieel en personeel doelmatig poederblussers die door de

autopomp Mercedes geleverd. te kunnen inzetten daar waar

I
verenigingen kunnen worden

De aankoopprijs van deze nodig. ln '97 zal samen met de gehuurd. Tevens bestaat de

Mercedes bedraagt 5-700.000 omringende korpsen waarmee mogelijkheid om opleiding te

fr., B.T.W. inclusief. een overeenkomst is afgesloten, 1 krijgen in het gebruik van deze
worden geoefend en er zal ook toestellen.

De lichte vrachtwagens Ford en 1 informatie worden uitgewisseld.

VW van de brandweer zijn
respectievelijk 25 en 12 jaar
oud. De Ford zal worden vervan-, [ 4. VERKEER - OPENBARE WERKEN
gen in '97 en de V.W. in '98.
Voor elke wagen wordt een bud

1 4. 1 VERKEER
1 ,,,

gel voorzien van 800.000 fr.,
B.T.W. inclusief. zone 30 tussen de beide scho-

len.

Kontichstraat
In januari of februari '97 zal erInformatisering 1

De heraanleg van de Kontich- een tweede vergadering met de

De automatisering van de straat kadert in het gemeentelijk buurt plaatsvinden.

administratie van de brandweer verkeersleefbaarheidsplan en zal
startte enkele jaren geleden op in samenspraak gebeuren met de

1 Prins Boudewijnloaneigen initiatief van de brandweer stuurgroep verkeersveiligheid en
en gaandeweg werd deze door de wijkbewoners. Zo vond eind

1

Dit dossier werd reeds toegelichtde gemeente en de stoot verder november '96 een eerste intor
ondersteund. motievergodering voor de in het gemeentelijk informatie-

wijkbewoners plaats. blad nr. 170 van oktober '96.
Via de Koninklijke Belgische
Brandweerfederatie kan de Voor de herinrichting van de
brandweer in '97 beschikken Kontichstroat bestaan er twee 1 Andere projecten
over de CR-ROM "gevaarlijke mogelijke oplossingen : enerzijds
producten". Door het ter beschik- de inplanting van vijf plateaus ter [ • Uitvoering bewegwijzeringplan
king stellen van een draagbare hoogte van de kruispunten en
PC, kan de brandweer op het anderzijds de invoering van een 1 Eind '95 - begin '96 werd door

8
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onze verkeersdienst een beweg
wijzeringsplan opgesteld om alle
bestaande bewegwijzering op
ons grondgebied aan te passen
aan de richtlijnen van de hogere
overheid.
In afwachting van de goedkeu
ring van hei plan door het
Vlaams gewest werd reeds
begonnen met een uitgebreide
inventaris van de bestaande
borden en palen. Aan de hand
van deze inventaris en het
opgestelde bewegwijzeringsplan
kan worden vastgesteld wat er
aan bewegwijzering moei
worden vervangen of aangevuld.

o Alternatieve fietsroutes

De mogelijkheid zal worden
onderzocht tot de aanleg van
volgende alternatieve fietsroutes :
- weg parallel aan de
Kontichstraat vanaf de Pastoor
Denslaan
- doorsteek Rotenaard 
Mechelsesteenweg.

0 Herinrichting Boniverlei

De eerste gesprekken met het
Vlaams gewest omtrent de
herinrichting van de Boniverlei
zijn reeds gevoerd.
Bij voorrang gaat de aandacht
van het gemeentebestuur uit naar
afzonderlijke fietspaden, een
verkeersplateau met veilige over
steekplaatsen ter hoogte van de
Hagedoornlei en de Romeinse
Put en een vlottere en vluggere
afwikkeling van het verkeer op
de kruispunten met de
Buizegemlei, Hovestraat en
Kontichstraat, zo mogelijk bij
middel van een rond punt.

• Blijvende zorg voor de ge
machtigde opzichters

Al 7 jaar dragen de gemach

tigde opzichters met succes bij
tot een veiligere schoolomgeving.
Er zal verder zorg worden
besteed aan rekrutering en
opleiding, een geschikte uitrus
ting en een passende vergoe
ding.

• Sensibiliseringsactie rond
verkeer

In samenwerking met de jeugd
raad en de Edegemse scholen
zal een sensibiliseringsactie rond
verkeer op het getouw worden
gezet. In dat kader wordt de
jeugddag '97 een "open straat
dag".

• Belbusproject

De haalbaarheid van een
"belbusprojecl zal in samenwer
king met de buurgemeenten
worden onderzocht.

Een "belbus" is een soort taxibus
en rijdt bijgevolg enkel na tele
fonische bestelling. Wel heeft zij
praktisch een vast traject en
vaste halteplaatsen. Dit project
heeft tot doel de verbinding
tussen de gemeenten in de rand
van Antwerpen te verbeteren.

4.2. GEBOUWEN
Diverse grotere en kleinere
aanpassings-, verbeterings- en
onderhoudswerken worden aan
onze gemeentelijke gebouwen
uitgevoerd.

Fietsenberging administratief
gebouw

Om het gebruik van de fiets
door bewoners en werknemers
aan te moedigen, is het noodza
kelijk dat er een goede fiets

infrastructuur wordt uitgebouwd.
Een element daarvan is het
bouwen van comfortabele en
veilige fietsstallingen bij het
administratief gebouw.

Sporthal

In het kader van rationeel ener
giegebruik werd door Electrabel
een studie gemaakt om de tech
nische installaties van de sport
hal te optimaliseren. Er zal een
gespecialiseerd studiebureel
worden aangesteld om de uitvoe
ringsmogelijkheden te bestude
ren en een dossier op te stellen.

Verder dient hier de dakbedek
king van de voorbouw en de
conciërgewoning te worden ver
nieuwd en moeten de regenwa
terafvoeren worden nagekeken
en vernieuwd of hersteld.

Andreas Vesaliusschool

Diverse onderhoudswerken
dringen zich op aan de oudere
vleugels van de school.
De betonnen kroonlijsten dienen
te worden hersteld om verdere
aantasting te voorkomen. Er is
nog steeds een waterinfiltratie
probleem in de turnzaal. Deze
dient ook verder te worden
gerenoveerd. Een aantal gevel
panelen van de paviljoenen is
aan herstelling toe. Ook hebben
de paviljoenklassen terug een
schilderbeurt nodig.
Het buitenschrijnwerk van het
schoolhuis (Kontichstraat 5] kan
een opknapbeurt gebruiken en
ook hier moet de regenwater
afvoer worden gesaneerd.

Huis Hellemans

Afhankelijk van de resultaten van
de recent uitgevoerde stabiliteits
studie zullen wellicht werken
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moeten worden uitgevoerd om lijk, zoals bijvoorbeeld het ver- richten infrastructuur tegemoet
de stabiliteit van de vloeren in vangen van een schoorsteen van kan komen aan een zo uitge
het gebouw te verhogen. Een de bioklos, het ontroesten en breid mogelijke waaier van acti
principieel krediet werd alvast in behandelen van de schoorstenen viteiten en in welke mate deze
de begroting opgenomen. van de loods van de gemeente- activiteiten verenigbaar zijn. Zo
Daarenboven zal in de loop van werken, vervanging van de golf- wordt buiten de ontmoetingsfunc
'97 het buitenschrijnwerk woor ploten dakbedekking en de tie in de vorm van een café-tover-
nodig worden vernieuwd. regenwater-afvoervoorzieningen ne gedocht aan een polyvalente

van de hangar in de Zomerlei, ruimte voor familiale en andere
Diverse gebouwen 1 enz. feestelijkheden, vergaderruimte

Ook schilderwerken worden voor verenigingen, gemeentelijke
Op basis van het onderhouds opnieuw geprogrammeerd voor activiteiten enz.
programma opgesteld door de o.o. het gebouw van het Rode Deze studie zal in hoofdzaak in
technische dienst zijn diverse Kruis en het politiegebouw. eigen beheer gebeuren, moor

1 •kleinere herstellingen noodzake voor deelaspecten zoals specifie
ke technische adviesen wordt al-
vost een studiebudget voorzien.
Er zal overleg met de wijk plaats
vinden.

5.1. SPORT-
1

Uit de verschillende alternatieve 1 Inkom Fort 5

INFRASTRUCTUUR inplontingsplootsen wordt uit-
Het wachtlokaal aan de inkomeindelijk geopteerd voor deze
van het domein Fort 5 aan de

Gemeentelijk instructiezwembad
gelegen langs de Romeinse Put

Fort V-straat zal worden ver-

1

zelf, ter hoogte van de bestaan-
nieuwd."Frank Jespers" de sportvelden en speeltuin.
De muur met de typische poort-

Het gemeentelijk instructiezwem Deze inplanting is commercieel
boog wordt behouden moor de
bouwvallige gebouwtjes wordenbad "Frank Jespers" in de interessant, waardoor de kans gesloopt. In de plaats daarvanVrijwilligersstraat zal worden op inbreng van derden toe-

vernieuwd. neemt. Tevens sluit deze locatie
zou een overdekte "ontmoetings

aan bij de actieve zone van het
plaats" worden gecreëerd in

Meer daarover staat op blz. 20
1

combinatie met sanitair en een
recreatiedomein, wat voor een zeer beperkt wachtlokaaltje.te lezen. horecafunctie zeker een troef is
en wat als bijkomend voordeel

Onder de luifel wordt een info
bord voorzien.

heeft dat de passieve recreant in Deze plek kan een plaats van
een rustig wandelgebied terecht afspraak worden, het vertrek-

5.2. RECREATIE 1

kan. Ook uit oogpunt van bereik- punt van geleide groepsbezoe
boorheid (leveringen en cliënteel) ken, een schuilplaats, ...
is deze inplanting aangewezen. Het ontwerpdossier is in opmaak

Chalet Romeinse Put 1 Zo hoeft het gemotoriseerd ver- en de uitvoering wordt voorzien
keer slechts tot in de rond van in de eerste helft van '97.

In overleg met de verscheidene 1 het recreatiegebied te komen.
betrokken gemeentelijke diens-
ten werd de inplanting van een Uiteraard vergt deze nieuwe

1 5.3. SPEELTERREINEN"chalet" op het recreatiedomein locatie een aanpassing van de
van de Romeinse Put terug in reeds vroeger gemaakte vooront
vraag gesteld. De oorspronkelijk werpen. Hierbij zal worden reke De aandacht gaat in '97 vooral
vooropgestelde inplanting aan ning gehouden met de mogelijk- naar de omgevingsafwerking
de rand van de vijver bleek heden om derden bij het project van de nieuw gerealiseerde
vanuit bouwtechnisch- en exploi te betrekken. Er zal worden on- speeltuinen, o.o. P. van den Bern-
tatieoogpunt niet de optimale. derzocht in welke mate de op te denloan en W. Herreynsstroot.

10
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6.1. MILIEU

In afwachting van de voorstellen
opgenomen in de definitieve
tekst van het nieuw
milieuconvenant tussen het
Vlaams gewest en de gemeente,
kunnen voor '97 toch reeds de
volgende actiepunten worden
geïntroduceerd :

s Het voorkomingsprincipe heeft
de prioriteit waar mogelijk.
In dit kader zal er dan ook ver
der aandacht worden gegeven
aan milieusensibilisatie via on
dermeer het infoblad, milieu
educatie en het stimuleren van
afvalpreventie door b.v. het
verkopen van compostvaten.

0 Verder onderzoek naar de
mogelijkheden tot ondersteuning
van kleinschalige milieu-initiatie
ven.
Hierbij kan gedacht worden aan
subsidiëring van kleinschalige
waterzuiveringssystemen, het
intern gebruik van regenwater,
zonne-energie,

• Verder onderzoek naar het
opstarten van een kringloop
centrum in onze regio, zodat de
herbruikbare goederen niet
dienen gestort of verbrand te
worden.
Dit vergt verdere onderhandeling
met de mogelijke initiatiefne
mers, het laten uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie [=onder
nemingsplan), het zoeken van
een geschikte locatie en het
onderhandelen over en het af
sluiten van een overeenkomst.

• Verder uitvoeren, stimuleren en

indien nodig optimaliseren van
de selectieve inzamelingen huis
aan-huis en op het Ecopork.

De verkoopprijs van de huisvuil
zakken werd met ingang van 1
januari '97 herzien. De huisvuil
zakken worden in hun totaliteit
tegen kostprijs verkocht, maar er
wordt naar gelang het soort zak
een verschillend tarief aangere
kend, teneinde de selectieve in
zameling te promoten en de be
volking te stimuleren om minder
afval te veroorzaken.

Voor het selectief huis-aan-huis
ophalen van het huisvuil beschikt
de reinigingsdienst over vijl
huisvuilwagens, waarvan vier
permanent in gebruik en één
veelvuldig. Daar twee van deze
wagens ernstige slijtage verto
nen, wordt in '97 een nieuwe
huisvuilwagen aangekocht (ge
raamde kostprijs: 4.500.00 fr)

• In verderzetting van de milieu
audit, uitgevoerd in samenwer
king met het Provinciaal Instituut
voor Hygiëne, lijkt een monito
ring van ondermeer de water
kwaliteit en het nemen van ge
poste maatregelen ter verbete
ring van de milieukwaliteit
wenselijk.

6.2. RUIMTELIJKE
ORDENING

B.P.A. Mussenburg

Nadat in de loop van '96 het
voorbereidende werk door onze

eigen diensten werd afgewerkt,
zal het voorontwerp en ontwerp
van het bijzonder plan van
aanleg Mussenburg door een
studiebureau verder worden
uitgewerkt in de eerste helft van
'97. Na de noodzakelijke
besprekingen van het voor
ontwerp met de gemeentelijke
commissie van advies en de
hogere overheid, zal een defini
tiet voorontwerp aan de bewo
ners van het betrokken gebied
worden voorgelegd. Pos daarna
zal een ontwerp voor voorlopige
goedkeuring door de gemeente
raad worden behandeld.

B.P.A. Fort 5

Als tweede in de rij van te her
ziene oudere bijzondere plannen
van aanleg zal dit B.P.A. aan
bod komen. In september '96
werd door de gemeenteraad
reeds de ministeriële machtiging
aangevraagd voor de herziening
van dit plan. Zodra deze wordt
verkregen, kan een urbanist wor
den aangesteld en een ereloon
overeenkomst worden afgeslo
ten. De nodige kredieten voor
deze studie werden in de begro
ting voorzien.

Naast het actualiseren van de
voorschriften en het afstemmen
ervan op de nieuwe generatie
B.PA.'s dient de verlaten bedrijfs
site van de Reco in de Omhei
ninglei een stedenbouwkundig
verantwoorde invulling te krijgen.
Daartoe werd reeds in '96 een
haalbaarheidsstudie opgestart
om dit specifieke probleem te
analyseren en voorstellen uit te
werken. De resultaten van deze
studie zullen in het herziene
B.P.A. worden geïntegreerd.

1 1

6. MILIEU - RUIMTELIJKE ORDENING



7997
• e O

N
0

F
0

0
0

R
0

M
0 0 0 0

E
0

V
0 0 c

A T A N

7.1. GROENBELEID

Groenvoorziening

Op het vlak van de groenvoor
ziening, gaat de aandacht, zoals
gepland in de beleidsnota 1996-
2000, vooral naar efficiënt on
derhoud van de bestaande plant
soenen.

Nieuwe projecten

De restgronden Romeinse Put 
Grote Dries (rond Driehuizen),
zullen steenvrij moeten worden
gemaakt, in het kader van de
sanering van deze omgeving.

Het weidegedeelte in gemeente
eigendom, naast Arendsnest,
wordt voorbehouden aan bos
oanplonting. De grondvoorberei
ding en de aanplanting van een
scheidingshaag worden reeds in
het plantseizoen '96-'97 uitge
voerd en de eigenlijke bosaan
planting is voorzien voor het na
jaar '97. Indien er interesse zou
bestaan vanwege Edegemse
scholen, kan een dergelijke
plantactie kaderen in de activitei
ten van de bioklas.

Romeinse Put

Zoals reeds vermeld in de ru
briek "Recreatie" zal in de re
creatiezone Romeinse Put een
nieuwe chalet worden ingeplant.
Dat zal gevolgd worden door de
laatste fase van het project
"herinrichting recreatiedomein
Romeinse Put", nl. de plaatsing
van verlichting en parkmeubilair.

12

Meihof

In '96 werd door een gespeciali
seerd bedrijf onderzoek gedaan
naar de gezondheidstoestand
van de hoogstammen. De nodige
snoeiwerken, ter beveiliging van
de speelaccommodatie, worden
in het seizoen '96.'97 uitge
voerd.

8.1. O.C.M.W.

Op het ogenblik dat deze
beleidsbrief en dit gemeentelijk
informatieblad werden opge
steld, moest de begroting van het
O.C.M.W. nog aan de gemeen
teraad worden voorgelegd. Dat
geldt eveneens voor de beleids
brief '97 van het O.C.M.W.
Op deze aangelegenheden
wordt in een volgend informatie
blad teruggekomen.

8.2. GEZONDHEID
In het voorjaar '97 zal worden
doorgegaan met het preventief

9.1. KINDEROPVANG
EN JEUGD

Kinderopvang en jeugddienst

Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan

De uitvoering van het G.NO.P
is afhankelijk van enerzijds de
financieringsmogelijkheden,
zoals ze in het ontwerp-milieu
plan van de Vlaamse regering
voorzien waren en anderzijds de
mogelijke opvolger van het
milieuconvenant.

borst- en baarmoederhalskanker
onderzoek voor vrouwen tussen
25 en 65 jaar, speciaal voor
hen die de eerste maal tot de
doelgroep behoren, maar ook
voor diegenen die 3 jaar gele
den een laatste onderzoek lieten
uitvoeren.

In '97 zal tevens het 2-jaarlijks
mammografisch onderzoek voor
vrouwen in de leeftijdsgroep van
50 tot 70 jaar worden vervolgd.
Daarenboven zal het provinciaal
BELGA-rapport (Beleidsplan
Gezondheid Provincie Antwer
pen) verder worden uitgewerkt.
Een ander aandachtspunt zal het
uitbouwen van een stuurgroep
gezondheid zijn in de schoot van
de gezinsraad.

• Kinderopvang

Er wordt gestreefd naar kwali
teitsverbetering van de opvang
d.m.v. een aangepast huishoude-

é

7. PARKEN EN PLANTSOENEN

8. SOCIAAL WELZIJN
SENIOREN - GEZONDHEID

9. JEUGD EN GEZIN
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lijk reglement, nieuwe contracten
tussen de betrokkenen, uitge
breide begeleiding en rappor
tering, startopleiding en perma
nente vorming voor de opvang
gezinnen.

0 Jeugdwerkinitiatieven

Onze kinderen en jongeren heb
ben recht op aangepaste en vei
lige speellokalen en omgeving
Veiligheid impliceert ondermeer
een preventiebeleid t.a.v. de
brandveiligheid, een duurzame
constructie van gebouwen en
een betrouwbare elektriciteits- en
gasinstallatie.

Een eerste krijtlijn, m.n. rond
brandpreventie, is reeds getrok
ken. In oktober 96 werd gestart
met de organisatie van voorlich
tingssessies rond 'hoe een brand
voorkomen én bestrijden' voor
de leiding van de jeugdvereni
gingen.
Dit initiatief wordt verder uitge
werkt in '97.

Een tweede mogelijke stop is de
wijziging van het subsidieregle
ment voor het oprichten en aan
passen van gebouwen, lokale en
elementaire nutsvoorzieningen
voor jeugdverenigingen om wer
ken Ier verbetering van de brand
veiligheid te stimuleren. Op basis
van een actiedossier "jeugdloka
len" zullen verdere ondersteu
ningsmaatregelen blijken.

uitbreiding van de doelgroep tol
l6-jarigen), Roefel, Grabbelpas
en de Vakantiespeelclub worden
verder ondersteund en kwalitatief
uitgebouwd.

• Informatiebeleid

In '97 zal o.a. tijdens de info
avonden voor nieuwe inwoners
het info-spel geïntroduceerd
worden. Dit spel is een originele
en leuke manier om, al dan niet
samen met de ouders, Edegem Ie
ontdekken als een kindvriende
lijke en aangename gemeente
om in Ie spelen, te wonen en
vriendjes te maken.

Voor de jeugdverenigingen is er
een draaiboek in de maak met
praktische tips en informatie. Dit
draaiboek of "jeugdvademecum"
zal o.a. informatie bevatten over
hoe zij beroep kunnen doen op
of genieten van allerlei gemeen
telijke diensten en faciliteiten, wat
te doen bij het organiseren van
een fuif, subsidiereglementen, ...

ln '96 werden er bij wijze van
proef op drie verschillende plaat
sen in Edegem info- of plakzuilen
opgesteld. Het is de bedoeling
op deze manier tegemoet te ko
men aan de vraag, vooral vanuit
de jongeren, om eigen affiches
te kunnen aanplakken en zo
wildplakken te vermijden. Indien

de opzet lukt, worden er in de
loop van '97 op andere plaatsen
zuilen bijgeplaatst.

9.2. VOOR- EN
NASCHOOLSE
OPVANG

In het najaar '96 werd gestort
mei een overleg in verbond met
voor- en naschoolse opvang met
alle onderwijsinstellingen,
kinderopvangcentra, jeugdraad,
gezinsraad, sportraad, cultuur
raad, het college van burgemees
ter en schepenen en de v.z.w.
Stichting Welzijnszorg Provincie
Antwerpen.

In een volgende fase zal worden
onderzocht op welke wijze de
voor- en naschoolse opvang
verder kon worden ontwikkeld.
Hierbij wordt vooral gedocht
aan de opvang op woensdag
namiddag.

Tevens zal worden onderzocht in
hoeverre de vakantiewerking ook
kon worden uitgebouwd in de
korte vakantieperiodes.

Er zal een inventarisatie worden
uitgewerkt van de locaties die in
aanmerking komen om dit alles
te herbergen.

13

De kunstacademie blijft een
groot succes en kan, no officiële
erkenning, mogelijk worden uit
gebreid met extra lesuren.

len in de zomermaanden hun
deuren open.

Ook in '97 kunnen in het kunst
atelier "Manke Lies" verscheide
ne kunstenaars terecht om er te
werken. Ze zorgen regelmatig
voor een tentoonstelling en stel-

10. 1. CULTUUR

10. CULTUUR - ONDERWUS - VORMING• Speelterreinen

Er zal worden onderzocht in
welke mate de behoefte aan
bijkomende locatie voor skaters
kon worden ingevuld.

• Vakantiewerking

Speeldagen en speelweken (met
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In '97 zal de organisatie van en
kele festiviteiten en plechtigheden
worden herbekeken. Zo wordt
er, vanuit een nieuwe werkgroep,
gesleuteld aan de formule van de
11-juliviering voor '97 en over
weegt het Comité Edegemse
Concerten de organisatie van
een groter avondconcert in '97
en/of '98.

De eerste stappen inzake het
onderzoek voor de restauratie
van het orgel van de St.-Antonius
kerk zijn reeds gezet. In '97
wordt daaraan verder gewerkt.

Het voorbije jaar werd er een
tentoonstelling van de befaamde
kunstenaar J.P. Laenen georgani
seerd door de v.z.w. Huis
Hellemans. Er werd toen gebruik
gemaakt van het binnenfort, wat
nieuwe horizonten opent naar de
toekomst toe.
Voor '97 voorziet de v.z.w.
wederom een gevarieerd pro
gramma met o.a. een bijzondere
tentoonstelling, vooral op jonge
ren gericht en georganiseerd
vanuit de bibliotheek.

De bibliotheek wordt verder uit
gebouwd tot een centrum voor
informatie door een aangepast
aanbod nieuwe boeken, CD
ROMS en databanken, een Inter
net-aansluiting en uitgebreide ge
meenschapsinformatie (informa
tie die kan helpen bij het oplos
sen van dagelijkse problemen) :
• documentatiepakket rond stu
diemogelijkheden, opleidingen
en bijscholingsmogelijkheden
voor jongeren en volwassenen
• overheidsinformatie : infostan
den van de Vlaamse Gemeen
schap en de Europese Unie
• Wis-computer [het Werk-Infor
matie-Systeem van de V.D.A.B.) :
werkzoekenden kunnen de
arbeidsvacatures van de V.D.A.B.
rechtstreeks raadplegen.

14

Tevens zal de volwassenen
afdeling worden heringericht :
de bibliotheek moet een aange
name en sfeervolle vindplaats
voor informatie en cultuur zijn.

In '97 zal de uitleenadministratie
worden geautomatiseerd. Dit zal
een vlottere, meer efficiënte
dienstverlening toelaten.

De gebruiker zal meer inspraak
krijgen bij de samenstelling van
de collectie : geïnteresseerde
lezers zullen bepaalde domeinen
van het informatieaanbod
opvolgen met het doel de biblio
thecaris bij het aankoopbeleid te
adviseren.

Er zal een nog nauwere samen
werking met de gemeentelijke
discotheek worden nagestreefd :
• De titelbestanden van biblio
theek en discotheek zullen wor
den samengevoegd tot één be
stand. De gebruiker zal dan alle
titels van bibliotheek en disco
theek op hetzelfde scherm kun
nen terugvinden.
• De gebruiker zal met één le
nerskaart zowel gebruik kunnen
maken van de bibliotheek als
van de discotheek.
• Er zal een gezamenlijk regle
ment worden ingevoerd.

Ten slotte zal aandacht geschon
ken worden aan leesbevordering
en bibliotheekpromotie, met
acties als de Kinder- en Jeugd
jury, Jeugdboekenweekproject
1997 - "Kunst met K van boeK",
Bibliotheekweek 1997 en door
de samenwerking met o.a.
onderwijsinstellingen, de vrije
P.O.B. Elsdonk en de werkgroep
Emancipatie uit te breiden.

l 0.2. ONDERWIJS EN
VORMING
Gemeenteschool A.V.E.

Genoodzaakt door het succes
van de inschrijvingen werd voor
het schooljaar '96.'97 een extra
onderwijzer met 1 8 prestatie
uren/week aangeworven op
gemeentegelden, om zo l 8
volwaardige klassen te kunnen
organiseren.

Op materieel vlok zal worden
overgegaan tot de inrichting van
de speelplaats en de vernieu
wing van oud meubilair dat
dringend aan vervanging toe is.

De computerklas van de gemeen
teschool zal stapsgewijs heruitge
rust worden mei performanter ma
terieel, zodat recentere educatieve
software kan worden gedraaid.
Bovendien zal het aantal beschik
bare PC's worden verhoogd.
Dit materieel zal niet nieuw wor
den aangekocht doch wel afkom
stig zijn van upgradings op de
gemeentelijke diensten.

Academie voor muziek en woord

De accommodatie van Hof ter
Elst blijft optimaal benut. Doordat
er voor uitbreiding nauwelijks
ruimte is, blijft het behoud van
het niveau van het gegeven
onderricht de opdracht voor de
komende schooljaren.

Edegems Taaltatelier (ETA)

De grote uitdaging wordt het
vinden van oplossingen voor
zowel de huisvestings- als de
parkeerproblemen.
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11. TEWERKSTELLING - MIDDENSTAND een formele bestendiging van
een bestaande toestand.

•

11.1. TEWERKSTELLING
PWA - Edegem

Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
Edegem v.z.w. is opgericht,
maar voor de start van zijn
werkzaamheden blijft het voorlo
pig wachten op het ogenblik dat
de hogere overheid het licht op
groen zet.
Uitgebreide informatie daarover
volgt nog.

ln '97 zal het samenwerkingsver
band tussen het bureau van de
werkgroep Ontwikkelingssamen
werking en de Edegemse vereni
gingen die actief bezig zijn met
projecten in alle streken van de
wereld worden voortgezet en
verder uitgebouwd.

Gespreid over het jaar zullen
drie activiteiten op het getouw
worden gezet :
• in maart : restaurant
• in september : jaarmarkt
activiteiten, o.a. tentoonstelling
en animatie en in
• november : 11.11.11.actie.

Van zodra, in het kader van de
invoering van een vernieuwd
samenhangend personeelsbeleid,
het nieuwe organogram in
verband met de werking van de

11.2. MIDDENSTAND
Benevens de reeds bestaande
activiteiten, zoals de Dag van de
Klant, het Sinterklaasfeest en de
organisatie van de eindejaars
verlichting, wordt terug aange
knoopt bij een oude traditie, nl.
de eindejaarstambala.

Een dynamische middenstands
raad zorgt ervoor dat de belan
gen van de Edegemse midden
standers waar nodig aan bad
komen.

Concreet zullen volgende projec
ten worden gesteund : de NGO
Duterimbere in Rwanda, de
NGO Mudha op de Domini
caanse Republiek en de NGO
Calcutta Rescue in India.

Andere aandachtspunten zijn de
verdere uitbouw van de
sensibiliseringscampagnes en het
opstellen van statuten en een
huishoudelijk reglement voor de
werkgroep.

Ten slotte zal de Edegemse
toelage met 100.000 fr. tot
1.000.000 fr. worden verhoogd.

gemeentediensten is goedge
keurd, zal het gemeentebestuur
officieel beschikken over een
informatiedienst en een intorma
tieambtenaar. Eigenlijk wordt dit

De voorlichting bij het gemeente
bestuur werd tot op heden nooit
centraal georganiseerd en dat
blijft zo. Het zijn in de eerste
plaats de diensten die hun eigen
communicatie verzorgen.

De informatiedienst en ambte
naar zullen zich concreet blijven
bezighouden met het beheer van
de grote informatie-instrumenten
waarover het gemeentebestuur
beschikt : gemeentegids, ge
meentelijk informatieblad, lokale
kabeltekst op televisie, de
gemeentelijke info-foon "Hallo
Edegem" en de onthaalavonden
voor nieuwe inwoners. De eerste
kleine stapjes op Internet werden
inmiddels gezet en er zal naar
gestreefd worden dit moderne
medium een volwaardige plaats
te geven in het gemeentelijk
communicatielandschap.

Voor het overige zal de
informatiedienst zijn ondersteu
nende rol blijven vervullen voor
alles wat met communicatie Ie
maken heeft op het vlak van
beleid, imagoopbouw [pers
voorlichting, public relations,
protocol, onthaal, huisstijl,
klachtenbehandeling... ) en
interne aangelegenheden.

Voor het aspect inspraak geldt
dezelfde aanpak. leder departe
ment blijft zijn eigen (themafi
sche) inspraakinitiatieven verzor
gen en de informatiedienst
verzorgt de algemene inspraak
momenten. Daarbij mag beslist
niet uil het oog worden verloren
dat de gemeentelijke advies
raden op het vlak van inspraak
een belangrijke rol blijven
vervullen.
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
Automatisatie van de • herprofilering Prins Boudewijn De verdeling van de voorgeschre

gemeentediensten laan fase l (tussen de Burletlaan ven huisvuilzakken gebeurt in sa-
en Den Eeckhofstraat) : menwerking met de I.H.K., die

De automatisatie van de gemeen- 25.500.000 fr. de huisvuilzakken aankoopt en

tediensten wordt voortgezet. • herprofilering Prins Boudewijn- aanlevert. Voor de verkoop zor
laan fase 2 (tussen Den gen de door de gemeente aange-

In dat kader werd toestemming Eeckhofstraat en grens Kontich) : duide handelsondernemingen.

gegeven voor de aankoop van 8 20.000.000 fr.

tot l O personal computers ten • herprofilering Kontichstraat : In de schoot van de I.H.K. werd

behoeve van de computerklas 6.000.000 fr. tussen de acht aangesloten

van de Gemeenteschool Andreas • heraanleg de Burletlaan (tussen gemeenten een akkoord bereikt

Vesalius Edegem, tegen de Parklaan en Vestinglaan) : over de nieuwe prijs van de

geraamde kostprijs van 530.000 10.000.000 fr. huisvuilzakken. Zoals hierna

fr., hard- en software in het kader blijkt, wordt het laagste iarief

van PIP (Politie Informatica
Polyvalente

aangerekend voor de zakken die

Project ), tegen de geraamde worden gebruikt voor de selec

kostprijs van 890.000 fr. en compacttractor 1 lieve inzamelingen.

bureautica-soltware ten behoeve
van de administratieve diensten, Voor het onderhoud van straten De verkoopprijzen van de

tegen de geraamde kostprijs van en plantsoenen hebben de huisvuilzakken bedragen sedert

650.000 fr.; prijzen exclusief gemeentediensten nood aan een l januari '97 :

B.T.W. compacttractor met hulpstukken. • zakken voor P.M.D. :

Daarom werd het bestek met in pakken van 20 - 6 fr./zak

voorwaarden goedgekeurd voor • zakken voor tuinafval :

Verwerving van de aankoop van een eenassige in pakken van 10-6fr./zak

trekker met onkruidborstel en • zakken voor restafval (klein

Distrigas-aandelen trommelmaaier, tegen de ge- formaat) :
1 (

raamde prijs van 400.000 fr., in pakken van 20-8 f/zak
Er werd goedkeuring gehecht exclusief B.T.W.

• zakken voor restafval (groot
aan het voorstel van de inter- formaat) :
communale IKA om via een in pakken van 20- 12 fr./zak.
participatie in de CV Publigas Vervanging vaneen gemeentelijk pakket Op deze wijze worden de
Distrigas-aandelen te verwerven straatbomen huisvuilzakken in hun totaliteit
voor een waarde van verkocht tegen kostprijs, maar
10.375.512 f, met het oog op De onderhandse aankoop van wordt dus, door de aanrekening
de gemeentelijke verankering plantmateriaal voor de jaarlijkse van een verschillend tarief naar
van deze maatschappij. vervanging van straatbomen, gelang het soort zak, de selec

indien nodig verdeeld in ver- lieve inzameling gepromoot en
scheidene loten, tegen de de bevolking financieel gestimu

Wegenis en rioleringen geroomde prijs van 356.000 fr., leerd om minder afval te veroor
exclusief B.T.W., werd goedge zaken.

In het kader van de subsidiëring keurd.

van riolen door de Vlaamse Overname
overheid, werden volgende
projecten voor betoelaging Verkoop van IGAO-aandelen
voorgesteld : huisvuilzakken 1 Om de 50/50 verhouding tussen
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de private sector en de publieke
sector in de intercommunale
IGAO, alsook de 50/50 verhou
ding binnen de publieke sector in
voormelde intercommunale, te
bereiken zal de stad Antwerpen
met Electrabel 93.439 aandelen
ruilen voor IMEA-aandelen en
zal Electrabel op zijn beurt
176.907 aandelen ter beschik
king stellen van de gemeenten
van de regio en van de Linkeroe
ver. Deze mogen de aandelen
gespreid over l O jaar overkopen.

De gemeente Edegem kreeg de
kans om in '97 de hoeveelheid
aandelen voor de eerste twee
jaar over te nemen.

Daarom werd besloten om in '97
een bedrag van 4.040.316 fr
aan te wenden voor de financie
ring van de overname van
Electrobel van de deelbewijzen
van de intercommunale IGAO en
deze overname te laten verrich
ten door de intercommnole IKA.

Tevens werd beslist dot een zelf
de procedure zal worden toege
past voor de resterende 8 jaar.

Jeugd

Het jaarplan '97, dat werd
opgesteld in uitvoering van het
jeugdwerkbeleidsplan '96.'97
'98 en gunstig advies verkreeg
van de gemeentelijke jeugdraad,
werd goedgekeurd. Dot pion
licht de begrotingscijfers '97 toe
voor wat betreft het jeugdwerk
beleid in Edegem.

Gronden projectzone 2
'Heihoefseweg'

Er werd akkoord gegaan met het

verlenen van een recht van over
gang ten behoeve van een inge
sloten perceel grond dat gelegen
is in de Heihoefseweg en eigen
dom is van de v.z.w. Parochiale
Werken der Dekenij Kontich over
een naastgelegen perceel, toe
behorend aan de gemeente,
naar de Lode de Boningestraot.

Mobiliteitsconvenant

Een mobiliteitsconvenant werd
goedgekeurd, doi wordt afgeslo
ten met het Vlaamse gewest, de
Vlaamse Vervoermaatschappij en
de provincie. Dit convenant is
eigenlijk een moederconvenant,
dat telkens per afzonderlijk toe
passingsgebied moet worden in
gevuld.
Zo valt bijvoorbeeld het dossier
"herinrichting Prins Boudewijn
laan" onder de toepassing van
hei mobiliteitsconvenant.
Het mobiliteitsconvenant wil er
toe bijdragen de verkeersveilig
heid te verhogen, de verkeers
leefbaarheid te verbeteren en de
vervoersvraag te beheersen.
Middelen daartoe zijn ruimtelijke
herstructurering en het duurzaam
bevorderen van de mobiliteit
door het selectief verschuiven
van autoverkeer naar voetgan
gers-, tietsersverkeer en open
baar vervoer.
Zo zal door de gemeente een
mobiliteitsplan moeten worden
opgesteld. Toekomstige projecten
op gewestwegen die binnen het
toepassingsgebied vallen van
een mobiliteitsconvenant zullen
aan dit plan worden getoetst.

Gemeentelijk natuur
ontwikkelingsplan

Het gemeentelijk natuurontwikke-

lingsplan (G.N.O.P.), dat is
opgesteld in het kader van de
overeenkomst afgesloten tussen
de Vlaamse gemeenschap en de
gemeente in verband met het
gemeentelijk MINA-beleid, werd
goedgekeurd.

De voornaamste actiepunten
situeren zich in de landelijke
gebieden van de gemeente : het
valleigebied van de Edegemse
beek, het valleigebied van de
Kleine Struisbeek en het agra
risch gebied ten oosten van het
'Hof ter Linden'.

De geformuleerde actiepunten
zijn van bestuurlijk-administra
tieve aard (subsidiëring, gericht
aankoopbeleid en vrijwillige
beheersovereenkomsten) alsook
van natuur-technische (b.v. aan
brengen van houtkanten, bomen
rijen, leelgebieden voor amfi
bieën en andere waterorganis
men, natuurgericht graslandbe
heer en perceelsrandbeheer).

Bijzonder Plan van
Aanleg nr. 1 'Mussen
burg'
De ereloonovereenkomst en de
raming t.b.v. l .820.546 fr.,
B.T.W. exclusief, voor het opma
ken van het bijzonder plan van
aanleg nr. l 'Mussenburg', werd
goedgekeurd.

Bijzonder Plan van
Aanleg nr. 8 'Groot
Molenveld'

Er werd besloten ministeriële
machtiging aan te vragen voor
een herziening van het bijzonder

17
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De begroting '97 van de v.z.w.
Sport- en Recreatiecentra werd
goedgekeurd als volgt :

V.z.w. Sport- en
Recreatiecentra
Edegem

• instructiezwembad
ontvangsten 2.615.000 fr.
uitgaven 2.435.000 fr.

• cafetaria sporthal
ontvangsten 880.000 fr.
uitgaven l 0.000 fr.

• algemene dienst
ontvangsten 3.480.044 fr.
uitgaven 7.955.044 fr.

• totaal

het reglement betreffende het
contractueel personeel
• goedkeuring van het nieuw
geldelijk statuut van het gemeen
tepersoneel en veiligheidsperso
neel, met uitsluiting van het on
derwijzend en brandweerperso
neel, gemeentesecretaris en
gemeenteontvanger
• goedkeuring van een vor
mingsreglement dat van toepas
sing is op het statutair en con
tractueel personeel, met uitslui
ting van het onderwijzend,
politie- en brandweerpersoneel
• goedkeuring van het reglement
voor de organisatie van de ge
meentelijke vrijwillige brand
weerdienst, dot ondermeer bepa
lingen bevat in verband met het
administratief en geldelijk statuut
van het vrijwillig en beroeps
personeel van de brandweer.

(

0 fr.Saldo

Belastingen

De belasting op het tewerkge
steld personeel werd sedert l
januari '97 opgeheven en
volgende belastingen werden
goedgekeurd :

• aanvullende belasting op de
personenbelasting - dienstjaar '97
• gemeenteopcentiemen op de
onroerende voorheffing - dienst
jaar '97
• belasting op de drijfkracht- ]
januari '97-31 december 2000
• belasting op het verspreiden
van telefoongidsen - l januari
'97.31 december 2000

Uitgaven Fonds Polrimonium
- 133.265 fr.

Ontvangsten Fonds Patrimonium
133.265 fr.

Uitgaven voor rekening van
derden 225.000 fr.

Ontvangsten voor rekening van
derden 225.000 fr.

Uitgaven eigen dienstjaar
- 1.555.000 fr.

Ontvangsten eigen dienstjaar
l .440.000 fr.

De begroting '97 van Kunst
centrum Huis Hellemons werd
goedgekeurd als volgt :

Batig saldo vorig dienstjaar
l l 5.000 fr.

V.z.w. Tentoonstellings
huis Huis Hellemans

(lees meer daarover in de samen
vatting van de beleidsbrief '97.
hoofdstuk 'financiën' op bi. 5).

4.150.000 fr.
725.000 fr.

11.125.044 f.
11.125.044 f.

ontvangsten
uitgaven

• sporthal
ontvangsten
uitgaven

plan van aanleg nr.8 'Groot
Molenveld'.

Gemeentepersoneel

Anderzijds wordt van de herzie
ning gebruik gemaakt om een
aantal ingesloten eigendommen
in het gebied voor dagrecreatie
ook voor wagens toegankelijk te
maken, door bepaalde voetgan
gers- en fietswegen ook deels als
toegansweg voor plaatselijk en
niet-doorgaand verkeer uit te
bouwen.

Door deze herziening beoogt het
gemeentebestuur enerzijds de
inplanting van handels- of distri
butiecomplexen langs de Prins
Boudewijnlaan tegen te gaan.
Vanuit mobiliteitsoogpunt is de
realisatie van dergelijke com
plexen langs gewestwegen aan
de rand van de bebouwde kom
niet wenselijk. Ze scheppen
namelijk Ongewenste verkeers
stromen en conflictsituaties in
verband met verkeersveiligheid
op de gewestweg in kwestie.
Tevens wordt op deze manier de
handelsactiviteit in het centrum
beschermd.

In het kader van de invoering
van een vernieuwd personeels
beleid gebaseerd op de gemeen
schappelijke krachtlijnen van
minister Kelchtermans, werden
volgende beslissingen genomen :
• goedkeuring van een nieuwe
personeelsformatie voor het
administratief, technisch,
werlieden- en bibliotheek
personeel
• goedkeuring van het nieuw
administratief statuut voor het
statutair gemeentepersoneel en
veiligheidspersoneel, met uitslui
ting van het onderwijzend en
brandweerpersoneel, alsook van
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VERBOUWING ADMINISTRATIEF GEBOUW

•

•

Het Gemeentebestuur van
Edegem is reeds verscheidene
jaren bezig met stapsgewijs de
huisvesting van de gemeente
diensten te moderniseren.

Zo werden in het verleden reeds
de technische dienst en de groen
en milieudienst in moderne kan
toren ondergebracht - respectie
velijk in Berkenhof in de
Kontichstraat en in het binnenfort
van Fort 5- en werd het politie
planton gerenoveerd.

Daarop volgde dan de herin
richting van het gelijkvloers van
hei administratief gebouw. De
inkom werd uitgebouwd, zodat
een fraaie ontvangstruimte tot
stand kwam, terwijl de kantoor
ruimte van de dienst bevolking/
burgerlijke stand vergroot, ver
nieuwd en gebruiksvriendelijker
werd gemaakt.

Thans liggen de pionnen klaar
voor de verbouwing van een
gedeelte van de eerste verdie
ping en de volledige tweede
verdieping van het administratief
gebouw. Deze fase moet worden
gezien in het kader van het
totale concept "verbouwing van
het administratief centrum,
Kontichstroot 17 en 19". Aan de
pionnen, die werden ontworpen
door de gemeentelijke studie
dienst, ging een behoeftepeiling
bij het personeel vooraf.

Bovenop het buiten de gevel ste
kende portaal wordt zowel op
de eerste als op de tweede ver
dieping een kantoor bijgebouwd.

Bovendien bevatten de werken
de aanpassing van de hoofdtrap-

hol en de vervanging van de
verouderde sanitaire installaties
van de eerste en tweede verdie
ping.

De tweede verdieping, waar de
kabinetten van de burgemeester
en de gemeentesecretaris, het
secretariaat, de personeelsdienst
en de informatiedienst gevestigd
zijn, wordt zo goed als volledig
vernieuwd. Enkel het kantoor van
de burgemeester blijft zoals het
IS.

De indeling van de tweede ver
dieping wordt functioneler en het
comfort wordt in het algemeen
verhoogd door aanpassing van
de verlichting, verluchting, akoes
tiek en de kleur- en materiaal
keuzes.

Er worden afzonderlijke bureaus
voorzien voor de dienstchefs,
een medio- en vergaderlokaal,
een fotokopieerlokaal, een be
perkt archief en een lokaal voor
de schoonmaakploeg. Het ove
rige gedeelte wordt een land
schapskantoor.

De toegang tot de kantoren zal
kunnen gebeuren via een ruime
inkom met automatische deuren.
Voor de bezoekers komen er een
aangename onthaalruimte en
een vlotte looplijn naar de diver
se bureaus.

No de werken zal de tweede
verdieping beschikken over een
kantoorruimte met een opper
vlakte van circa 480 m?, die
moet volstaan voor de huidige en
toekomstige personeelsbezetting.
De werkruimte per persoon
[persoonlijke werkruimte en
algemene werkruimten samen
genomen) zal namelijk 30 m2

bedrogen.

Tijdens de werken zullen de ver
gaderingen van de gemeente
raad en het college van burge
meester en schepenen ter plaatse
kunnen blijven gebeuren.

De burgemeester, secretaris en
de diensten van de tweede ver
dieping worden gehuisvest in kan
toorwagens ( l 0 modules), die
zullen worden opgesteld op de

19



O o 0

1
0

N
0

F
0

0
0

R
0

M
0 0 0

1
0

E
0

V
0 0 G

7997 A T A N

esplanade vóór de Gemeente
school A.V.E.

Door de gemeenteraad werd op
24 oktober '96 goedkeuring ge
hecht aan de uitvoeringsplannen,
het bestek met voorwoorden en

de raming t.bv. 11.720.727 fr.,
exclusief BTW. De werken zullen
worden gegund bij wijze van
openbare aanbesteding.

De werken zullen vermoedelijk
worden aangevangen omsteeks

april 1997. De uitvoeringstermijn
bedraagt 240 kalenderdagen.

In een volgend stadium zal de
gemeenteraad nog dienen over
te gaan tot de goedkeuring van
het bemeubelingsplan.

VERBOUWING INSTRUCTIEZWEMBAD
Huidige toestand

Het gemeentelijk instructiezwem
bad Frank Jespers, dat wordt
beheerd door de v.z.w. Sport- en
Recreatiecentra Edegem, werd in
1970 opgericht als een uiterst
eenvoudige constructie. Het
gebouw werd opgetrokken rond
een betonnen skeletstructuur, die
nog in goede sloot is.

Een ontoereikende isolatie, waar
door er sterke condensatievor
ming optreedt, heeft heel wat
schade aan het gebouw toege
bracht. De wanden en de dak
structuur zijn volledig aan ver
nieuwing toe. De technische in
stallaties voldoen niet meer aan
de huidige wetgeving en dienen
voor een groot deel Ie worden
vervangen. Vooral de waterzui
veringsinstallatie, die belangrijk
is voor een veilige en hygiéni
sche uitbating van het bad, is
verouderd en zeer recentelijk
nog waren dure herstellingen
noodzakelijk.

Stand van het dossier

Begin 1995 werden enkele ver
kennende studierapporten opge
steld. Over de oord van de in
grepen en de daaraan verbon
den kostprijs bestond er enige
onzekerheid.

20

Daarom werd er, mee door het
gespecialiseerd karakter en de
complexiteit van de werken, aan
een studiebureau gevraagd een
renovatievoorstel en een prijs
raming te maken.

Een opgave van alle noodzake
lijke werken, een ontwerp,
rekening houdend met de laatste
wetgeving terzake en een nauw
keurige kostenraming vormden
de opdracht.
Uit het ingezonden document
onthouden we de volgende
belangrijke conclusies :

• Het zwembad zal volledig
conform VLAREM-titel llbis
worden uitgevoerd.

• Een toename van de bruto
oppervlakte van het huidig ge
bouw, die momenteel 444,8 m?
bedraagt, mei 123,3 m2 is
noodzakelijk, omwille van :
- een inkomsas die de toeganke
lijkheid van het gebouw voor min
dervaliden moet mogelijk maken
- de nieuwe voorschriften die het
scheiden van de waterbehande
lingsplaats en de stookplaats
eisen
- een lokaal voor de redder en
EHBO
- een afzonderlijk lokaal voor
chemicaliënopslag en luchtbe
handeling.

• Het gebouw wordt grondig
aangepakt. Een doorgedreven

isolatie van de wanden en het
dak is noodzakelijk, samen met
isolerende buitenbeglazing.
De vloeren kunnen niet geïso
leerd worden. Een deel van de
warmte die zou verloren gaan
door een goede ventilatie van
het gebouw wordt gerecupereerd
via een warmtewisselaar (ge
bruik van de condensatiewarmte).

• Er komt een volledige herin
richting van de kleedkamers,
doucheruimten, elektrische instal
latie en sanitoir.

• De vloeren worden heraange
legd in slipwerende tegels en de
kuip en de wanden krijgen een
nieuwe bekleding.

De exploitatiekost van het instruc
tiezwembad kan verlaagd wor
den door deze renovatie. Op
personeelskosten kan bespaard
worden door de vernieuwde kli
maatregeling van het gebouw en
de chloordosering en filterinstal
latie die voortaan automatisch
zullen lopen. Samen met de iso
latie zal dit ook een gunstiger ef
fect hebben op de energiereke
ning.
De totale kostprijs van de werken
wordt geroomd op 28,5 miljoen
frank.

Door de gemeenteraad werd
tijdens de zitting van 24 oktober
'96 de ereloonovereenkomsl en
de kostenraming voor de studie

(
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en opmaak van een ontwerp
goedgekeurd en gekozen voor
de onderhandse opdracht als
gunningswijze.

Planning van de
werken

De werken zullen worden uitge
voerd tijdens het schooljaar '97.
'98. ln september '98 zal het ver
nieuwde gemeentelijk zwem
bad de deuren moeten her
openen.

Financiering

Deze opzet werd reeds met de
scholen besproken. Er wordt
gerekend op ongeveer 600.000
fr. per jaar gedurende 25 jaar.

Ten slotte wordt een bijdrage ge
vraagd van de ouders door de
verhoging van de toegangsprijs
per zwembeurt. Deze zal stijgen
van 37 fr. (toegang + bus
vervoer) naar 60 fr

Medebeheer

Aangezien de scholen een deel

van de financiering voor hun
rekening nemen, lijkt het ook
billijk dat zij inspraak krijgen in
het beheer en de uitbating van
het instructiezwembad.
Het instructiezwembad wordt in
opdracht van het gemeentebe
stuur uitgebaat door de v.z.w.
Sport- en Recreatiecentra
Edegem. De scholen zullen don
ook een vertegenwoordiging
krijgen, zowel in de algemene
vergadering als in de rood van
beheer van deze v.z.w.

@

In eerste instantie zal hei ge
meentebestuur de investeringskost
voor afbraak en heropbouw finan
cieren, deels door een subsidie
uit het Investeringsfonds ( 13,5
miljoen) en deels door het afslui
ten van een lening ( 15 miljoen).
In tweede instantie zullen de
gebruikers, de scholen dus, een
vost bedrog per ingeschreven
leerling per schooljaar aan de
gemeente betalen, als mede
financiering van dit project.

STATUTENWIJZIGING INTERCOMMUNALE INTERTEVE
lnterteve : een groei
ende intercommunale
met toekomstvisie

Bij de oprichting van de inter
communale lnterteve in 1972
was het de ambitieuze doelstel
ling om zoveel mogelijk abon
nees toegang te geven tot zoveel
mogelijk I.V- en radioprogram
ma's aan een zo'n laag moge
lijke prijs. In de daaropvolgende

20 jaar is lnterteve daarin goed
geslaagd.

In de nabije toekomst worden de
kabelmaatschappijen echter
geconfronteerd met nieuwe
ontwikkelingen :
• concurrrentie van de
paraboolantennes;
• verzadiging van het aantal FM
Nv-abonnees;
• steeds meer zenders vragen
een vergoeding, waardoor het

abonnement dreigt duurder te
worden.

De snelle evolutie in de diensten
sector vraagt ook een grotere
benuttiging van de kabel. Doet
men niet mee, dan dreigt de
klassieke T.Y.-kabel een verloren
zaak te worden.

Reeds in 1991 heeft lnterteve
beslist om haar kabelnet aan te
passen. Vandaag is de tweede

21
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fase van de ombouw, die de
bandbreedte van 300 MHz naar
450 MHz moet brengen, gereali
seerd. Met een betere benutti
ging van deze bandbreedte, een
gewaarborgde kwaliteit en uitge
breide mogelijkheden op vlak
van telecommunicatie is lnterteve
voorbereid op de toekomst.

Voor een nog efficiënter gebruik
moel het net nu ook tweeweg ge
maakt worden (de gebruiker dient
niet alleen signalen te ontvangen,
maar ook te kunnen zenden).

Telenet

Ongeveer 2 jaar geleden lan
ceerde de Vlaamse regering een
uitdagend project voor communi

catie en multimedia; dit in het
vooruitzicht van het openstellen,
de 'liberalisering', van de tele
commarkt per l januari '98.

Onder deze impuls werd een
studieconsortium opgericht met :
• de GIMV : Gewestelijke Inves
teringsmaatschappij Vlaanderen
• US West : een telecom-opera
tor in Amerika
• financiële en mediagroepen
• de zuivere en gemengde
kabeltelevisie-intercommunales,
waaronder lnterteve.

De doelstelling van Telenet is
sterk toekomstgericht en houdt in
essentie twee zaken in :
• het bestaande kabelnet gebrui
ken voor meer diensten :
telefonie, datatransmissie (of het

massaal doorgeven van gege
vens) en multimedia met intorma
tie- en amusementsdiensten
• gebruik makende van de be
staande kabeltelevisienetwerken
het uitbouwen en uitbaten van
een interactief breedbandkabel
netwerk.

Statutenwijziging
lnterteve
De gemeenteraad van Edegem
keurde op 24 oktober '96 het
ontwerp van statutenwijziging
goed van de gemengde inter
communale INTERTEVE, waarbij
de gemeente is aangesloten, met
de bedoeling de participatie van
deze intercommunale in het pro
ject Telenet mogelijk te maken.

(

VIJFDE EDEGEMS TUINFEEST
Het vijfde Edegems Tuin
feest, gemeenschapsfeest
waarvan de opbrengst
bestemd is voor
sociale werken in

ABONNEMENT AGENDA'S
GEMEENTERAADSZITTINGEN

de gemeente, zal plaats
vinden op zondag 1 juni
op Fort 5.
Noteer nu reeds deze
datum in uw agenda !

Via het abonnement op de
agenda's van de gemeenteraads
zittingen krijgen de geinteres
seerde burgers informatie thuis
gestuurd omtrent de vergaderin
gen van de gemeenteraad en

22

alle onderwerpen die binnen
deze raad worden besproken.

Heeft ook u belangstelling voor
de werking van de gemeente
raad, stort dan 200 fr. op

rekening nr. 00O0009054-33
van het gemeentebestuur
Edegem, onder vermelding
"Abonnement Gemeenteraad".
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MELDINGSKAART

U kan als inwoner op verscheidene manieren uw gemeentebestuur op de hoogte brengen
van gebreken die zich hier en daar in de gemeente voordoen of van omstandigheden die
aanleiding geven tot een melding of een klacht.

ff TELEFONEREN MET DE BEVOEGDE GEMEENTEDIENSTTIJDENS DE KANTOORUREN

Centraal telefoonnummer : 450.42.00
Groen- en milieudienst : 448.00.78
Politie : 450.43.00
Brandweer : 450.43.00 of 457.46.33 (administratief nummer)

fl:n SCHRIJVEN OF FAXEN NAAR VOLGEND ADRES

Het college van burgemeester en schepenen
Kontichstraat 19
2650 Edegem

Fax 457.94.46

- GEBRUIK MAKEN VAN NEVENSTAANDE MELDINGSKAARTEN

Hoe demeldinaskaarten aebruiken ?

1. Vul uw naam en volledig adres in (anonieme meldingskaarten worden niet behandeld)
2. Vul uw opmerkingen en/of suggesties goed leesbaar in
3. Vul slechts één probleemmelding per kaart in (blanco meldingskaarten kan u verkrijgen bij de

onthaalbediende of bij de gemeentelijke informatiedienst, administratief gebouw, Kontichstraat
19, Edegem)

4. Deponeer de ingevulde kaart in de brievenbus van het gemeentebestuur, fax ze naar het
nummer 457.94.46 of stuur ze gefrankeerd op naar het adres vermeld op de keerzijde van die
kaart.

Het gevolg dat eraan wordt gegeven

Alle meldingen of klachten worden behandeld. Dat sluit echter niet uit dat niet alle problemen
(binnen een korte termijn) kunnen worden opgelost.

Wegverzakkingen

Wegverzakkingen gelieve u te melden aan de Dienst Gemeentewerken (tel. 450.42.00) of in
dringende gevallen aan de Politie (tel. 450.43.00).

Openbare verlichting

Heeft u vastgesteld dat er gebreken zijn aan de openbare verlichting, gelieve dit dan zodra
mogelijk te melden aan de politie (tel. 450.43.00). U moet wel het nummer van de defecte
verlichtingspa(a)l(en) opgeven.

é
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Gemeentelijke Informatiedienst
Administratief Centrum
Kontichstraat 19
2650 Edegem

Gemeentelijke Informatiedienst
Administratief Centrum
Kontichstraat 19
2650 Edegem

Gemeentelijke Informatiedienst
Administratief Centrum
Kontichstraat 19
2650 Edegem
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VANAF JANUARI
IN DE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK •••
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WIS is het Werk-Informatie
Systeem van de VDAB. Via een
gebruiksvriendelijke computer
met aanraakscherm kan je als
werkzoekende op een eenvou
dige manier dagelijks meer dan
8.000 vacatures uit heel Vlaan
deren raadplegen... even
gemakkelijk als geld afhalen via
een bankautomaat.

Je kan via verschillende invals
hoeken een keuze maken uit de
duizenden vrije jobs, in behan
deling bij de VDAB-arbeidsbe
middeling, o.a. : het beroep
(en de sector), de vereiste
studies, regio- en datumgegevens
(= de recentheid van de vaca
ture). Zoeken op combinaties van
deze gegevens is ook mogelijk.
Het systeem werkt bijzonder snel
en van elke vacature is er
specifieke informatie beschik
baar. Van de vacatures die je

interesseren, kan je een afdruk
krijgen.

Naast de vacaturebank heeft het
systeem nog heel wat meer te
bieden:

• de brievenbus :
een vorm van elektronische post
waarbij de werkzoekende een
bericht kan nalaten voor een
bepaalde medewerker van de
VDAB, een attest kon aanvragen
aan de dienst, bepaalde tips kan
geven, inschrijvingsformulieren
voor examens kan aanvragen...

• inschrijving als werkzoekende :
wie zich wil inschrijven als
werkzoekende bij de VDAB kan
dit doen via iedere WIS-terminal.
Zowel werklozen als schoolverla
ters, werknemers die van baan
willen veranderen of zij die no
een periode van inactiviteit terug

aan de slag willen, kunnen van
deze toepassing gebruik maken.

• opleiding en training :
alle VDAB-beroepsopleidingen
zijn in de databank opgenomen.
Je kon het opleidingsprogramma,
de duur, startdata en plaatsen
van opleiding opvragen. Wie
interesse heeft voor één of an
dere opleiding kon zich onmid
dellijk inschrijven of vragen om
uitgenodigd te worden voor een
informatiesessie. De agenda van
de examens van het Vost
Wervingssecretariaat (VWS) is
tevens beschikbaar.

• VDAB-info :
in deze rubriek kan je algemene
informatie over de arbeidsmarkt
opvragen, zoals tips voor school
verlaters, rechten en plichten als
werkzoekende, ...

Ben je werkloos of wil je van job veranderen ?
loop eens langs in de gemeentelijke bibliotheek :

met de WIS-computer kan je op banenjacht !
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Gemeentelijk Kunstcentrum
Kan je kunst verenigen met van sprookjes op doek, geschil-

HUIS HELLEMANS
boeken? derd door Benjamin De Meyere

? Van recy-kunst met veel fantasie
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem Tijdens de JEUGDBOEKENWEEK bijeengebracht door Ugo

zullen kinderen én volwassenen Renders ? Van een 'Klein Mu-
lichtvoetig het Huis Hellemans seum' in de tuin ?

Van 18 januari tot 16 februari
binnengaan in een wondere Geïnspireerd door zoveel kunst
wereld van kunst en boeken. kunnen kinderen (mits vooraf

KOLIBAROV DIMO Drie originele werken van inschrijven en betalen van 100,
1
~
\

Bulgaarse grafiek Panamarenko brengen de be- fr.) zelf aan de slag in verschei

in samenwerking met Graphic zoeker als vanzelf naar een sta- dene ateliers o.a. rond vliegeren,

Art Promotion pel boeken die allemaal te ma- portretteren of laten zien wie je

"Kunstcentrum HF TEN DOEYER" ken hebben met vliegen. zelf bent, het ontcijferen van
In een literair café tonen Marcel geheimtaal
Van Maele en Denmark hun Dit kunstzinnig gebeuren wordt

Van 23 februari tot 16 maart 1 gebottelde en letterlijk ingepakte opgezet door de Werkgroep

KUNST MET DE K VAN BOEK
gedichten en boeken. De zelfpor- Leesplezier, de Gemeentelijke

1

tretten van Guy Saenen leiden Openbare Bibliotheek, de
n.a.v. de Jeugdboekenweek naar biografische literatuur. Via Openbare Bibliotheek Elsdonk,

typografische kunst brengt m.m.v. de Gemeentelijke kunsta

Van 22 maart tot 13 april
Gaston de Mey ons naar taal- cademies van Edegem en
verhalen en woordbouwers. Ook Kontich.

HANS DE MUNTER de muziekkunst komt aan bod, Voor meer info: tel. 457.85.84

etsen met zowel pop, zang, blues als [Gemeentelijke Bibliotheek).
klassiek werk. En wat dacht je

Ar

7997

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

VAN ZONDAG
23 FEBRUARI 97

TOT EN MET ZONDAG
16 MAART 97

kunst
met de

k
boek-
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EEN ORIGINELE EN GESLAAGDE START VAN UW ZONDAG !
KOMT U OOK EENS EEN KEER ?

25

Een lidkaart kast 300 fr. en biedt
aan olie gezinsleden korting
vaar de drie zaterdagavond
cancerlen met gastoptredens van
hoog niveau.

Deze kaart kon aangekocht
worden op nevenstaand adres
(van 9 tol 12 uur of van 14 tot
16 uur) of voor aanvang van elk
concert aan de ingang van de
St.-Antoniuskerk.

Vrienden
van de

Edegemse Concerten

Graag nodigt het Comité
Edegemse Concerten u uit om lid
te worden van de 'Vrienden van
de Edegemse Concerten'.

Lid worden betekent dot u onze
organisatie daadwerkelijk wil
steunen door uw trouwe aanwe
zigheid.
Daarenboven trachten wij deze
groep te laten uitgroeien lot een
hechte kring van vrienden en
kennissen, die elkaar ontmoeten
naar aanleiding van onze
concerten.

Aanvang telkens om 11.00 uur

Plaats :
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat
Edegem-Centrum

Inkom:
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart

VVK en informatie :
Veerle Embrechts, p.a. Admini
stratief Centrum, Kontichstraat 19
te 2650 Edegem, tel.
450.42.46

Data :
zondag 2ó januari
zondag 23 februari
zondag 23 maart

Het Comité Edegemse Concerten
heet u van harte welkom op de
drie gezinsaperitiefconcerten van
het nieuwe jaar.
Jonge, talentvolle muzikanten
zetten hun beste beentje voor
tijdens deze sfeervolle en onge
dwongen zondagochtend
concerten
Achteraf kan u nog even
nagenieten bij een aperitiefje.

Comité Edegemse Concerten

GEZINSAPERTIEFCONCERTEN
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Het gemeentebestuur werft aan :

JOBSTUDENTEN VOOR DE GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
Periode:
van l tot 31 juli of van l tot 31
augustus.

Taak:
Volledige dagtaak : opvang en
begeleiding van kinderen van
2,5 1ot l 2 jaar gedurende 5
dagen per week en maximum 8
uur per dag (tussen 7.30 en
17.30 uur).

Voorwaarden monitor/-trice :
• minimum 17 jaar oud zijn
• een brevet bezitten van jeugd
verantwoordelijke van de
Vlaamse Gemeenschap, van de
mutualiteit of gelijkwaardig, of
een opleiding genieten of

We durven het bijna niet zeggen
maar de sp...sp...5p...5p...
speeldagen zijn er weer!

Samen hotsebotsen, lekker
grollen, fantaseren en fabriceren,
kruipen en snuiten, alles kan!

Ben je tussen 6 en l2 jaar oud ?
Kom dan op donderdag l 3 en
vrijdag ]4 februari (krokusvakan
tie), donderdag 3 en vrijdag 4
april (paasvakantie) naar het
lokaal van KSA Parsival in de
Jacob de Roorestraat 2 te
Edegem (aan het Fort 5).

De monitoren van de speelweken
kijken er reeds naar uit om er

26

genoten hebben in pedagogi
sche richting (normaalschool,
kinderverzorging e.d.);
• voldoende ervaring hebben in
het creatief omgaan met kinde
ren;
• deelnemen aan de opleidings
dag voorzien op vrijdag l
april.

Voorwaarden hoofdmonitor/
trice :
• minimum 20 jaar oud zijn;
• voor het overige zie "voor
waarden monitor (-trice)''.

Vergoeding :
• uitbetaling hoofdmonitor /-trice,
545.000 fr. per jaar aan l 00%

weer keigekke speeldagen van
te maken, telkens van 9 tot 16
uur. Er is middagbewaking
voorzien.

Voor meer informatie :
Gemeentelijke jeugddienst,
gemeentehuis (eerste verdie
ping), gemeenteplein, open op

(spilindex 138,0 l)
• uitbetaling monitor/-trice + 18
jaar, 490.500 fr. per jaar oon
l 00% (spilindex 138,0 l)
• uitbetaling monitor/Arice-18
jaar, 463.250 fr. per joor oon
l 00% (spilindex 138,0 l)

Kandidaturen :
schriftelijk indienen samen met
een curriculum vitae, bij de
Gemeentelijke Kinderopvang
dienst, Kontichstraat 19 te 2650
Edegem, en dit uiterlijk I maart
1997.

Bijkomende informatie :
Gemeentelijke Kinderopvang
dienst, tel. 450.43.70.

woensdag van ]4tot ló uur (tel.
450.43.70).

Dagprijs :
50 fr. voor Edegemse kinderen,
60 fr. voor kinderen buiten de
gemeente,
25 fr. voor het derde en vol
gende kind(eren).

c
ALS EEN ORKAAN .
KOMEN ZE ERAAN .
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DE EDEGEMSE JEUGDDIENST IS NU OOK EEN
CJP INFORMATIE- EN VERKOOPPUNT !

e

Wat is CJP?

Het CJP staat voor het Cultureel
Jeugd Paspoort.
Het CJP is een voordelenkaart
voor cultuur (in de ruime beteke
nis) en vrijetijdsbesteding.
Het CJP is er voor iedereen die
jonger is dan 26 jaar en 'wel
eens buitenkomt'.
Het CJP biedt korting voor film,
concerten, musea, theater, cultu
rele centra, persabonnementen,
spori, reizen en zelfs een aantal
winkels (c.d.'s, boeken, sport
artikelen, ... ) .
Het CJP is internationaal geldig,
dit betekent dat je als Vlaamse
CJP-er gebruik kan maken van
reducties aangeboden in andere
landen.
Het CJP biedt cadeaucheques,
dit zijn waardebonnen (ongeveer
een 5Otal) goed voor een één
malige maar mega-korting van
minstens l 00 fr. tot 50 %, tot
zelfs gratis (zoals voor AB, Arco,
Bronks, culturele centra, Club 9,

Cinecily, De Kreun, de Singel,
De Werf, Kaai theater, Limelight,
Nijdrop, NTG, Vooruit, ...).
Het CJP is een jaar geldig vanaf
de aankoopdatum.

Hoeveel betaal je voor dit alles ?

Het Cultureel Jeugd Paspoort kost
350 fr. en omvat :
• het CJP-magazine (8x per jaar)
• de CJP-voordelengids
• de CJP-cadeaucheques
• de CJP-jongerengids

• CJP's Open Cultuurdag
"Plamuur het gat in je cultuur"
• korting op de GO<26-reizen,
CJP's eigen reisorganisatie
• goedkoop & flexibel AIR-26-
ticket, CJP's eigen vliegticket, in
meer dan 80 % van de gevallen
het goedkoopste op de markt
• kans op het winnen van
vrijkaarten.

Geïnteresseerd ?
Het Cultureel Jeugd Paspoort is
te verkrijgen op de jeugddienst,
gemeentehuis ( l ste verdieping),
gemeenteplein te Edegem.
Openingsuren : woensdag
namiddag van 14 tot 16 uur en
dinsdagavond van 17 tot 19.45
uur.
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

Tot slot nog even vermelden dat
Grabbelpassers die in 1996 15
jaar geworden zijn, eenmalig
een CJP kunnen aanschaffen
voor slechts 100 fr. !

GRABBELPAS-NIEUWSBRIEF 1997
voor kinderen en jongeren van 4 tot l6 jaar

GRABBELPAS VIERT
ZIJN 5-JARIG BE
STAAN IN EDEGEM !!
Hallo Grabbelpassers en toekom-

stige Grabbelpassers,

In 1997 bestaat de Grabbelpos
werking, in zijn huidige formule,
5 jaar!
Sinds het ontstaan van het

samenwerkingsverband in '93
met de gemeenten Boechout,
Borsbeek, Edegem, Hove,
Kontich en Mortsel, trachten de
plaatselijke Grabbelpas
organisatoren, ieder jaar op-
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nieuw, een plaatselijk program- fr. (kinderen en jongeren wo zaterdag 8 februari van 9 tot l 2
ma samen te stellen dat beent- nende buiten één van de 6 uur in de vroegere collegezaal
woordt aan de eisen en de deelnemende gemeenten betalen van het gemeentehuis ( l ste
behoeften van alle leeftijds 200 fr.) en is vanaf maandag 3 verdieping) op het gemeente-
categorieën en borg staat voor februari te verkrijgen op de plein.
een meer don degelijke kwaliteit. jeugddienst van Edegem, ge
Het Grabbelpasvakantie- meentehuis ( l ste verdieping),

1

Opgelet ! Op deze dagen kan
programma zit don ook boorde- gemeenteplein te Edegem, waar er niet ingeschreven worden voor
vol culturele, creatieve, sportieve ook meer inlichtingen kunnen de activiteiten 1

en educatieve animatie. worden verkregen (dhr. Luc Bries,
De activiteiten hebben plaats tel. 450.42.48). Niet vergeten De activiteiten die tijdens de
tijdens de krokus-, paas-, zomer een pasfoto mee te brengen ! krokus- en paasvakantie door
en herfstvakantie. Openingsuren : elke woensdag onze gemeente worden georga

van 9 tot l 2 uur en van 14 tot niseerd, worden bekend ge-
Tevens willen we wijzen op het 16 uur en in de week van 3 tot maakt via de scholen in Edegem. 1

(j-
belang en het nut van de en met 7 februari uitzonderlijk Alle leerlingen van 6 tot 16 jaar
"Grabbelaar", een handige ook op maandag- en vrijdag krijgen een blad met informatie
kortingsgids die je gratis bijkrijgt voormiddag van 9 tot 12 uur. over de Grabbelpaswerking in
bij de aankoop van je Grabbel het algemeen en een beknopt
pos. Voor de activiteiten die vanaf de overzicht van de activiteiten
Gedurende het ganse jaar kun je krokusvakantie van stort gaan, (eventueel aangepast aan de
immers genieten van een hele- kon eveneens ingeschreven leeftijdsgroep). Van de volledige
boel kortingen voor pret- en worden op de jeugddienst en dit brochure (met alle activiteiten
recreatieparken, speciale evene vanaf maandag 3 februari van de ó deelnemende gemeen
menten, musea, film & theater, (openingsuren zie hierboven). ten) worden er per klas ook een
sport, ... kortom te veel om op te aantal inkijkbrochures ter be-
noemen. Het loont dus zeker en schikking gesteld.
vast de moeite om dit boekje !!! Belangrijke mededeling !!!
eens grondig uit te pluizen. Als je echt geïnteresseerd bent in

Speciale verkoopdagen voor de Grabbelpasactiviteiten, kan je
Heb je in '96 (of één van de Grobbelpas : op zaterdag l natuurlijk ook je eigen brochure
vorige jaren) een Grobbelpos februari van 9 tot 13 uur en op aanvragen op de jeugddienst of

1 r
gekocht en ben je tevreden over er eentje komen halen (openings
het aanbod en de werking, loot aan uren zie hoger).
het ons don merken door ook in
'97 een Grobbelpos aan te

t/1◄""" ...- Voor alle duidelijkheid toch nog
schaffen en door ook je broer(s), . -:~-97i~ even vermelden dot je met je
zus(sen), vrienden en vriendinnen Grobbelpos ook kon meedoen
ervan te overtuigen één van de 4f.es aan de activiteiten georgani
vele duizenden Grobbelpossers seerd door de andere gemeen-
te worden. ten !

De Grabbelpos kost slechts l 00 1 L23 1 Veel Grobbelposgroeten.

• BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL •
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Basiscursus

ANIMATOR IN HET JEUGDWERK

0

Voor jongeren vanaf l 6 jaar
die zich willen engageren op
een speelplein, in een jeugd
atelier of jeugdbeweging, ...

Vakantie, een zee van vrije tijd ?
Tijd om die dingen te doen waar
je al lang van lag te dromen.
Tijd ook voor speelpleinwerk
waar je een boeiende brok
vakantie kunt beleven.
Tijd voor een heuse speelplein
cursus !

Ook dit iaar organiseert de
jeugddienst i.s.m. de jeugdraad
weer een aantal speeldagen
tijdens de krokus- en paasvakan
tie en 3 speelweken in de grote
vakantie. Deze speeldagen en
speelweken staan telkens onder
leiding van een hoofdmonitor,
bijgestaan door een l5tal
monitors. Er wordt uitsluitend
gewerkt met vrijwilligers. Velen
hebben reeds een jarenlange
ervaring als speelpleinbege
leider, onderen zijn nog niet zo
vertrouwd met deze werking.
Als jij bij deze laatste groep
hoort en je bent of wordt ló
jaar, dan is dit aanbod zeker iets
voor jou. Je kan immers een
basiscursus volgen die je leert
hoe je met kinderen speelt en
omgaat.

Het Pedagogisch Instituut J.L_
Vivès vzw is een landelijke
jeugddienst voor speelprojecten
die creatieve, gevarieerde
weekcursussen organiseert die
meteen ook een eerste luik
vormen voor het behalen van het
attest"Animator in het jeugd-

werk", gehomologeerd door de
Afdeling Jeugdwerk van het
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.

PRAKTISCH

Wanneer en waar ?

Krokusvakantie '97
- van l O tot en met 15 februari in
Jeugdherberg te Maldegem of
"De Roerdomp" te Genk

Paasvakantie '97
- van 3l maart tot en met 5 opril
in "Het Galjoen" te De Haan of
"De Wiekslag" te Zelem
- van 7 tot en met 12 april in
Jeugdherberg te Maldegem of
"Hoogveld" te Veldegem of
"Heidepark" te Waasmunster

Zomervakantie '97
- van 30 juni tot en met 5 juli in
"Ten Berg" te Merelbeke
- van l tot en met 6 juli in "De
Hoge Rielen" te Kasterlee

Cursusbijdrage

De totale kostprijs voor deze
cursus bedraagt 4.750 fr. (alles
inbegrepen).

Info

Voor inschrijvingen of meer
informatie kun je terecht op het
Vivès-secretariaat, Cordoeaniers
straol 13 te 8000 Brugge
(telefoon- en faxnummer :
050/340.670).

ALGEMEEN
lnfobrochures aangaande
bovenvermelde cursussen zijn
ook te verkrijgen op de jeugd
dienst, gemeentehuis ( l ste ver
dieping) op het gemeenteplein te
Edegem (tel. 450.43.70).
Hier kun je ook informatie
krijgen over de toelageregeling
voor kadervorming [= volledige
of gedeeltelijke terugbetaling van
het cursusgeld). Het bedrag van
de toelage is afhankelijk van het
al of niet behalen van het basis
attest.

Deze basiscursus kan je wellicht
van pas komen in de jeugdbewe
ging of als begeleid(st)er bij de
speelweken/ speeldagen en de
Grabbelpasactiviteiten die
tijdens de vakantieperiodes door
de gemeente worden georgani
seerd.

Tot op één van onze activiteiten ?
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INDIVIDUELE LEDEN WELKOM IN DE JEUGDRAAD

De Edegemse Jeugdraad is al
meer don 20 jaar de officiële
vertegenwoordiger van de
Edegemse kinderen en jongeren
bij het gemeentebestuur. Tevens
is hij een stuwende krocht in het
Edegemse jeugdwerk en jeugd
beleid. Op vier vlakken is hij
actief: advies, informatie,
overleg en organisatie. Respec
tievelijke voorbeelden hiervan
zijn : advies geven over nieuwe
speeltuinen, de uitgifte van een
uitleenbrochure, overleg over de
infozuilen en de organisatie van
de Roefeldag. De jeugdraad zet
zich in voor alle Edegemse
kinderen en jongeren. In de

algemene vergadering, die om
de anderhalve maand wordt
samengeroepen, hebben l 8
jeugdverenigingen zitting. Maar
ook individuele jongeren kunnen
lid worden, op voorwaarde dot
zij door hun studies of door hun
actieve inzet in hun werk of vrije
tijd vertrouwd zijn met de
Edegemse jeugd. Voorbeelden
van zo'n jongeren zijn : skaters,
monitoren van de speelweken of
de jeugdpastor.

De jeugdraad roept deze men
sen op om deel te nemen aan de
werking van de Jeugdraad.
Kandidaten zijn minimum 18 en

maximum 29 jaar oud. Als je
hiervoor interesse hebt, don
neem je contact op met de
voorzitter von de jeugdraad,
p.o. jeugddienst, Kontichstroat
19, 2650 Edegem, tel.
450.43.70.

WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

BASISCURSUS AUTOMECHANIEK VOOR VROUWEN

Er zijn veel mannen en vrouwen
die weinig verstand hebben van
auto's. De mannen durven over
dot weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak
het zelfvertrouwen.

De werkgroep emancipatie stelt
u daarom de basiscursus auto
mechaniek voor, waarin u leert
- hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt
- hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten
- hoe u een band verwisselt
- Waar u bij pech zelf iets kan
aan verhelpen en waar u zeker

30

of moet blijven
- wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor een
tiende keer plaats !

WANNEER:
- Drie theoretische lessen op
maandagavond :
21 april, 28 april en 5 mei van
20.00 tot 22.15 uur;
- Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag :
10 mei van 10 tot 12. 15 uur.

WAAR:
- De lessen op maandagavond
vinden plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
- Op zaterdagvoormiddag
gaan we naar garage De
Krikker, Turnersstraot 36 te
Antwerpen.

BEGELEIDING :
Bob Dockx van Garage De
Krikker.

BIJDRAGE:
800 fr., cursus inbegrepen.
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BASISCURSUS ELEKTRICITEIT VOOR VROUWEN

De basiscursus elektriciteit, ook
wel 'klusjescursus' genoemd vindt
voor een zevende keer plaats.

Een enthousiaste leraar van het
Don Bosco Instituut geeft de
lessen. De cursus is gespreid
over twee avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
een derde bijeenkomst gaan we
naar de praktijkklas van het Don
Bosco lnstituui (met o.a. uitvoeren
van kleine reparaties.)

U leert o.a. over.
- de soorten leidingen die er

bestaan
- wat u moet doen in geval van
kortsluiting
- hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact monteert;
- hoe u een snoer aan een
stekker bevestigt.

WANNEER:
- Twee theoretische lessen op
dinsdagavond :
13 mei en 20 mei van 20 tot 22
UU

- Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag :
24 mei van 9 tot 12 uur.

WAAR:
- De lessen op dinsdagavond
vinden plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
- Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar het Don Bosco Instituut,
Salesionenloan l te Hoboken.

BEGELEIDING :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

BUDRAGE:
500 fr., cursus inbegrepen.

•

Wij aanvaarden voor beide cursussen maximum vijftien deelneemsters.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan boel tijdens de volgende cursus.

CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN

De werkgroep emancipatie plant
in samenwerking met de
Edegemse karateclub Kamakura
voor de tweede keer een cursus
zelfverdediging voor vrouwen.
De cursus bestaat uit tien lessen
van elk twee uur. De lessen wor
den gegeven in de sportzaal van

het vroegere OLVE-college in de
Drie Eikenstraat 363.
De juiste dato moeten nog verder
afgesproken worden. Vermoede
lijk vindt de cursus plaats in het
najaar [september - oktober 
november).

Hebt u interesse ? Geef alvast uw
naam op ! U komt don op de
wachtlijst. Eens de dato vost
staan, schrijven wij u persoonlijk
aan. U kon zich dan als eerste
definitief inschrijven.

INSCHRIJVINGEN EN VERDERE INLICHTINGEN :

Veerle Embrechts, p.a. Administratief Centrum, Kantichstraat 19 te Edegem. Tel. : 450.42.46.
Tijdens de werkdagen, bij voorkeur tussen 9 en 12 uur of tussen 14 en l6 uur.
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25 JAAR GEZINSRAAD IN EDEGEM
Een kwarteeuw actieve ondersteuning van het gezin

Op 5 oktober ll. vierde de
gemeentelijke Gezinsraad
Edegem haar 25-jarig bestaan.

In zijn openingstoespraak onder
streepte burgemeester Koen
Snyders hoe het bestuur begin
jaren '70 besloot tot de oprich
ting van adviesraden om de
inwoners van Edegem beter te
betrekken bij het beleid in de
gemeente. Dit leidde in 1971
o.a. tot de oprichting van de
gemeentelijke Gezinsraad
Edegem. Teneinde te kunnen
blijven inspelen op de (nieuwe)
noden van onze moder-ne
samenleving sprak de burge
meester zijn hoop uit op een toe
nemende dialoog : "Laten we
niet vergeten dat wij allemaal
samen de overheid zijn ...".

De huidige voorzitster, mevr.
Mieke Blondé-Van Hove, onder
streepte eveneens het belang van

De gemeentelijke Seniorenraad
Edegem vierde op 23 november
Il. haar 25-jarig bestaan. Een
kart verslag van het gebeuren...

In zijn openingstoespraak onder
streepte burgemeester Koen
Snyders dat, gezien de toene
mende vergrijzing, men alleen
maar kan concluderen dot wij in
de toekomst meer en meer
rekening zullen moeten houden
met de specifieke behoeften en
noden van deze be
volkingsgroep, die ook gehoord
en erkend wil worden als vol
waardige burgers in onze samen

32

de Gezinsraad als adviserend
orgaan. De relatie met het ge
meentebestuur is goed maar kan
toch nog beter.
Het gezin vormt de basis van
onze samenleving en vanuit dit
stevige uitgangspunt dienen de
gezinnen en de Gezinsraad zich
te bekommeren om het lot van de
zwakkeren, de kinderen, de ou
deren, de kansarmen, de migran
ten en de werkzoekenden.

De heer Gie Janssens, gezins
therapeut, benadrukte het belang
van professionele begeleiding
van gezinnen. Ondanks alle
goede bedoelingen zijn gemeen
ten nog teveel begaan met mate
riële ondersteuning en te weinig
met niet-materiële zorg. De
zorgfunctie in de maatschappij
wordt doorgegeven binnen het
gezin. Ontwrichte [lees geschei
den) gezinnen leiden tot een
ontwrichte samenleving.

leving. Het gemeentebestuur zal
er don ook alles aan doen om
een prettige samenwerking met
deze in 1971 opgerichte raad te
onderhouden en rekening te hou
den met haar adviezen en
wensen.

Als tweede nam de huidige voor
zitter dhr. Jan van den Kerkhof
het woord. Na een korte terug
blik op 25 jaar Edegemse Senio
renraad werd de link gelegd met
het snel veranderende maatschap
pijbeeld, de ontmoedigende be
richten die we de laatste tijd in
de pers vernemen en de taak

Sensibilisering, vorming en
begeleiding kunnen bijdragen tot
de oplossing van dit probleem en
het is de taak van de overheid
om dit te ondersteunen. De
volledige tekst van zijn uiteenzet
ting is te verkrijgen bij Marleen
Mortelmons, Administratief
Centrum, tel. 450.42.47.

Vervolgens brachten 7 tiener
meisjes, op zeer vlotte en ludieke
wijze een kort poêzieprogramma
gewijd aan situaties eigen aan
het gezinsleven.

Ten slotte onderstreepte ook
schepen Jan Pszeniczko het
belang van het gezin, en richtte
hij een dankwoordje aan ieder
een die de voorbije 25 jaar
bijdroeg tot de oprichting en
werking van de Edegemse
gezinsrood.

Achteraf kon iedereen gezellig
napraten tijdens de receptie.

e 9$25%ie!5
van de senioren hierin. De posi
tieve boodschap die zij moeten
brengen is dat men moet blijven
hopen en sleutelen aan een
maatschappij waarin ieder zijn
plaats heeft en waar normen en
waarden belangrijk zijn.

De feestrede met als thema "Het
Nederlands, een geschenk van
onze ouders voor onze kinderen"
werd gehouden door dhr.
Kinsbergen, Minister van Stoot
en Eregouverneur van de provin
cie Antwerpen. Met flair loodste
de spreker het publiek door vele
jaren geschiedenis van woorden-

25 JAAR SENIORENRAAD IN EDEGEM
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lijsten en woordenboeken, ver
baasde de aanwezigen met ver
rassend cijfermateriaal en toonde
met enkele rake voorbeelden op
humoristische wijze aan hoe snel
een taal evolueert.

Ten slotte richtte schepen Jan
Pszeniczko een dankwoordje tot
iedereen die de voorbije 25 jaar

bijdroeg aan de oprichting en
werking van de Edegemse Senio
renraad. Tevens beloofde hij ook
in de toekomst de belangen van
de senioren te blijven behartigen
en de adviezen en wensen van
de raad over te brengen aan het
gemeentebestuur.

Zes leerlingen van de Edegemse

muziekacademie zorgden voor
enkele fijn gebrachte instrumen
tale intermezzo's.

Deze feestelijke
samenkomst werd
afgesloten met
een receptie.

Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Edegem

DE DERDE WERELD VANUIT DE POT BEKEKEN

•

De Werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking Edegem nodigt u
onder het motto SAMEN DELEN,
SAMEN ETEN uit op een etentje
ten voordele van de door
Edegem gesteunde projecten in
Rwanda, de Dominicaanse
Republiek en India.

Wij bieden u een koud én warm
oosters en Afro-Caraibisch buffet
met gerechten waarvan de naam
al even exotisch is als het land
van herkomst. Een greep uit het
aanbod : rempah-rempah uit
Maleisië, pais jkan uit Indonesië,
ensalada para gurmandistas uit
Venezuela, rujak salade uit
Singapore, yassa uit Senegal,
chupe à la limena uit Peru ...
Een aperitiefje vooral en een
tropisch dessertje achteraf en het
menu is compleet.

Dit eetfestijn zal opgeluisterd
worden met de nodige muzikale
onimotie.

Waar:
Refter von de Andreas
Vesaliusschool - Kontichstraat 2]

Wanneer:
zaterdag 22 maari
vanof 19 uur

zondag 23 maart
vanaf 12.30 uur

$9 .-
=

Prijs:
kinderen tot 3 jaar gratis
kinderen van 4 tot 11 jaar 500 fr.
volwassenen 1.000 fr.

Ook u wil vast uw steentje
bijdragen en niet op het appèl
ontbreken. Voor meer informatie
kan u tijdens kantooruren terecht
bij Marleen Mortelmans op het
nummer 450.42.47.

Inschrijven kan u doen door
onderstaande strook te bezorgen
aan Marleen Mortelmans, p.a.
Administratief Centrum, Kon
tichstraat 19 te 2650 Edegem en
het juiste bedrag over te schrij
ven op rekening 001-1262572
96 met vermelding van de
datum, uw naam en het aantal
kinderen en volwassenen waar
voor u betaalt. Let wel, dit dient
te gebeuren vóór l5 maart !

INSCHRIJVINGSSTROOK EXOTISCH ETENTJE
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Edegem
Ik, , wil met volwassenen, ........kinderen van O tot 3,
•....... kinderen van 4 tot l] deelnemen aan het exotisch etentje op

0 zaterdag 22 maart om 19 uur

0 zondag 23 maart om 12.30 uur.

Ik stort eerstdaags het volledige bedrag van fr. om deze reservatie te bevestigen.
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Nieuwe reglementering

VEILIGHEIDSGORDELS EN BEVESTIGINGSSYSTEMEN
Ingevolge de nieuwe reglemen systeem kan worden aanbevolen
tering zijn met ingang van l : tot 4 jaar of l 8 kg : een
september l 996 de modaliteiten kinderzitje met een E-label; vanaf
voor het dragen van de veilig- 5 jaar : een zitkussen met
heidsgordel in voertuigen gewij veiligheidsgordel.

1 eREzigd. Voortaan gelden volgende
regels:
• De bestuurder en passagiers Kinderen jonger don 3 jaar
van auto's, lichte vrachtwagens,
minibussen, kampeerauto's en Deze mogen vooraan worden
vrachtwagens die aan het vervoerd, doch het gebruik van
verkeer deelnemen moelen de een aangepast kinderzitje moeten zijn uitgerust
veiligheidsgordel dragen op [aangepast aan hun grootte en • de reglementering bepaalt
plaatsen die ermee zijn uitgerust. hun gewicht) is verplicht. verder dat l volwassene gelijk is
• De veiligheidsgordel alsook de aan l zitplaats en dat kinderen
andere bevestigingssystemen Achteraan moeten zij vervoerd jonger dan 12 jaar voor 2/3
(kinderzitjes) moelen op correcte worden in een kinderzitje (aan- geteld worden wanneer zij
wijze worden gedragen en gepast aan hun grootte en ge- achteraan plaatsnemen.
gebruikt. wicht) indien het voertuig daar-

mee is uitgerust. Dit wil dus zeg- Voorbeeld:
gen dat een kinderzitje achter- • Indien er achteraan 2 zitplaat

WAT BETREFT KINDEREN : / aan niet verplicht is, maar wel sen zijn, mogen er maximaal 3
sterk wordt aanbevolen. Indien kinderen jonger dan 12 jaor

Algemeen / een kinderzitje aanwezig is, worden vervoerd. Neemt er
moel het kind daarin worden achterin ook een volwassene

Het is de bestuurder verboden vervoerd. plaats, dan mogen nog slechts 2
kinderen van minder dan 12 jaar kinderen jonger dan 12 jaar 1 r
voorin te laten plaatsnemen in worden vervoerd.
een auto tenzij deze vooraan is Kinderen tussen 3 en 12 jaar • Indien er achteraan 3 zitploot
uitgerust met een veiligheidsgor sen zijn, mogen er 5 kinderen
del of een goedgekeurd bevesti Deze moeten worden vervoerd in jonger dan 1 2 jaar worden
gingssysteem om vooraan te een goedgekeurd bevestigings vervoerd. Neemt er achterin ook
worden geplaatst. systeem, aangepast aan hun een volwassene plaats, dan

grootte en hun gewicht, of de mogen er nog slechts 3 kinderen
N.B.: veiligheidsgordel dragen [zowel jonger dan 12 jaar worden
• Een goedgekeurd bevestigings vooraan als achteraan in het vervoerd.
systeem (kinderzitje) kan men voertuig). • Als er 2 kinderen van 14 jaar
herkennen aan het homologatie- en 2 kinderen jonger dan 12
label of anders gezegd het 'E Opmerkingen : jaar achterin worden vervoerd in
label'. Op het label staat ver- • de reglementering bepaalt dat een voertuig met 3 zitplaatsen,
meld of het zitje in elk type van het aantal inzittenden van een dan moeten deze van 14 jaar
voertuig kan worden gebruikt auto niet meer mag bedragen verplicht de gordel dragen. Eén
(betreft type 'universal') of niet dan de som van het aantal van de twee kinderen jonger dan
(betreft types 'restricted' / 'semi- plaatsen uitgerust met een 12 jaar zal 'los' worden ver-
universal' of 'vehicle-specific'] en veiligheidsgordel of een ander voerd; de andere dient ook een
de gewichtsklasse. bevestigingssysteem en van het gordel of aangepast bevesti
• Als aangepast bevestigings aantal plaatsen die daarmee niet gingssysteem te gebruiken.
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UITZONDERINGEN (dienen geen BRANDWEERINFOgordel te dragen)
• de bestuurders die achteruit Brandbeveiliging in de woningrijden '
• de bestuurders van taxi's

1wanneer zij een klant vervoeren De meest dodelijke ongevallen
• de bezorgers wanneer zij veroorzaakt door brand gebeu
achtereenvolgens bij korte

1

ren in privé-woningen. De
afstond van elkaar gelegen brandwonden zijn don meestal

plaatsen, goederen afleveren of niet de doodsoorzaak, moor wel

ophalen verstikking door rook.

• de bestuurders mei een
lichaamslengte van minder don Een beginnend vuur kon reeds

l.50 meter gedurende uren smeulen voor het

0 J • de personen die in het bezit wordt opgemerkt, vooral won-

zijn van een vrijstelling op grond ' neer de bewoners slopen.

van gewichtige medische tegen- Rook bevat naast koolmonoxide

indicaties, afgegeven door de - een kleurloos en reukloos moor De optische rookdetector
minister van Verkeerswezen dodelijk gas - ook giftige be-

• de bestuurders en passagiers standdelen, voortgebracht door De optische rookdetector beval

van priori to ire voertuigen, de verbranding van synthetische een donker labyrint waarin licht

wanneer de aard van de op- 1
materialen die men in de meeste

1
van buitenaf niet doordringt,

dracht het rechtvaardigt woningen aantreft, vooral dan maar dat wel de rook doorlaat.
plastiek. Deze moordende Het toestel beval daarnaast een

N.B.: gassen kunnen lang inwerken 1 interne lichtbron en een licht-

Zwangere vrouwen zijn niet alvorens een slapend persoon gevoelige cel, onderling onzicht

meer vrijgesteld van de draag- erdoor gestoord wordt. baar. Wanneer nu de rook in het

plicht. Zij dienen nu ook een Een waarschuwingssysteem dat labyrint doordringt, wordt het

veiligheidsgordel te dragen. zeer snel reageert, wordt be- licht afkomstig van de interne
schouwd als het meest doeltref

1
lichtbron door de weerkaatsing

fende verdedigingsmiddel tegen op de rookdeeltjes naar de• 1

INLICHTINGEN INZAKE HET dergelijke toestand. 1 lichtgevoelige cel verspreid. Op
VERKRIJGEN VAN EEN MEDI dot moment wordt de akoesti
SCHE VRIJSTELLING 1 sche waarschuwing van de

Hoe werkt een rookdetector ?
1

detector in werking gezet.
Men dient een medisch attest
aan te vragen bij een genees-

1

Ondanks het feit dat een rookde-
heer naar keuze. lector zich op een afstand van 1 De ionische rookdetector
Dit attest moet worden opge de brandhaard bevindt, neemt
stuurd naar het Ministerie van hij de aanwezigheid van rook De ionische rookdetector bevat
Verkeerswezen en Infrastructuur,

1

waar en geeft daarbij een waar- binnenin een zeer zwakke
Bestuur van de Verkeersregie- schuwingssignaal. radioactieve bron die opgesteld
mentering en van Infrastructuur, Zo'n detector bewijst zijn aller is in een apart compartiment.
Directie Dl, Wetstraat 155, beste diensten 's nachts, door Deze bron zendt een straling uit
1040 Brussel. de slapende bewoners van een die elektrische stroom opwekt in
Het ministerie geeft een attest woning bij brand te alarmeren dat compartiment. Wanneer de
van vrijstelling of aan de verzoe- met een sterk geluidssignaal. gassen afkomstig van de ver-
ker. branding doordringen tot in dit

Momenteel bestaan er in de han compartiment, vermindert de
N.B.: del twee types detectors voor doorstroming van de elektriciteit
De reeds bestaande vrijstellingen woningen : de optische rookde- en wordt het alarmsignaal in
blijven geldig voor de periode lector en de ionische rook- werking gesteld .
die erop vermeld staat. detector. 1 U hoeft absoluut niet te vrezen
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voor de rodioactiviteit van deze
detector, de stroling is uiterst
gering. Buiten het toestel ligt het
niveau van rodioactieve stroling
nog ruim onder de intensiteit die
uitgaat von bijvoorbeeld een
kleurentelevisie of een wekker
met lichtgevende cijfers.

Woningdetectors worden gevoed
door een alkalinebatterij met een
lange levensduur, meestal 9V.
Een stopcontact of bedroding om
het toestel aan te sluiten op het
stroomnet van de woning is dus
niet noodzakelijk.

Zo'n detector zendt een storings
signaal uit [meestal een geluids
signaal of een bieptoon) met min
of meer langdurig interval zodro
de batterij moet worden vervan
gen. Dit signaal duurt gewoon
lijk 30 dagen. Indien u afwezig
bent voor een langere periode is
het aan te bevelen de detec
tor[s) bij uw terugkeer te testen
overeenkomstig de instructies van
de fabrikant. Een batterij is ge
woonlijk goed voor ongeveer
1 jaar.

De beide types woningdetectors
zijn ook verkrijgbaar met een
noodverlichting, deze gaat dan
samen met het waarschuwings
signaal in werking treden. Deze
types woningdetectors met nood
verlichting zijn voorzien van een
tweede batterij die enkel en al
leen voor de noodverlichting
wordt gebruikt.

Waar beveilig ik mijn woning ?

Wij stellen u voor in diverse
stappen of in één keer naarge
lang van het beschikbare bud
get, woningdetectors te instal
leren op volgende plaatsen (in
dalende volgorde van
prioriteit) :

36

• op de overloop bij de slaapka
mers [')
• bovenaan het trappenhuis
vanuit de benedenverdieping ()
• in het vertrek naast de keuken
• in elke sloapkomer, voorol
wanneer er wordt gerookt of
elektrische dekens worden ge
bruikt
• op zolder ( )
• in de kelderverdieping {)
• in alle andere vertrekken.

[*) Woningdetector met nood
verlichting
[**) Vooral als de knutselruimte
daar is ondergebrocht

Hoe wordt zo'n detector ge
plaatst?

Het toestel wordt bij voorkeur in
het midden von de zoldering
bevestigd, maar :
• nooit op minder dan 30 cm
van een lomp of verlichting
• nooit op minder dan 30 cm
vaneenhoekofrondvande
zoldering
• op een zijmuur minimum 15
cm en maximum 30 cm von de
zoldering en 30 cm van alle
hoeken en randen van de
zoldering. De rook verspreidt
zich immers nooit onmiddellijk
naar een hoek .

/

/

Onderhoud

Waar letten we op bij het
dagelijks onderhoud :
• moak een detector regelmatig
stofvrij met een stofzuiger
• verf nooit een detector : de
verf verstopt de openingen en
vermindert sterk de efficiëntie
van het toestel
• vergeet niet de detector[s) af
en toe te testen met echte rook
[b.v. van een sigaret)

Nawoord

Het installeren van woningdetec
tors is slechts een enkele - maar
misschien wel de belangrijkste 
stap in de richting van de be
scherming van woningen tegen
brand.
Het betreft immers een geringe
investering (tussen 700 en 1.300
fr. per toestel).

Bij het ontstaan van brand hebt u
meestal slechts enkele minuten
om te ontsnappen. Een woning
detector kan u die enkele kost
bare minuten respijt geven.

In de landen waar deze detec
tors werden verplicht, werden
reeds honderden mensenlevens
gered dankzij deze toestellen.

10cm
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RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
in openbaar onderzoek

0

•

Op 24.07.1996 werd het
ontwerp ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen goedgekeurd door
de Vlaamse regering. Dit plan
geeft aan hoe Vlaanderen zich
ruimtelijk moet ontwikkelen naar
het jaar 2007 toe.

Dit plan is geen echt pion in de
zin van een kaart waarop elk
perceel grond een bestemming
krijgt, zoals op het gewestplan.
Het structuurplan Vlaanderen
geeft eerder een visie op het
ruimtelijk beleid, en principes
voor de ruimtelijke ontwikkeling
van Vlaanderen.

Het structuurplan streeft naar :
• het versterken van stedelijke
gebieden door nieuwe woningen
en allerlei activiteiten [o.a.
kantoren, diensten, kleinhandel)
meer te concentreren in deze
gebieden
• het behoud, versterken en
uitbreiden van de open ruimte
door het verspreiden van het
wonen en van economische
activiteiten tegen te gaan en
natuur-, bos- en agrarische
gebieden beter te beschermen
• het terugdringen van het
autogebruik om Vlaanderen in
de toekomst bereikbaar te
houden. Dit veronderstelt een
uitbreiding van het openbaar
vervoer en het lokaliseren van
economische activiteiten met
grote tewerkstelling op die
plaatsen die goed ontsloten
worden met het openbaar
vervoer.

spoor- en waterwegennet, de
gewenste lokalisatie van nieuwe
bedrijventerreinen, de uitbouw
van stedelijke gebieden en
dorpskernen, het aantal hectaren
te behouden en uit te breiden
natuur- en bosgebieden, het
aantal hectaren te behouden
agrarisch gebied,

Van 1.12.1996 te.m.
28.02.1997 wordt het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen onder
worpen aan een openbaar
onderzoek en ligt het ter inzage
bij de gemeentelijke Technische
Dienst, Kontichstraat 48 te
Edegem, tijdens de kantooruren.

Ruimte om te leven
Ruimte om te groeien

Ruimte voor uw mening

Gedurende deze periode kan
iedereen bezwaren en opmerkin
gen schriftelijk en aangetekend
of tegen ontvangstbewijs bezor
gen aan de Vlaamse Commissie
voor Ruimtelijke Ordening,
AROHM, afdeling ruimtelijke
planning, Zandstraat 3 te l 000
Brussel.

Bij het indienen van bezwaren
dient men rekening te houden
met het volgende :
• elk bezwaar of elke opmerking
dient vergezeld te zijn van een
paginaverwijzing. Dit betekent
dat men concreet aangeeft op
welk tekstgedeelte het bezwaar
of de opmerking betrekking heeft
• bezwaren en opmerkingen op
de inleiding en op het informa
tieve gedeelte van het structuur
plan worden niet behandeld
• perceelsgebonden opmerkin
gen, m.a.w. opmerkingen m.b.t.
de bestemming van een perceel
worden niet behandeld.

In het administratief centrum
(Kontichstraat 19), de gemeente
lijke technische dienst
(Kontichstraat 48) en in de
bibliotheek (Hovestraat 55) zijn
folders met informatie over het
structuurplan te verkrijgen. In
deze folder is een inschrijvings
strookje opgenomen waarmee
geïnteresseerden een samenvat
tende nota over het structuurplan
kunnen aanvragen.

Het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen doet o.a. uitspraken
over de uitbouw van het auto-,

Inforuanu na de laams eohud
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REGLEMENTAIRE BRIEVENBUSSEN
Een correcte en vlotte uitreiking
van de briefwisseling kan door
De Post enkel maar worden
gewaarborgd wanneer de post
gebruikers beschikken over een
reglementaire brievenbus.

In de pers wordt regelmatig
melding gemaakt van diefstal
van cheques of waardepapieren
uit brievenbussen.

Dergelijke diefstallen kunnen in
vele gevallen worden voorko
men, indien men zou beschikken
over een reglementaire bus die
degelijk en veilig is afgesloten en
die volledig voldoet aan de
geldende normen.

Een overzicht van de wettelijke
bepalingen wordt hierna weerge
geven:

• De brievenbussen moeten een
opening van minstens 22 cm op
3 cm hebben en die opening
moet zich bevinden op een
hoogte van ten minste 80 cm en
ten hoogste 150 cm van de
plaats om er toegang tot te
hebben.

• Bovendien moet de toegang tot
de brievenbussen vrij, gemakke
lijk en ongevaarlijk zijn.

• De brievenbussen moeten aan
de grens van de openbare weg
worden geplaatst. Deze bepa
ling geldt niet voor de op meer
dan 50 m van de openbare weg
gelegen woningen van personen
die als "alleenwonend minder
valide" kunnen worden be
schouwd en die ingeschreven
zijn bij het Rijksfonds voor
Sociale Reclassering van
Mindervaliden. Zulks geldt

38

evenmin voor woningen met
meer dan vier brievenbussen.
Deze bussen mogen ofwel aan
de huisdeur ofwel op de bene
denverdieping van het gebouw
op een goed verlichte plaats zijn
aangebracht.

• De grens tussen de openbare
weg en de aangrenzende
eigendommen wordt gevormd
door de rooilijn van de private
eigendommen, overeenkomstig
de door de overheden voor de
toekomst weerhouden beschikkin
gen. Inlichtingen daaromtrent
zijn te verkrijgen bij het gemeen
tebestuur. M.a.w. de rooilijn is
de actuele of toekomstige schei
dingslijn tussen de openbare
weg en de aanpalende eigen
dommen. Hieruit volgt dat de
woningen, die voorzien zijn van
een brievenbus, wettelijk in regel
zijn indien de rooilijn samenvalt
met de voorgevels.

• Wanneer een woning voorzien
is van meer dan vier brievenbus-

sen moeten deze bussen verplicht
met leesbare cijfers en in volg
orde zijn genummerd. Het
volgnummer van de bus wordt
verplicht in het postadres opge
nomen onmiddellijk no het
huisnummer, voorafgegaan door
de melding "bus" zonder streep
of komma. Voorbeeld : Parklaan
86 bus 12. De bewoners dienen
zelf hun correspondenten in ie
lichten omtrent hun correct adres
met busnummers.

• Om de taak van de postman
uitreiker te vergemakkelijken en
vergissingen bij de uitreiking uit
te sluiten is het bovendien
aangewezen dat de nomen van
alle bewoners, klaar en duidelijk
en op een onuitwisbare manier
worden aangebracht op de
brievenbussen. Indien mensen
met dezelfde familienaam woon
achtig zijn in hetzelfde gebouw
met meerdere bussen, dan is het
bovendien aangewezen ook de
voornaam of beginletters van de
voornaam op de bus aan te
duiden (b.v. Jan PEETERS op bus
nummer l en Hubert PEETERS op
bus nummer 6).

• De bussen dienen ten slotte
voldoende groot en diep te zijn,
zodat ook omvangrijke zendin
gen zoals dagbladen en tijd
schriften probleemloos kunnen
worden besteld, zonder dat ze
kunnen worden ontvreemd.

lndien de voormelde bepalingen
stipt worden nageleefd, wordt de
taak van De Post vergemakkelijkt
en wordt de dienstverlening voor
iedere burger opmerkelijk verbe
terd, waarbij vergissingen en
mogelijke foutieve uitreiking van
poststukken worden vermeden.
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SAMEN UIT ... VEILIG THUIS MET DE NACHT-LIJN
Onbezorgd stappen tijdens het weekend !

por t,

•

•

Een avondje stoppen met de
vrienden... een gezellig dineetje
met de familie... een concert met
zijn beidjes en dan nog een
hapje en een drankje..

Het zijn leuke dingen voor de
mensen... Maar zonder "Bob"
het gevaarlijke weekendverkeer
induiken zou je reinste waanzin
zijn.

Door wordt terecht op inge
speeld door de uitgebreide
WODCAacties in onze provin
cie en de resultaten laten zich
steeds meer voelen : minder
ongevallen, minder doden en
gewonden.

De Lijn doet nu ook een stevige
duit in het veiligheidszakje :
sedert 4 januari organiseert ze
op vrijdag en zaterdag nacht
vervoer. De 7 nachtlijnen volgen
zoveel mogelijk bestaande bus
en tramlijnen en bestrijken zo
volledig het stadsgebied.

Nachtlijn 15 bedient Edegem en
Mortsel. Ze rijden via Antwerpse
straat - Statielei - Liersesteenweg 
Nieuwelei 
Wolschaerderveldenstraat 
Mayerlei - Van Dijckstraat 
Rubensstraat - Lepelstraat 
Kerkstraat - St. Benedictusstraat 
Molenstraat - Molenlei - Oude
Godstraat - Drie Eikenstraat
Prins Boudewijnlaan 
Floraliênlaan - Elisabethlaan 
Mechelsebrug - Grotesteenweg
en zo terug noor de Leopold de
Woelploots.

Waar en hoe laat ?
Elke vrijdag- en zaterdagnacht
vertrekt de bus N86 oon het
Museum van Schone Kunsten,
Leopold De Waelplaats, om
01.30 uur en om 02.30 uur.
Doortocht Groenploots : 01.35
uur en 02.35 uur.
Doortocht Fr.Rooseveltploots :
01.40 uur en 02.40 uur.
le bereiken Edegem-Centrum
omstreeks 02. l O en 03. l O uur.

L"JIM

Prijs?
Een nachtbiljet kost 60 fr. en is te
koop bij de chauffeur op de
nachtbus. Bent u abonnee, dan
betaalt u slechts 30 fr.

Meer informatie ?
Er is een handig boekje met
reisroutes en dienstregelingen. U
vindt het in de Lijnwinkels
(Fr.Rooseveltploats, premetro
Groenplaats/Opera/Diamant,
Grotehondstroat, Mortsel
Gemeenteplein) of gewoon op
de nachtbus zelf.

U kunt ook bellen : 218.14.06.

De Lijn brengt u waar u moet
zijn, ook tijdens de weekend
nachten. Profiteer van dit leuke
aanbod!

WAT GEDAAN BIJ SNEEUW OF IJZEL ?
• Steeds een breedte van l
meter op het voetpad vrijma
ken :
hetzij van ijzel : strooien van
zond, as, zagemeel of zout
hetzij van sneeuw : verwijde
ren met borstel, schop, ...

• Sneeuwhopen leg je niet :
- op het fietspad

in de goot of op straatkolken
aan de voet van een boom
of op beplanting.

• Gebruik zo weining mogelijk
zout : l O à 20 gram volstaan
voor l vierkante meter !

VOORZICHTIG MET ZOUT, ALS
JE VAN PLANTEN HOUDT I

39
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CTIVITE ITEN KALEN DER-
JANUARI 1

10 uur DINSDAG 28
info: 458.03.88 (De Bondt) Elsdonk Oud Scouts

DONDERDAG 9 vormingsavond : "nieuwe spel-

VTB-VAB K.A.V. Centrum ling der Nederlands taal"

diavoordracht : Argentinië-Chili / kookles : "feestgerechten" (5x)
door dhr. Raf Lemmens
20.30 uurOns dorp Edegem ook op 6, 20/02, 6 en 20/03 Wolvenhol, Parkloon 161door het Edegems echtpaar L. en 19.30 uur info : 449.30.81 (A. Van denD. Verbinnen keuken van 't Centrum, Bogaert)20 uur Strijdersstraat

1 6De Schrans, Molenveldlaan 4 info : 457.84.47 (De Blonger) of
60 fr., leden VTB-VAB : 40 fr. 457.36.83 (De Meyer) WOENSDAG 29

K.A.V. Centrum

DINSDAG 14 ZATERDAG 25
bloemschikken (3x)
ook op 26/02 en 26/03

KWB Edegem-Centrum Toneelgroep De Meeuw 19.30 uur
cursus autorijlessen (theorie) toneel voor kinderen : crypte, zij-ingang O.-L.-V.-von-
info : 440.57.85 (Th.Houtrique) "Lieve Heks" Lourdeskerk, Lourdesloon

15 uur info : 457.84.47 [De Blanger) of
DONDERDAG 16 Forttheoter, Rogier van der 457.36.83 (De Meyer)
K.A.V. Buizegem Weydenstraot

inkom : kinderen l 00 fr., volwos-hobby : lampekap maken senen 150 fr. VRIJDAG 31
19.30 uur reservatie : 449.30.75 Jeugdpastoraal
Buisegheem, Jon Verbertlei zangavond
info: 458.12.95 (Bellon) voor al wie op zoek is noor

ZONDAG 26 zongmoteriool voor jongeren-
VTB.VAB Leraarsvereniging Academie vieringen of gewoon graag zingt

1 ~
diavoordracht : Syrië en Jordanië voor Muziek en Woord 20 uur
door G. Vervoort leraarsconcert kerk Elsdonk, Kerkplein l
20 uur 15 uur inkom gratis, vrije bijdrage voor
De Schrans, Molenveldlaan 4 St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstroat partiturenbundel
75 fr., leden VTB-VAB : 50 fr. toegang gratis info : 448.17.78 (Lieve

info: 014/54.83.36 (Vereist) of Wellemans)
827.11.19 (afd. Wilrijk) of

MAANDAG 20 457.46.93 (afd Edegem)
K.A.V. St.-Jozef

1 FEBRUARI
kookcursus "feestelijk koken" (5x) Toneelgroep De Meeuwook op 27/01, 03, 17 en 24/02 toneel voor kinderen : ZATERDAG l13 uur en/of 19.30 uur "Lieve Heks" Toneelgroep De MeeuwDe Schrans, Molenveldlaan 2A 15 uur toneel voor kinderen :inschr.: 449.68.26 Forttheater, Rogier van der "Lieve Heks"(A.Mattheijssens] Weydenstraat 15 uur

inkom : kinderen l 00 fr.,, volwas Forttheater, Rogier van der
DONDERDAG 23 senen 150 fr. Weydenstraat
K.A.V. Buizegem reservatie: 449.30.75 inkom : kinderen l 00 fr., volwas-
bezoek Bourlaschouwburg + senen 150 fr.
stadswandeling met gids reservatie : 449.30.75
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ZONDAG 2
Toneelgroep De Meeuw
toneel voor kinderen :
"Lieve Heks"
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat
inkom : kinderen 100 fr, volwas
senen 150 f.
reservatie : 449.30.75

DINSDAG 4
KA.V St.-Jozef
uitstap
8.30 uur
vertrek St..Jozefkerk, Molenveld
laan 2
inschr. : 457.74.43
(J.Vandenbroucke)

WOENSDAG 5
K.A.V. H. Familie
ochtendseminarie "Vrouwen
daarom leven wij"
ook op 19/02
9.30 tot 12.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info : 449.11.09 (Bursens)

ZATERDAG 8
Toneelgroep De Meeuw
toneel voor kinderen :
"Lieve Heks"
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstroot
inkom : kinderen ]00 fr,, volwas
senen 150 fr
reservatie : 449.30.75

ZONDAG 9
Toneelgroep De Meeuw
toneel voor kinderen :
"Lieve Heks"
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat
inkom : kinderen l 00 fr., volwas
senen 150 fr.

reservatie: 449.30.75

MAANDAG 10
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
koken met kinderen
9.30 1ot 12.30 uur
refter gemeenteschool AVE,
Konlichstraat 21
info en inschr. 449.27.02
(lnghels-Buermons)

WOENSDAG 12
K.A.V. Centrum
kindernamiddag
14 uur
crypte, zij-ingang O.-L.-V.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info 457.1 0.69 (Van de
Korput)

DONDERDAG 13
KWB Edegem-Centrum
patisseriebakcursus
crypte, zij-ingang O.-L.-V.van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info: 440.14.27 (G.Janssens)

VRIJDAG 14
Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan papierfabricatie
bedrijf Scriptorium te Antwerpen
20 uur
bijeenkomst aan hoofdingang
kathedraal
info: 449.04.34 (Dombrecht) of
440.41.62 (De Keye)

MAANDAG17
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
"van aalbessensap tot zonne
bloem" : de nieuwe spelling door
Raf Lemmens
20 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr. : 449.92.39 (Van
laer-Marichal)

DINSDAG 18
K.A.V. Buizegem
koken : snelklare gerechten
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 457.39.11 (Konings)

DONDERDAG 20
K.A.V. St.Jozef
verwenavond : "met al je zinnen"
19.30uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info: 449.60.11 (Boyart)

VRIJDAG 21
KWB Edegem Centrum
natuurdia-avond
20 uur
crypte, zij-ingang O.-L.-V.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaon

ZATERDAG 22
Elsdonk Oud Scouts
winterfeest
20 uur
Wolvenhol, Porkloan 161
info: 449.58.46 (K.Cornelis)

Toneelgroep De Meeuw 
Edegems Jeugdtheater
toneel door tieners : ''Tijd voor
tijd"
20.15 uur
Forttheoter, Rogier van der
Weydenstroot
inkom : jeugd l 00 fr., volwasse
nen 150 fr.
reservatie: 449.30.75

ZONDAG 23
Toneelgroep De Meeuw
Edegems Jeugdtheater
toneel door tieners : "Tijd voor
fijd"
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstroat
inkom : jeugd l 00 fr,, volwasse
nen 150 fr
reservatie: 449.30.75
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DINSDAG 25 ZONDAG 2 VRUDAG 7
Elsdonk Oud Scouts V.M.PA. Natuurgidsen Fort 5 Jeugdpastoraal
geleid bezoek aan Politiemusem Edegem praatcafé : "Ben jij of opgevoed ?"
o.l.v. conservator Fernand Van begeleide natuurwandeling : a.d.h.v. allerlei werkvormen
Tichelen kleine pioniers "mossen" uitwisselen mei leeftijdsgenoten
13.15 uur l 0 uur over opvoeding..
Oudaan 5 (Politietoren), Antwer-

1

hoofdingang Fort 5, Jacob de 20 uur
pen Rooreslraal Jeugdig Centrum Hove,
info : 449.30.43 (G.Braet) deelname gratis, geen inschrij Boechoulsesleenweg, Hove

vingen, duur ± 2 uur (aan Groen Schooltje)

K.A.V. H. Familie info : 457.91.63 {K.Matthijs) of inkom gratis, vanaf 15 jaar

demonstratie : vezelrijk voedsel 449.12.52 (H.Rotty) info 448.17.78 (Lieve

20.30 tot 22.30 uur Wellemans]

Reinildisheem, Prins Boudewijn- DINSDAG 4
1 6laan K.A.V. Buizegem ZATERDAG 8

info : 449.15.80 (Smeuninx) hobby : Anton Pieck Edegems HarmonieOrkesl v.z.w.
19.30 uur concert "Edegem in deSingel"

DONDERDAG 27 Buisegheem, Jan Verbertlei 20 uur
info: 458.12.95 (Bellon)

1
Kunstcentrum deSingel, blauweK.A.V. H. Familie zaal, Desguinlei, Antwerpen

bezoek aan Gazet van Antwer- VVK : 300 fr., studenten en 60+.
pen K.A.V. St.-Jozef 250 fr., kassa : 400 finfo : 440.27.26 (Vochten) handwerk : hardanger [5x) genummerde plaatsentot 18/03 kaarten en reservatie :
K.A.V. St. Jozef 13 uur 457.82.64 0f 457.61.87, fa:'t Schranske, Molenveldlaan 2A
hobby-avond info : 449.68.26 458.52.12
19.30 uur (A.Mattheijssens)'t Schranske, Molenveldlaan 2A KWB Edegem Centruminfo : 449.60. 11 (Boyart) ophaling van gedragen kledijWOENSDAG 5 e.d. in Edegem-centrum enBond van Grote en van Jonge Buizegem ten voordele van 1 eGezinnen
MAART crea-activiteit : knuffelpopje voor Missiehulp

leveringen zijn ook mogelijk aanpeuter en kleuter (2x) de crypte, zij-ingang O.-L.-V.-van-ZATERDAG l 19.15 1ol 22.15 uur Lourdeskerk, LourdeslaanE.R.T. De Minirijders v.z.w. refter administratief centrum,
2de JOFRA-zoektocht Kontichstraat l 9
toeristische wandelzoektocht info en inschr. [verplicht) : Toneelgroep De Meeuw 
[met strikvragen) 455.27.90 (Blonde) Edegems Jeugdtheater
afstand 4 km toneel door kinderen voor
dagelijks tot 31 maart K.A.V. H. Familie kinderen : "Potloden allerhande
11 uur voordracht : "Voeten in het verenigt u!"
café Hoegaarden, Suikerui 14, voetlicht"

15 uur
Antwerpen 20 uur Forttheater, Rogier van der
deelname 160 fr., iedereen prijs ! Reinildisheem, Prins Boudewijn- Weydenstraat
info: 325.24.45 of 230.13.19 inkom : kinderen 100 fr., volwaslaan senen 150 fr.info : 440.64.75 [Van Parys) reservatie : 449.30.75
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ZONDAG 9
Toneelgroep De Meeuw
Edegems Jeugdtheater
toneel door kinderen voor
kinderen : "Potloden allerhande
verenigt u ! "
l5 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat
inkom : kinderen l 00 fr., volwas
senen 150 f
reservatie : 449.30.75

DINSDAG l l
K.A.V. S1.-Jozef
gespreksavond : "bouwstijlen"
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info : 449.60.1 l (Boyart)

WOENSDAG 12
Bond van Grore en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : babbel over
baby en peuter
20 uur
refter odminisirotief centrum,
Kontichstraat 19
info : 440.7 l .54 (Bogoerts
Patteet)

K.A.V. H. Familie
demonstratie : snel en lekker
koken
19.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info : 449. 15.80 (Smeuninx)

ZATERDAG 15
K.A.V. Centrum
culturele uitstap Antwerpen
13 uur
vertrek gemeenteplein Edegem
info: 457.07.34 (Serneels)

ZONDAG 16
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
theaterbezoek : "Napoleojong"
in gezinsverband met jongeren
vanaf 9 jaar
15 uur
Cultureel Centrum, Driekoningen
straat l26, Berchem
info en reservatie: 440.25.65
(Meskens)

DONDERDAG 20
K.A.V. Buizegem
lentefeest
20 uur
schooltje, Jon Verbertlei
info: 457.15.90 (Verbraeken)

VRIUDAG 21
Elsdonk Oud Scouts
voordracht : "Antwerpen, draai
schijf van internationale smokkel"
door dhr. Leo Leysen
20.30 uur
Wolvenhol, Parkloon 16 l
info: 449.30.43 (G. Broei)

K.A.V. H. Familie
reis : Virjonvallei + pralinefabriek
info: 440.27.26 (Vochten)

K.A.V. St.Jozef
rers
8.30 uur
vertrek St.-Jozefkerk, Molenveld
loan 2
inschr. : 457.74.43
[Vandenbroucke]

Teksten voor
activiteitenkalender

15 MAART - 25 APRIL
dienen binnengebracht

uiterlijk 29 januari

Openbare
vergaderingen

ADVIESRADEN

Cultuurraad
donderdag 27 februari
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Gezinsraad
woensdag 26 februari
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Milieuraad
maandag 20 januari
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 21 februari
om 14 uur
raadzaal administratief centrum

Sportraad
maandag 3 februari
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Deze vergaderingen zijn toegan
kelijk voor het publiek.

Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle open
bare vergaderingen van de
adviesraden in deze rubriek
worden vermeld.

Raadpleeg daarom ook de
lokale kabeltekst op T.V.
(mozaïekkanaal - Edegem -
pagina 477).
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WAT SPORT BETREFT...

In de gemeentelijke sporthal Den Willecom :

SPORT EN SPEL
IN DE KROKUS
VAKANTIE

voor kinderen van het basison
derwijs

van maandag 10 t.e.m. vrijdag
]4 februari
telkens van l O tot 12.30 uur en
van 13.30 tot l6 uur

er is mogelijkheid voorzien om te
blijven ineten, wel zelf je drank
en eten meebrengen

Prijs : 1 .250 fr. per week,
inschrijven kan vanaf 20 januari
in de sporthal.

TENNISINITIATIE

- vOr volwassenen op maandag
van 13.30 tot 14.30 uur
(beginners) of van 14.30 tot
15.30 uur (gevorderden)
- VOOr kinderen van 8 tot 12 jaar
op dinsdag van 16.30 tot 17.30
uur.
Deelnemers die de vorige reeks
volgden, krijgen voorrang op
nieuwe kandidaten.

Prijs: 2.000 fr. per reeks van l 0
lessen.
De cursus heeft plaats op vol
gende dagen :

- maandag :
6-13-20-27 januari,

3-14-24februari en
3-10-1 7 maart
- dinsdag
7-14-21-28 januari,
4-18-25 februari en
4-11-1 8 maart.

e
In de regio Midden-Provincie :

Vorming:

- zaterdag 1 februari van 9.30
tot 12.30 uur
E.H.8.0. in de sport
waar: sporthal Weyninckhove te
Hove
prijs : 1 00 fr.

- zaterdag 1 maart van 9.30 tot
12.30 uur
Veilig opwarmen
waar: sporthal Weyninckhove te
Hove
prijs : 350 fr.

44

Inschrijven voor deze activiteiten
kan in sporthal Den Willecom.

Gepland:

15 maart : Werken met hartslag
meter te Kontich

19 april : Kinderaerobic te
Zandhoven

Voor verdere inlichtingen kan je
steeds terecht bij Sport- en
Recreatiecentra V.Z.w.,

Terelststraat 2 te Edegem,
tel./fox 457.46.62.
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Gemeentediensten 1 Gemeentelijke@
Alle gemeentediensten zullen Openbare {2 INHOUDgesloten zijn op maandag 31 Bibliotheek
maart (Paasmaandag), op O.CM.W.
donderdag l mei (Feest van de Hovestroat 55-2650 Edegem beleidsbrief 1997 3-5
Arbeid), op donderdag 8 mei tel. 457.85.84
(Onze-Heer-Hemelvaart) en op Kalender tentoonstellingen 6

• maan-, woens- en donderdag
maandag l9 mei (Pinkster- 13.30-20 uur Gezinsoperitiefconcert 7
maandag). • dinsdag Vergaderingen adviesraden 7

Op zaterdag 29 maart (Posen)
13.30- 17 0ur

Jeugd 8.9• vrijdag
en op zaterdag 17 mei (Pinkste- 13.30-18 uur Werkgroep Emancipatie 10.11
ren) zal er geen dienst- • zaterdag
verzekering zijn op de dienst 9.30-12.30 uur Edegems Tuinfeest 11

1 •Bevolking. Bibliotheek 12

De politiewacht blijft dog en Openbare Bibliotheek
1

Discotheek 1213
nacht ter beschikking, ook tijdens Elsdonk Gewijzigde contactadressen 13
feestdagen.

1

Compostvat 14-15
Kerkplein z/- 2650 Edegem

Huisvuilophaling 1
tel. 449.30.35 Sport 16
• maandag en vrijdag Extra katern :

De ophaling van gewoon huisvuil
18-20 uur PWA-Edegem 17.20

• woensdag
Bijlage : GEMEENTELIJKEvan 3] maart verschuilt naar 14- 16uur

aanleiding van Paasmaandag • donderdag en zaterdag MILIEU-ENQUETE
naar dinsdag l april. 15-17ur

1

22e Internationaal
• dinsdag gesloten Folklorefestival 21

Heemmuseum 1 Werkgroep Ontwikkelings
De Pastorij Gemeentelijke@- samenwerking 22

1 •openbare '(9 V.z.w. Kind en gezin 22
open elke l ste en 3de zondag

Kankerpreventie 23van iedere maand (tenzij op Discotheek 

feestdagen), van 14 tot 18 uur
Hovestraot 55- 2650 Edegem

Gemeentelijke cultuurraad 23

9"" tel. 457.85.84 Reispassen 23
$% • maandag en donderdag Gemeentelijke5 5 ...'lz±±g van 18.30 tot 21 uur voorlichting 2425
5. 1u9o, « • woensdag Parochies 25

srO van 13.30 1ot 16.30 ur
Begrafenistoelage
oud-strijders 25

Colofon 1 1 Nieuwe voorzitters

Verschijnt 6 x per jaar. adviesraden 25

Coördinatie : Informatiedienst Edegem De Lijn 26

Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout. Verenigingen in de kijker 27
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester, Activiteitenkalender 28-31

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
1

2
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DE KRACHTLIJNEN
VAN HET O.C.M.W.
BELEID
Het sociaal welzijnsbeleid moet
erop gericht zijn elk lid van een
leefgemeenschap in staat te
stellen volwaardig te kunnen
deelnemen aan het maatschap
pelijk leven en zich als persoon
op bevredigende wijze te kunnen
ontplooien.

Dat welzijnsbeleid is een geza
menlijke opdracht voor gemeente
en openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn. Een nauwe
samenwerking tussen de ge
meente en het O.C.M.W. wordt
dan ook in Edegem nagestreefd.
Zo worden, zoals gepland in
]996, nu een aantal dienstverle
ningsaspecten uitgevoerd door
een maatschappelijk werker van
het O.CM.W. De overgehevelde
dienstverlening situeert zich voor
al rond informatieverstrekking en
opvolging van dossiers in ver
band met mindervaliden, provin
ciale en andere tegemoetkomin
gen en regels, TV.-distributie,
sociale huisvesting e.d.
Daarenboven maakt het
O.C.M.W. deel uit van de be
stuursorganen van het consulta
tiebureau Kind en Gezin, de pre
ventieraad, de gezinsraad, de
seniorenraad en het plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap.

Daar waar de gemeente zich af
stemt op de gemiddelde burger,
is het de taak van het O.C.M.W.
zich te richten tot dezen die zich
op één of andere manier in een
probleemsituatie bevinden.

Het bredere welzijnsbegrip dat

het «niet-arm zijn» overstijgt, er
kent het recht van ieder individu

hoe oud of hoe jong ook
erbij te horen.

Wat betekent dat in de dagelijk
se praktijk van het O.CM.W. ?

De ingewikkeldheid van onze
maatschappij, de toenemende
werkloosheid, het stijgend aantal
verbroken relaties, de bijna on
begrensde kredietverstrekking
maken een zeer gedilteren
fieerde begeleiding noodzake
lijk.

In de eerste plaats wordt getracht
de probleemoplossende krachten
van elke persoon en elk gezin
aan te moedigen en te verster
ken. De dienstverlening van het
O.CM.W. streeft ernaar mensen
te helpen een nieuw realistisch
levensproject op te zetten en te
verwezenlijken, rekening hou
dend met de eigen krachten en
beperkingen. Tevens wordt in het
O.CM.W. voortdurend gezocht
naar een zo redelijk mogelijk
evenwicht tussen werkwilligheid,
familiale solidariteit, eigen
financiële verantwoordelijkheid
en gemeenschapssolidariteit.

Het is een vaststelling dat ook bij
de Edegemse bevolking de
bestaansonzekerheid toeneemt
en dat tevens het aantal perso
nen met financiële moeilijkheden
stijgt. De budgetbegeleidingen
nemen in aantal toe en worden
met de dag ook ingewikkelder.
Er zal naar de toekomst moeten
worden onderzocht hoe, vanuit
preventieoverwegingen kwets
bare gezinnen op een vroeger
tijdstip kunnen worden door
verwezen.

De werkloosheid van laag
geschoolden is een meer en
meer voorkomend probleem. Een
nauwe samenwerking met de
VDAB-diensten en het «weerwerk
atelier» van het kanton Kontich
biedt op lange termijn perspec
tief op resultaten.

Voor de groeiende groep van
alleenstaanden en alleenstaan
den met kinderen bestaat het
grote gevaar in de spiraal van
groeiende «on-kansen» en
sociaal en cultureel isolement
terecht te komen. Er werd in het
O.C.M.W. dan ook gezocht
naar nieuwe benaderingswijzen
die als aanvullend worden ge
zien bij de individuele benade
ring. Verscheidene groepsbena
deringen werden uitgewerkt.
Naar de toekomst toe zal verder
worden gezocht naar andere
stimulerende verbale en niet
verbale technieken.

Met de jongeren die zich als
hulpvrager aanmelden bij het
O.C.M.W. wordt systematisch
een integratiecontract afgesloten,
waarbij de verschillende stappen
van het plan nauwkeurig worden
opgevolgd. Voor de toekomst
wordt ernaar gestreefd de bena
deringswijzen voor jongeren nog
meer te differentiëren. Ook moet
onderzocht worden hoe, in
samenwerking met de gemeente
lijke jeugddiensten, desgevallend
preventief kan worden gewerkt.

Naast de maatschappelijke
dienstverlening is er vanuit het
O.C.M.W. sinds jaren het
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zorgaanbod voor de groeiende DE O.C.M.W.- De werkingstoelage 1997 voor
groep senioren. het O.C.M.W. bedraagtFINANCIEN 1997 90.210.568 f. en wordt gefi
De groep senioren neemt toe in

Het is en blijft de bekommernis
nancierd als volgt

aantal, moor binnen deze groep
is de vergrijzing een realiteit van de raad voor maatschappe • gemeentelijke toelage .
geworden, ook in Edegem. lijk welzijn op een economisch 70.000.000 fr.

verantwoorde manier te functie- (inclusief SIF :
Zowel bij de thuiszorg als bij de neren en het exploitatietekort von 1.731/140 f)(')
residentiële opvang wordt vast de instelling lmmaculota te • reservefonds :
gesteld dat de leeftijd waarop de bewaken. 12.333.072 fr.
hulpvraag wordt geformuleerd • netto interesten
steeds hoger wordt : gemiddeld Om een verantwoord kwaliteits 1.017.000 f.
respectievelijk 85 en 84 jaar. niveau te behouden en rekening • Sociaal Impulsfonds (SIF) (*) :
De voortdurende groei van de houdend met de l 00% bezet- 6.860.496 f [ ó
groep senioren die volgens tingsgraod en de toename van

de demografische gegevens de zorgbehoevendheid waren (') Sociaal Impulsfonds
vanaf het jaar 2000 betekenisvol echter enkele personeelsaan

Het Sociaal Impulsfonds (SIF}
zal worden zal de eerstko- passingen nodig.

mende tijd de aandacht van de
werd door de Vlaamse overheid

Zo werd inmiddels de aanwer opgericht om de steden en
raad voor maatschappelijk

ving gerealiseerd van 6 haltijds gemeenten financieel bij te staan
welzijn opeisen en zal nood-
zakelijkerwijze moeten uitmon verzorgenden, een halftijdse bij een van de belangrijkste

den in een masterplan voor de ergotherapeute, een halftijdse opdrachten voor de komende

toekomst. Met deze gegevens pastorale werkster, een halftijdse jaren : het herstel van de leef- en

zal men rekening moeten houden psycholoog, een halftijdse mu omgevingskwaliteit van de

in de besluitvorming rond de ziektherapeut en een halftijdse steden en gemeenten. De achter-

herbestemming van het rustoord. maatschappelijk assistente gestelde buurten krijgen daarbij
(interimaris). grote aandacht.

In het verwezenlijken van een Het exploitatietekort van de in- Voor 1996 bedraagt het totale
kwalitatieve residentiële zorg stelling lmmaculata wordt voor SIF ruim 4,4 miljard. In 1997,

1 8doet het O.C.M.W. van 1997 geraamd op 8.566.000 fr. 1998 en 1999 komt daar
Edegem een beroep op de inzet telkens één miljard bij.
van een 60-tal vrijwilligers. De Daarnaast wordt een stijging van
voortdurende inzet van deze het aantal inwoners-steuntrekken- Vermits Edegem niet beschouwd
vrijwilligers betekent don ook den vastgesteld. wordt als behorende tot de
een toegevoegde waarde in «kansarme gemeenten» kan
lmmaculata. Het O.CM.W. wil De O.CM.W.-begroting 1997 Edegem voor het dienstjaar
deze politiek van aanvulling sluit op volgende totalen : 1996 maximaal aanspraak ma-
«vrijwilligers - professionelen» ken op een gewaarborgd trek-
voortzetten. • gewone dienst kingsrecht van 8.591.636 fr.:

• 6.860.496 f toegekend aan
Wat betreft de uitrusting van de uitgaven : 435.468.000 fr. het O.C.M.W.
diensten zal werk worden ontvangsten : 435.468.000 fr. • 1.731.140 f toegekend aan
gemaakt van een vernieuwd saldo: de gemeente maar begrepen in
computernetwerk, dat zal toela de gemeentelijke toelage aan het
ten de eigen registratie te verbe • buitengewone dienst O.CM.W.
teren en op een meer compa
tibele wijze te communiceren met uitgaven : 11.000.000 f. De gemeentebesturen en
de gemeentelijke diensten als- ontvangsten : 11.000.000 fr. O.C.M.W.'s kunnen zelf bepalen
ook met de federale, gemeen- saldo: hoe de middelen worden aange-
schaps- en provinciale diensten. wend. Wel moeten zij gemeente-
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• Begrafeniskosten :

Thuiszorg voor ouder
wordende inwoners

NOG EVEN EEN BLIK
OP DE DIVERSE
STEUNVERlENINGEN

1 VAN HET O.C.M.W.

5

Deze dienst werd opgericht door
7 O.C.M.W.'s van het kanton
Kontich. Jaarlijks doen er een
1000-1al personen, waarvan een
200-tal uit Edegem, beroep op
de juriste van deze dienst.

Op deze dienst kan men voorna
melijk terecht mei vragen over
personen- en familierecht (echt
scheiding, feitelijke scheiding,
onderhoudsgeld, hoede- en
bezoekrecht), het contractenrecht
(huurproblemaliek), O.C.M.W.
wetgeving en gerechtelijk en
sociaal recht.

Rechtshulp

Familieleden en thuisverzorgers
van bejaarden kunnen zodoende
in de gelegenheid worden
gesteld voor korte tijd de zorg
aan lmmoculota over te loten.

Heden beschikt lmmoculota,
naast de 174 residentiële
bedden, over 10 bedden voor
kortverblijf.

Kor#verblijf

• Warme maaltijden aan huis
Sedert 1973 brengt het
O.CM.W. kwaliteitsvolle warme
maaltijden aan huis.
Momenteel worden er zo'n
30.307 maaltijden per jaar
verstrekt.
Wegens deze omvang werd
besloten vanaf 1 . 1 . 1997 een
derde afgiftetoer te organiseren.
Sedert 1.1.1997 bedrogen de
prijzen 170 fr. per maaltijd, ver
voerskosten inbegrepen.
Het O.C.M.W. van Aartselaar
koopt bij het O.C.M.W. Edegem
jaarlijks 13.528 maaltijden.

• Dienst schoonmaak aan huis

In 1995 verleende de dienst
schoonmaak aan huis 19.942
uren poetshulp aan 222 perso
nen die wegens handicap of
hoge leeftijd het poetswerk niet
zelf meer aankunnen. In deze
dienst stijgen de hulpaonvragen
nog altijd.

De hulpverlening per zorg
behoevende bedraagt gemid
deld 5,25 uren schoonmookhulp
per l4 dagen, wat een minimum
aantal uren is om een apparte
ment of huis proper te houden.

De bijdrage van de cliënten
werd door de raad voor maat
schappelijk welzijn vastgesteld
op de bijdrage van de gezins- en
bejaardenhulp mooi 1,5. Door
dat het aantal Ie presteren uren
schoonmaak per gezin heel wal
lager ligt dan het aantal te
presteren uren gezins- en
bejaardenhulp wordt het budget
van de hulpoonvragers niet Ie
zwaar belast. De maximale
bijdrage bedraagt hier eveneens
320 f./ uur sedert 1.1.1997.

De gemeentelijke toelage voor
1997 wordt geraamd op
3.251.000 fr.

De toelage van de gemeente
wordt voor 1997 geraamd op
4.893.000 fr.

De financiële bijdrage van de
cliënten wordt vastgesteld door
het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en is afhankelijk
van het inkomen van de aanvra
gers.

De minimum bijdrage bedraagt
4] fr/uur en de maximum bij
drage werd sedert 1.1.1997 op
getrokken van 310 naar 320 fr./
uur.

110.000 fr.
35.991.000 fr.

,997
o Bestaansminimum :

15.811.000 f.
° Financiële hulp andere dan
bestaansminimum :

6.000.000 f
0 Bijdragen ziekte en
invaliditeit :

150.000 f
o Hospitalisatiekosten :

500.000 fr.
e Tussenkomst politieke vluchte
lingen (volledig ten loste van
de federale overheid):

13.200.000 fr.
° Farmaceutische kosten :

220.000 fr.

TOTAAL:

• Dienst gezins- en bejaarden
hulp
In 1995 deden 94 zorgbehoeven
den een beroep op de dienst ge
zins- en bejaardenhulp. Dat
bracht 20.922 uren hulp met
zich mee. Dit aantal is de laatste
jaren op hetzelfde niveau geble
ven.

lijke beleidsplannen ontwikkelen,
die uitgaan van een lange
termijnvisie en waarin wordt
vermeld welke resultaten er
moeten bereikt worden met het
SIFgeld.

•

•
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 22 maart tot 13 april

HANS DE MUNTER
meer grafiek over
buildings en kunst

Van 19 april tot 18 mei

MARC CANNOODT
aquarel

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Meer grafiek over buildings en
kunst

In 1959 in Dendermonde gebo
ren waar hij bij leraars als Paul
Vermeiren Walter Brems aan de
academie een opleiding kreeg.
De Munter ontwikkelde tot een
sterk graficus voor wie composi

tie, ritme en intensiteit de drie
samenstellende delen van zijn
werk worden. Niet het onder
werp, wel de geometrie, de lijn
en het contrast vormen de inhoud
van het werk van De Munter.

·- #w,· ~,1

y

•

•

Van 22 maart tot 13 april

HANS DE MUNTER

Kalender

TENTOONSTELLINGEN



Comité Edegemse Concerten

GEZINSAPERITIEFCONCERT

Datum:
zondag 23 maart

#t

Jeugdraad
donderdag 27 maart
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Gezinsraad
woensdag 28 mei
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Cultuurraad
maandag 5 mei
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Openbare
vergaderingen
ADVIESRADEN

E
0

T
0

N
0

E
0

Plaats:
St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat,
Edegem-Centrum

Inkom:
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart

VVK en informatie :
Veerle Embrechts, p.a. Admini
stratief Centrum, Kontichstraat 19
te 2650 Edegem, tel. :
450.42.46

E
O

M
O

E
O

G
0

Het Comité Edegemse Concerten
heet u hartelijk welkom op zijn
derde en laatste gezinsaperitief
concert van dit jaar. Jonge
beloftevolle talenten zetten hun
beste beentje voor en serveren u
muzikale pareltjes ! Achteraf kan
u nog bijpraten bij een aperi
tietje en uw kans wagen met
onze muzikale prijsvraag om een
cd-bon te winnen.

E
O

D
O

•

•

EEN ORIGINELE EN GESLAAGDE START VAN UW ZONDAG !
KOMT U OOK EENS EEN KEER ?

Milieuraad
vrijdag 21 maart
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 25 april
om 14 uur
raadzaal administratief gebouw

Sportraad
maandag 28 april
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Deze vergaderingen zijn toegan
kelijk voor het publiek.

Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle open
bare vergaderingen van de
adviesraden in deze rubriek
vermeld worden.

Raadpleeg daarom ook de
lokale kabeltekst op 1V (mozaïek
kanaal - Edegem - pagina 477).

7
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GRABBELPAS 1997
Een keiharde garantie ...... voor een fijne vakantie
In het informatieblad van januari
kon je reeds vernemen wat het
begrip "Grabbelpas" allemaal
inhoudt.

Het is een vakantieprogramma
boordevol culturele, creatieve,
educatieve en sportieve vrijetijds
activiteiten, speciaal uitgestip
peld voor alle jongeren van 6 tot
16 jaar. Aan sommige activitei
ten (bv. theaterstukjes) kunnen
ook kinderen vanaf 4 jaar al
deelnemen.

Naast de "Grabbelaar", een
handige gids met allerlei kortin
gen, toffe ideeën en nuttige tips,
wordt er ook dit jaar in Edegem
een plaatselijk programma uitge
werkt en dit in samenwerking
met de gemeenten Boechout,
Borsbeek, Hove, Kontich en
Mortsel.
No het spetterende kinder
cornovalfeest in de krokus
vakantie, organiseert onze
gemeente in de paasvakantie
volgende activiteiten :

• woensdag 2 april : lnitiatiedag
hockey (van 10 tot 16 uur)
Doelgroep : voor alle jongeren
van 8 tot 15 jaar
Plaats : het terrein van Royol
Victory Hockey Club
(Terelststroot, zijde Molenveld)
Prijs : Grabbelpassers betalen
50 fr., niet-Grabbelpossers 100 fr.

• dinsdag 8 april : Daguitstap
naar het Pirateneiland te Antwer
pen
Doelgroep : voor kinderen van 5
tot 12 jaar

Vertrek om 9 uur op de parking
van sporthal "Den Willecom" in
de Terelststroot, waar we terug
aankomen omstreeks 17.30 uur.
Prijs : Grabbelpassers betalen
250 fr., niet-Grobbelpossers
300 fr.
Deze prijs omvat : 2x busvervoer
(openbaar vervoer), inkom
Pirateneiland en de begeleiding
door ervaren monitoren.

• donderdag lO april : Knutse
len, anders dan anders (van 14
tot 16.15 uur)
Doelgroep : voor kinderen van 8
tot 10 jaar
Plaats : de refter van de
gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 21
Tijdens dit creo-atelier gaan de
kinderen op een eenvoudige en
duidelijke manier een aantal
wetenschappelijke experimenten
uitvoeren onder de begeleiding
van bekwame monitoren.
Volgende onderwerpen komen
aan bod : experimenteren met
spiegels, je eigen waterpas
maken en volumes meten.
Prijs : Grobbelpassers betalen
50 fr., niet-Grobbelpassers 100 fr.

OPGELET!
Voor al deze activiteiten moet er
op voorhand ingeschreven en
betaald worden op de jeugd
dienst (zie verder).

Enkel voor de initiatie hockey
kan er ook telefonisch ingeschre
ven worden.

Een totaal overzicht van alle
activiteiten die in de paasvakan
tie zullen plaatsvinden, vind je
terug in de Grobbelpasbrochure
(editie krokus- en paasvakantie
1997) die je ongetwijfeld al in je
bezit hebt van voor de krokus
vakantie.

Is dit niet het geval, dan kun je
nog snel een exemplaar komen
afhalen op de jeugddienst.

In ieder geval, wil je je vakantie
op een toffe en niet-alledaagse
manier doorbrengen, aarzel dan
niet langer en schaf je zo vlug
mogelijk een Grabbelpas aan.

De Grobbelpas kost slechts l 00
fr. (200 fr. voor kinderen die niet
woonachtig zijn in één van de
deelnemende gemeenten) en is
verkrijgbaar op de jeugddienst,
gemeentehuis ( 1 e verdieping),
gemeenteplein te Edegem (enkel
op woensdag van 9 tot 12 uur
en van ]4tot 16 uur). Niet
vergeten een pasfoto mee te
brengen!
Hier gebeuren ook de inschrijvin
gen voor de activiteiten (vragen
naar dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48).

Voor alle duidelijkheid toch nog
even vermelden dat je als inwo
ner van Edegem ook van het
aanbod van de andere gemeen
ten gebruik kunt maken. Doen
dus!

•

•

8
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GRABBELPAS
1997
Bericht voor alle
geinteresseerde
monitoren

Voor de Edegemse Grobbel
pasoctiviteiten (zowel tijdens
de poosvokontie als de grote
vakantie en de herfstvakantie]
zijn wij nog op zoek naar een
aantal bekwame monitoren die
de kinderen tijdens deze
activiteiten willen begeleiden.

Ben je min. l8 jaar en voel jij
je misschien geroepen om
deze look uit te oefenen ?
Aarzel dan niet en neem snel
contact op met dhr. Luc Bries,
secretaris Jeugdraad, jeugd
dienst, gemeentehuis (l e
verd.), gemeenteplein te
Edegem (tel. 450.42.48).

De zaligdolmakende Edegemse
speeldagen in de poosvakontie
hebben plaats op donderdag 3
en vrijdag 4 april

in het lakooi van KSA Porsivol
(Font 5)
Jacob de Roorestraat 2, Edegem

telkens van 9 tot 16 uur

deskundig geleid door de kei
toffe monitoren van de speel
weken

Wat?
kaarsen maken, circus
technieken, bowling, muur
klimmen, zwemmen, avontuur
lijke zoektocht, bolspelen en nog
veel meer ... Dit hangt of van
jullie eigen spetterende ideeen,
malle fratsen en creatieve gees
ten!

Wanneer?
van moondog 7 tot vrijdag l l
opril
telkens van 9 tot ló uur

Door:
monitoren jeugdhuis Kruispunt
i.s.m. Edegemse jeugddienst

Prijs :
50 fr. voor Edegemse kinderen
60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente
25 fr. voor het derde en vol
gende kind(eren)

Info:
gemeentelijke jeugddienst
(450.43.70)

Dit initiatief is i.s.m. de
Edegemse jeugddienst

Waar?
Jeugdhuis Kruispunt
Strijdersstraat 41, Edegem

Dagprijs:
50 frank voor Edegemnoors
60 frank voor niet-Edegemnaars

Ter plaatse inschrijven

Meer inlichtingen :
Gemeentelijke Jeugddienst
Edegem
Tel : 450.43.70

ZEER BELANGRIJK EN INTERESSANT BERICHT
aan de bevolking tussen 6 en 12 jaar oud

Voor alle 12- tot 16-jarigen

FUN IN THE HOUSE - KP - OLÉ
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de basiscursus elektriciteit,
ook wel 'klusjescursus' genoemd.

De lessen zijn gespreid over
twee avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
een derde bijeenkomst gaan we
naar de praktijkklas van het Don
Bosco Instituut (met o.a. uitvoeren
van kleine reparaties.)

U leert o.a. over :
• de soorten leidingen die er
bestaan;
• wat u moet doen in geval van
kortsluiting;
• hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact monteert;

• hoe u een snoer aan een
stekker bevestigt.

Wanneer:
• Twee theoretische lessen op
dinsdagavond :
13 mei en 20 mei van 20 tot
22 uur;

• Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag :
24 mei van 9 tot 12 uur.

Waar:
De lessen op dinsdagavond
hebben plaats in de refter van
het Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Op zaterdagvoormiddag gaan

we naar het Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan l te Hoboken.

Begeleiding :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

Bijdrage:
500 f., cursus inbegrepen.

Er kunnen maximum vijftien
deelneemsters inschrijven.
Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : deze
komen aan bod tijdens de
volgende cursus.

Basiscursus elektriciteit voor vrouwen

Basiscursus automechaniek voor vrouwen

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de basiscursus auto
mechaniek.

De werkgroep emancipatie stelt
u de basiscursus automechaniek
voor, waarin u leert
• hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt;
• hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten;
• hoe u een band verwisselt;
• waar u bij pech zelf iets kan
aan verhelpen en waar u zeker
af moet blijven;

• wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au serieux genomen wordt.

Wanneer:
• Drie theoretische lessen op
maandagavond :
21, 28 opril en 5 mei van 20
tot 22.15 uur;

• Eén praktijkles op zaterdag
voormiddag :
10 mei van l O tot 12.15 0ur.

Waar:
De lessen op maandagavond

hebben plaats in de refter van
het Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar garage De Krikker,
Turnersstraat 36 te Antwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De
Krikker.

Bijdrage:
800 fr., cursus inbegrepen.

Er worden telkens maximum vijftien deelneemsters aanvaard.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : deze komen aan bod tijdens de volgende cursus.

10
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Beruchte-vrouwen-wandeling in Lier

•

Vorig jaar bezocht de werkgroep
emancipatie Antwerpen en
maakte een tocht door het oude
siadsgedeelte, met wetens
waardigheidjes over markante
dames.

Dit jaar gaan we naar Lier en
maken we een gegidste vrouwen
wandeling o.o. door het
begijnhof.

Wanneer:
Zondag 25 mei
van l5 tot 17 uur

Waar:
Samenkomst aan het stadhuis

Vervoer :
Ofwel komt men met eigen
vervoer, ofwel neemt men de bus
(lijn 297), ofwel rijdt men met de

fiets, vertrek om l4 uur op het
Gemeenteplein van Edegem.

Deelname : 50 fr.

iedereen is van harte welkom op
deze wandelnamiddag. Inschrij
ven kan met onderstaande
strook, die u bij voorkeur terug
bezorgt vóór l5 april e.k.

rijvingsstrook 'Beruchte-vrouwen-wandeling Lier' - 25 mei

Ondergetekende (naam en voornaam) .

wonende te (adres) .

schrijft zich in voor de wandeling in Lier op zondag 25 mei 1997 met.......... personen
en voegt hierbij.......... X 50 fr. = fr.

Vervoer : eigen vervoer, bus, fiets (schrappen wat niet past).

Datum: Handtekening :

Inlichtingen over de werkgroep en inschrijvingen voor de activiteiten :

Veerle Embrechts, p.o. Administratief Centrum, Kontichstraot 19 te Edegem -tel. : 450.42.46.
Tijdens de werkdagen, bij voorkeur tussen 9 en 12 uur of tussen 14 en 16 uur.

VIJFDE EDEGEMS TUINFEEST
Het vijfde Edegems Tuin
feest, gemeenschapsfeest
waarvan de opbrengst
bestemd is voor
sociale werken in

de gemeente, zal plaats
vinden op zondag l juni
op Fort 5.
Noteer nu reeds deze
datum in uw agenda !

11
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GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN
DISCOTHEEK VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD !
Vanaf 1 april wordt de uitleen
administratie van de bibliotheek
en discotheek geautomatiseerd.
Alle verrichtingen (meenemen,
terugbrengen, verlengen, reser
veren, boete...J zullen voortaan
per computer gebeuren.
We zetten hier even op een rij
wat dit voor u als gebruiker
precies inhoudt :

Lenerspas
U ontvangt een lenerspas met
streepjesetiket. Dit lenerspasje
blijft in uw bezit, ook als u geen
materialen meer thuis hebt. U
kan voortaan met eenzelfde le.
nerspasje boeken én cd's ontle
nen. U dient hiervoor géén extra
lidgeld te betalen !
U heeft dit pasje steeds nodig bij
uitlenen en verlengen. Bij verlies
betaalt u 50 fr.

Uitlenen
Werken meenemen kan enkel
mits voorlegging van de leners
pas. Met de lichtpen wordt de
streepjescode van uw lenerspas
je en de gekozen werken aan
gestreken. De gegevens worden
dan in de computer opgeslagen.

De uitleentermijn bedraagt 3
weken.
U krijgt een ticket met de titels
van de ontleende werken en de
vervaldatum. Aan de balie kan u
ook vragen welke werken u nog
thuis heeft.

Terugbrengen
U legt de werken op de balie.
Het inleveren gebeurt zonder
pasje.
Neemt u niets mee, don geeft u
het personeel een seintje. Zij
kijken na of alles in orde is.

Verlengen
Als u de uitleentermijn wil
verlengen, moet u de ontleende
werken samen met uw lenerspas
meebrengen. Als een werk
gereserveerd is, kan het niet
verlengd worden. Telefonische
verlengingen zijn ook mogelijk.

Boete en meningskosten
Na overschrijding van de
uitleentermijn worden voortaan 2
fr. per werk per dag aangere
kend. De boete wordt onmiddel
lijk vanaf de uiterste inleverdag
aangerekend.

Reserveren
Voor het reserveren is het
lenerspasje vereist. De kosten
voor het verwittigen (20 fr.)
moeten bij aanvraag betaald
worden.

lnterbibliothecaire aanvragen
Boeken of artikels uit tijdschriften
die niet in de bibliotheek voor
handen zijn, kunnen in andere
bibliotheken worden aange
vraagd. Aan de lezer die van
deze mogelijkheid wil gebruik
maken, wordt een bijdrage van
50 fr. gevraagd.

Door de automatisering hoopt
het bibliotheek- en discotheek
personeel u een betere en meer
efficiënte dienstverlening te
kunnen aanbieden.
Wij verontschuldigen ons voor
het eventuele ongemak dat u bij
deze omschakeling kan onder
vinden.

6

Gemeentelijke Openbare Discotheek Edegem

VROUWELIJKE COMPONISTEN !?
Naar aanleiding van een interes
sante voordracht over dit onder
werp door Roland De Munck, is
er in de discotheek een niet
onaardige collectie samenge
steld. U vindt hier een chronolo
gisch overzicht van wat u zoal
kunt ontlenen :

12

MIDDELEEUWEN
Hildegard von Bingen ( 1098-
1179)
Voice of the blood - Sequentia
A feather on the breath of God 
Gothic Voices
Vision - R. Souther, E. Van Evera
& G. Frifz

BAROK
Anna Bon di Venezia
Sei sonate per il cembalo - Poule
van Parijs
ROMANTIEK
Fanny Mendelssohn ( 1 805-
1847) (echtg. Hensel)
Gartenlieder - Leonarda Ensem
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Lieder & Trio-D. Brown, F.
Tillord, Trio Brentono
Das Klavierwerk, vol. l : Das Johr
+ 4Klavierstücke - B. Rouchs
Klavierwerke, vol.2 : Sonata in
E, in c, in g + Lied op. 6/3-4-L
Serbescu
Konzertarie für Sopran und
Orchester - H. Kwon & Philhorm.
Stoofsorchester Homburg
Trio voor piano, viool en cello -
The Macalester Trio

Clara Wieck (1819-1896)
[echtg. Schumann)
Complete songs-G. Fontono &
K. Eick.horst
Piano works - Konsfonze
Eickhorst
Preludes en fuga's, romances,

scherzi - Uriel Tsachor
Trio voor piano, viool en cello 
The Macolesfer Trio
Complete works for piano, Il
Jozef De Beenhouwer

19E-20E EEUW
Tereso Carreiio ( 1853-191 7)
Strijkkwartet- The Macolesfer
Trio

Cecile Chaminade ( 1857-1944)
Concertino - P-L. Graf & M.
Kobayashi
Piano works - Peter Jacobs
Trio voor piano, viool en cello
nr. 1. The Macalester Trio

Amy Beach ( 1867-1944)
Trio voor piano, viool en cello
op.150 - Trio Macalester

Germaine Tailleferre ( 1892.
1983)
Au pavillon d'Alsace - Daniel
Blumenthal
Sonate voor viool en piano - The
Macalester Trio

Lili Boulanger (1893-1918)
Nocturne + Cortège - The
Macalester Trio

Jane Vignery ( 1913-1974)
Lento - Paul Klinck & Katrijn
Friant

Sofia Goebaidoelina [1931)
Perception - S. Kleindienst, S.
Lorenz, Schönberg Ensemble
Nu altijd sneeuw - L. Stasov,
Nederlands Kamerkoor

.WIJZIGDE CONTACTADRESSEN

85 Elsdonk Scouts
Jan De Reys
Lode de Boningestraat 19 / 3
2650 Edegem
449.77.92

C.S.C. Vormingswerk
Fonny Wuyts
Herfstlei 6
2650 Edegem
457.95.94

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
Edegem
Hilde Rotty
Ernest Staesstraat 2 / 1 1
2650 Edegem
449.12.52

K.A.V. H.Familie
mevr. G. Lequenne
Valentina Le Delierstraat 53
2650 Edegem
440.67.88

Wandelclub De Wandelaar
Emma Buys
Paul Gilsonlaan 45
2650 Edegem
449.10.95

De verenigingen waarvan het
contactadres wijzigt, worden
vriendelijk verzocht dit aan het
gemeentebestuur te signaleren
met onderstaande strook.

Gewijzigd contactadres Edegemse vereniging
Ondergetekende, .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad
Edegem te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de
Edegemse verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging :
Naam nieuwe contactpersoon : .
Adres: .
Telefoonnummer : . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . Datum : .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . .. Handtekening...........................

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

13
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Waarom keuken- en
tuinafval zelf
composteren ?
Bijna 50 % van je huisvuil
bestaat uit organisch keuken- en
tuinafval, dat je op een zeer
eenvoudige wijze zelf kunt
composteren. Thuiscomposteren
heeft zeer grote voordelen voor
het milieu. Je zorgt er immers

voor dat onze afvalberg sterk
vermindert. Je organisch keuken
en tuinafval hoeft dan ook niet
meer te worden gestort of
verbrand.

Thuiscomposteren heeft voor jou
ook rechtstreekse voordelen. Je
krijgt namelijk een humus
houdend product dat je als
bodemverbeteraar nuttig kunt

gebruiken in je tuin. Met
thuiscompostering doe je eigen
lijk wat de natuur altijd al
gedaan heeft : de natuurlijke
kringloop zijn gong laten gaan.
Composteren is namelijk een
biologisch proces, waarbij
afgestorven leven de voedings
bodem wordt voor nieuw leven.
Thuiscomposteren is zeer eenvou
dig en vraagt niet veel werk.

COMPOST VAN 'T VAT
OOK DIT JAAR VOOR SLECHTS 480 fr.

DE VOORDELEN VAN COMPOST

• verrijkt de bodem met organisch materiaal
• voedt het bodemleven
• doet een bodemstructuur ontstaan die water, warmte en voedingsstoffen vasthoudt
• maakt kleibodems lichter
• zorgt ervoor dat zandgronden beter water vasthouden
• brengt de zuurtegraad van de bodem tot de optimale waarde
• buffert de temperatuurverschillen tussen dag en nacht
• voorkomt erosie van de bodem door wind en water
• beschermt de planten tegen parasieten en ziekten
• verbetert de smaak van de gekweekte groenten.

Compost stinkt niet, is niet zuur en bevat geen onkruidzaden of ziektekiemen !

Hoe composteren ?
Afhankelijk van de grootte van je
tuin kan je kiezen uit verschil-

14

lende systemen om je compost te
maken : composthoop, -bak of
vat. Het compostvat is ideaal
voor een kleinere tuin.

Het gemeentebestuur wil thuis
composteren sterk stimuleren.
Daarom wordt de aankoop van
een compostvat voor u mogelijk
gemaakt tegen een zeer lage
prijs.
Uw voordelen :
• milieubewust,
• onopvallend,
• eenvoudig in gebruik,

• geringe omvang (0 80 cm -h
96 cm, 290 liter inhoud)
en vooral... compost, bodem
verbeteraar voor je tuin.

Tips om zelf goede
compost te maken

1. Start in het voorjaar of in de
zomer
Zet een composthoop op of start
met het vullen van een compost
vat best niet bij vriesweer, omdat
het composteringsproces dan
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moeilijk op gong komt. Ook
hevige regen vermijd je best bij
de stort van een composthoop.

2. Gebruik zoveel mogelijk vers
materiaal
Het keuken- en tuinofvol wordt
best zo vers mogelijk in het
compostvat aangevoerd. Ver
meng het met het reeds aanwe
zige materiaal om uitdrogen te
vermijden.

3. Voeg niet te grote stukken toe
Om de ofbrookorgonismen
voldoende toegang te geven tot
het afval, mag het niet te groot
zijn. Daarom knip je de stengels
van bv. bloemen of andere
planten en longe twijgjes best in
korte stukjes. Takken worden
beter met een hakselaar ver
kleind.

4. Meng goed
De micro-organismen [bacteriën,
schimmels...J en kleine beestjes
(wormen...J die voor de afbraak
zorgen, hebben voedsel, water
en lucht nodig. Goed compos
teren betekent don ook vooral
goed mengen.

Droog en groffer afval (stro,
kleine takjes ... ) meng je best met
water- en voedselrijk materiaal
(gemaaid gras, keukenafval). Het
droog afval zorgt don voor de
luchtcirculatie en het not afval
voor het water en het voedsel.
Zo kunnen de bacteriën en
schimmels het best hun gong
gaan.

Heb je enkel not keukenafval en
gros, voeg don houtsnippers of
kleine takjes toe.

5. Let op voor grote hoeveelhe
den
Voeg nooit te grote hoeveelhe
den van hetzelfde materiaal in
één keer toe.

6. Hou je composthoop of
compostvat in het oog
Door het intens afbraakproces
stijgt de temperatuur in de
compost en gaan de afbraak
organismen nog sneller werken.
Bij temperaturen boven de 50%C
kunnen deze organismen zelfs
onkruidzaden en ziektekiemen
vernietigen. Door de stijging
van de temperatuur verdampt

ook al het overtollige vocht.
Let er dus op dot je composthoop
niet te not wordt en hierdoor aan
temperatuur verliest. Te not
materiaal toevoegen in je
compostvat is dus uit den boze.

7. Belucht de compost
Het proces van de compostering
wordt sterk bevorderd door de
compost te beluchten. Dit kon je
doen door regelmatig volledig
om te zetten en/of te werken met
riek of beluchtingsstok.

Hoe kan je het
compostvat bestellen ?

Wij kunnen je het compostvat
aanbieden voor slechts 480,- BF.
De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onder
staande bestelbon. No bestelling
kon het compostvat, door de
gemeente, bij u thuis worden
afgeleverd.

Meer inlichtingen kon je steeds
verkrijgen bij onze milieudienst
[tel. : 448.00.78).

Bestelbon compostvat
Ondergetekende, naam : ..

adres: ..

tel. : ..
1
wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten

, bedrage van 480,-fr
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstroot 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

No betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten worden geleverd.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
L - - . - - -- ---- -- -------·-- -
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SPORT EN SPEL IN DE
PAASVAKANTIE
voor kinderen van het basison
derwijs

Van dinsdag l t.e.m. vrijdag 4
april
en van maandag 7 t.e.m. vrijdag
l l april,
telkens van 10 tot 12.30 uur en

van 13.30 tot 16 uur.
Er is mogelijkheid voorzien om te
blijven ineten; wel je drank en
eten zelf meebrengen.

Prijs : l .000 fr. voor de eerste en
1 .250 fr. voor de tweede week.

Inschrijven kan in de sporthal,
Terelststraat 2 te Edegem, tel.
457.46.62.

6

WAT SPORT BETREFT...

In de gemeentelijke sporthal Den Willecom :

In de regio Midden-Provincie :

VORMING

voor volwassenen :

• maandag 17 maart van 20 tot
22 uur
werken met hartslagmeter
waar : Kontich
lesgever : Paul Van Den Bosch
prijs : 300 fr.

• 5 donderdagen : 17, 24 april,
15, 22 en 29 mei van 19.30
tot 22.30 uur
financiëel beheer van de
sportclub
waar : Lint
lesgever : Robert Bossiers
prijs : 150 fr. per les of
500 fr. / totale pakket

• zaterdag 19 april van 9 tot 13
uur
kinderaerobic
waar : Zandhoven
lesgeefster : Marleen Niele
prijs : 600 fr.

• donderdag 3 april van 13.30
tot 16.30 uur
bijscholing ritmische gymnas
tiek
waar : Schilde
lesgeefster : An Cuyvers
prijs : 300 fr.

voor jongeren van 8 tot 15 jaar :

• initiatie sportieve ritmische
gymnastiek
op dinsdag l, woensdag 2 en
donderdag 3 april, telkens van
10 tot 12.30 ur
mogelijkheid tot bijkomende
omni-sportnamiddag
waar : Schilde
prijs :
- initiatie : 500 fr. per persoon
en 50 fr. busvervoer (enkel bij
voldoende belangstelling)
- met sportnamiddag : + 500 fr.

16

Inschrijven voor deze activiteiten kan in sporthal Den Willecom, Terelststraat 2
te Edegem, tel. 457.46.62.
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Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Edegem

Administratief Centrum
Kontichstraat 19
2650 Edegem
tel. 450.42.00
fax. 457.94.46

Openingsuren :
maandag 9-12.30 uur
dinsdag 15-20 uur
woensdag 9-12.30 uur
donderdag 9-12.30 uur
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Het Plaatselijk Werkgelegen
heidsagentschap (PWA) van Ede
gem is sedert l maart jl. van stort
gegaan.

Wegens een vertraging van de
goedkeuring van het oprichtings
dossier werd deze startdatum
steeds opgeschoven, maar sinds
l maart is het PWA officieel in
werking getreden en kan u
beroep doen op de diensten van
het agentschap.

WAT IS EEN PWA?
Een PWA is een vereniging zon
der winstoogmerk, waarvan de
oprichting is opgelegd door de
hogere overheid en die eigenlijk
een brugfunctie heeft tussen werk
zoekenden enerzijds en personen
en organisaties die hulp nodig
hebben, anderzijds.

Een PWA schept een bijkomende
verdienste voor werkzoekenden
en zorgt daarenboven voor
nieuw sociaal contact en een
wijze van integratie in het econo
misch leven. Het gaat om werk
gelegenheid die door de normale
arbeidsmarkt niet wordt ingevuld
en die zich situeert op het vlak
van hulp aan personen en orga
nisaties.

De Raad van Bestuur van het
PWA-Edegem is samengesteld uit
6 leden van de gemeenteraad en
6 leden van sociale organisaties.

18

Het dagelijks bestuur van het
PWA wordt waargenomen door
dhr. Dirk De Ridder, voorzitter
mevr. Annick Druyts, ondervoor
zitter mevr. Elke Ouden,
secretaris
dhr. Freddy Vandriessche,
penningmeester.

WIE KAN ER BEROEP
DOEN OP HET PWA?
• Natuurlijke personen [particu
lieren)
• Lokale overheden zoals de
gemeente en het O.C.M.W.
• Onderwijsinstellingen
• Vzw.'s en andere niet-commer
ciële verenigingen
• Bedrijven uit de land- en tuin
bouwsector (onder welbepaalde
voorwaarden)

Buiten de land- en tuinbouwsector
zijn commerciële instellingen
uitgesloten.

WELKE ACTIVITEITEN
KAN MEN LATEN
UITVOEREN VIA HET
PWA?
U kan beroep doen op het PWA
voor een groot aantal activitei
ten, zolang ze niet in concurren
tie zijn met het reguliere arbeids
circuit.

De persoon die gebruik wil ma
ken van de diensten van het PWA
dient een gebruikersformulier aan
te vragen waarop hij omschrijft
welke klus hij wil laten uitvoeren.
De PWA-beambte gaat dan na of
de klus is toegelaten.

De Raad van Bestuur van het PWA
heeft een lijst opgesteld van de
activiteiten die in onze gemeente
zijn toegelaten.

• Activiteiten ten behoeve van
natuurlijke personen

1. Thuishulp met huishoudelijk
karakter : taken die betrekking
hebben op het huishouden en die
normaal door de gebruiker zelf
uitgevoerd worden:
- wassen, strijken, alwassen
- poetsen
- koken : in uitzonderlijke omstan
digheden
- grote kuis : enkel in de leefruim
ten [geen zolder of kelder)
- kuisen van zolderingen (pla
fonds) : enkel indien normale
hoogte
- poetsen van ramen. enkel de
binnenkant, op het gelijkvloers
ook buitenkant
- kleine herstellings- en onder
houdswerken met beperkte om
vang :in uitzonderlijke omsian
digheden
- bewaken en verzorgen van
dieren bij afwezigheid of lysi
sche onmogelijkheid van de
eigenaar : indien geen asiel in
de buurt

2. Hulp voor het klein tuinonder
houd : courante token die nor
maal door de gebruiker kunnen
worden uitgevoerd, beperkt in
omvang en tijd:
- ruimen van sneeuw of bladeren
- snoeien van hogen, rozen-
struiken
- opkuisen en onderhouden van
bloemperken
- maaien van grasperken
- spitten, zooien en planten in de
tuin

3. Hulp voor de bewaking of de
begeleiding van zieken en
kinderen:

KINDEREN
- kinderopvang ten huize van de
ouders
- VOOr- en/of naschoolse opvang
- inhaallessen: enkel indien de
werkloze aan de wettelijke
diplomavereisten voldoet en
indien de

vervolg op blz. 19
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vervolg van blz 18 welomkaderd project kunnen
activiteiten worden toegelaten,

school geen andere mogelijkhe
1

behoudens onvoorziene omstan-
digheden.

den heeft
* ZIEKEN OF GEHANDICAPTEN • Activiteiten ten behoeve van
· oppas : uitsluitend bij korte onderwijsinstellingen
afwezigheden
- vergezellen bij een dokters- Het betreft activiteiten die door
raadpleging : de werkloze mag hun oord of hun occasioneel
geen voertuig besturen karakter gewoonlijk verricht land- en tuinbouw worden vast- boodschappen doen : de worden door vrijwilligers, zo ook gesteld door de Ministers vanwerkloze mag geen voertuig
besturen

de activiteiten van personen die Tewerkstelling en Arbeid en van
hulp verlenen ter gelegenheid landbouw. Het betreft de activi

4. Hulp bij het verrichten van
van sociale, culturele, sportieve, teilen uitgeoefend binnen het
caritatieve of levensbeschouwe- Paritair Comité voor het tuinbouwadministratieve formaliteiten: lijke manifestaties. bedrijf, met uitsluiting van de- eenvoudige administratieve• taken ten huize van een privé- Richtlijnen:

champignonteelt en het aanplan

persoon net uitsluiting van het Iedere aanvraag moet duidelijk
ten en onderhouden van porken

invullen van formulieren gemotiveerd en omschreven
en tuinen.

- vergezellen van een persoon worden. Richtlijnen :nar eer gemeentelijke dienst: Tweemaal per jaar kan dede werkloze mag geen voertuig • Activiteiten ten behoeve van werkloze 45 uren extra presterenbesturzn v.z.w.'s en andere niet-commer in de land- en tuinbouwsector.
ciële verenigingen

• cliviteiien ten behoeve van de
lokale overheden Het betreft activiteiten die door HOE SCHRIJFT MENhun oord of hun occasioneel
Deze activiteiten beantwoorden karakter gewoonlijk verricht , ZICH IN ALS
aan noden waaraan niet tege worden door vrijwilligers, zo ook GEBRUIKER?moet gekomen wordt door de de activiteiten van personen die
reguliere arbeidscircuits, onder 1 hulp verlenen ter gelegenheid

Men doet een schriftelijke aanmeer de bescherming van het van sociale, culturele, sportieve,• 1
leefmilieu. caritatieve of levensbeschouwe- vraag met een gebruikers

De problemen en behoeften in lijke manifestaties. formulier dat men bij de PWA-

een gemeente zijn maatschappe- beambte kan verkrijgen en men

lijke problemen en dienen Richtlijnen:. 1 betaalt een inschrijvingsgeld van

uiteraard in eerste instantie door - Het goot hierbij om token die 300fr. per jaar. WIGW's (Wedu

de gemeente en het O.C.M.W.

1

bijdragen tot de verwezenlijking wen en weduwnaars, Invaliden,

met reguliere arbeid te worden van het maatschappelijk doel van
1

Gepensioneerden en Wezen)

aangepakt. de vereniging. betalen geen inschrijvingsgeld.
- ledere aanvraag moet duidelijk

Richtlijnen :

1

gemotiveerd en omschreven
WAT IS HET UURTARIEF- Het betreft token die normaal worden.

niet toevertrouwd worden aan - Verenigingen dienen hun VOOR PWA-ACTIVITEI
vastbenoemd, contractueel of statuten voor te leggen.

TEN?gesubsidieerd contractueel - Verenigingen met in hoofdzaak
personeel. commerciële activiteiten kunnen
- Vervanging van reguliere geen aanspraak maken op de De gebruiker betaalt een uur
tewerkstelling [statutair, contrac diensten van het PWA. vergoeding van 300 Ir. met een
tueel, gesco] wegens zwanger belastingvermindering van
schop, verlof of pensioen is • Activiteiten ten behoeve van de minimum 30% en maximum 40%
uitgesloten. land- en tuinbouwsector voor particulieren.
• Op basis van een voldoende

1 1 In een aantal uitzonderlijkegemotiveerd dossier en in een De activiteiten in verbond met

19



gevallen geldt het tarief van 250
fr. : namelijk in geval van uitzon
derlijke hoogdringendheid en
voor de land- en tuinbouwsector.
Voor WIGW's geldt het tarief
van 200 fr.
Voor deze verminderde tarieven
is er geen belastingvoordeel.

WIE KAN VIA HET PWA
WERK VERRICHTEN ?

• Personen die 3 jaar of meer
werkloos zijn én werkzoekend of
meer dan 2 jaar werkloos in het
geval van schoolverlaters, wor
den persoonlijk voor een gesprek
uitgenodigd door de PWA
beambte.
Zij zal ook de nodige informatie
verschaffen. Op dat moment kan
de werkloze aangeven of hij/zij
geïnteresseerd is en welke klus
sen hij/zij wil uitvoeren in het
kader van het PWA.
• Personen van 40 jaar en ouder
die 2 jaar uitkeringsgerechtigd
werkloos zijn, kunnen zich
vrijwillig inschrijven.
• Werkloze personen die het
bestaansminimum genieten
kunnen zich eveneens vrijwillig
inschrijven.

WAAR KAN DE WERK
LOZE EEN HANDJE
TOESTEKEN?
Wanneer de werkloze zelf een
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persoon, organisatie of instelling
kent die hulp zoekt, kan hij/zij in
onderling overleg ingaan op die
hulpvraag.
De voorwaarde is dat zowel de
gebruiker als de werkloze
ingeschreven zijn in het PWA.

Kent de werkloze niemand, dan
zoekt de beambte een passende
klus die overeenstemt met de
capaciteiten en voorkeur van de
werkloze.

HOE SCHRIJFT MEN
ZICH IN ALS PWA
WERKNEMER?
Voldoet u aan de voorwaarden
om ingeschreven te worden, dan
krijgt u elke maand een prestatie
formulier. Dit is een bewijs dat u
in het kader van het PWA activi
teiten kan uitvoeren. U krijgt dit
formulier bij de PWA-beambte en
dient het steeds bij u te hebben
wanneer u klussen uitvoert.
U vult elk gewerkt uur in, zodat u
op het einde van de maand het
prestatieformulier kan voorleggen
aan uw uitbetalingsinstelling en u
kan uitbetaald worden.
U mag maximaal 45 uren per
maand werken in het PWA
systeem.

WAAROM ZOU U HET
PWA-SYSTEEM INSTAP
PEN?
• U kan zich actief inzetten en
nuttig werk leveren waarbij u
ingaat op de nood aan hulp van
anderen.

• U behoudt uw volledige werk
loosheidsuitkering en ontvangt
daar bovenop een vergoeding
van 150 fr. per gewerkt uur.
Werkt u 45 uren per maand (=
het maximum) dan verdient u

6.750 fr. bovenop uw werkloos
heidsuitkering.

• U behoudt het statuut van
werkloze en dus ook alle rechten
op gezondheidszorg, kinderbij
slag, enz.
Bovendien bent u in het kader
van het PWA verzekerd tegen
arbeidsongevallen en is tevens
uw burgerlijke aansprakelijkheid
gedekt wanneer u schade zou
aanrichten tijdens het werken.

• Bent u langdurig werkloos en
hangt er een schorsing boven uw
hoofd, dan kan u mits regelmatig
werken in het P\WA-systeem de
schorsing uitstellen.

• U verhoogt uw kansen op werk
in het reguliere arbeidscircuit,
vermits u nuttige ervaring opdoet
en aantoont dat u bereid ent om
te werken.

WAAR EN ». EER
KAN U TERE IJ DE
PWA-BEAM
Sedert 1 maart is het P.W.A.
toegankelijk voor het publiek.
U kan terecht bij de PWA
beambte, Eva llsbroux, op het
volgend adres :

PWA - Edegem
Administratief Centrum
Kontichstraat 19
2650 Edegem
tel. 450.42.00
fax. 457.94.46

Openingsuren :

maandag 9 u - 12.30 u
dinsdag 15 u - 20 u
woensdag 9 0-12.30 u
donderdag 9 0-12.30 u

~
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22STE INTERNATIONAAL
FOLKLOREFESTIVAL EDEGEM

•

•

Het Edegems Volkskunstkomitee
v.z.w. organiseert dit jaar voor
de 22ste mooi zijn Internationaal
Folklorefestival te Edegem. Ook
dit jaar vieren wij, midden
augustus, gedurende 7 dogen
een uitbundig feest van vreugde
en vriendschap. Meer don 500
deelnemers, uit 15 verschillende
landen waarvan 200 bij gast
gezinnen logeren, maken van
iedere voorstelling, in en nabij
de prachtige tuinen van het Hof
ter Linden, een schitterend feest
van dons, muziek en internatio
nale verbroedering.

Word gasigezin en de wereld
komt naar u toe !

Tijdens deze internationale
ontmoeting in Edegem zijn het
de gosigezinnen die een heel
belangrijke rol vervullen. Voor
het welslagen van dit festival op
wereldniveau zijn zij de centrale
factor en absoluut niet te missen.
Zonder hen kon men een derge
lijk treffen vergeten
Met deze vele enthousiaste
gastgezinnen wordt er telkens
weer een aparte sfeer gecreëerd
van internationale familiale
gezelligheid, zo eigen aan het
Edegems Folklorefestivol.

Het Edegems Volkskunstkomilee
onderhandelt momenteel mei
groepen uit Polynesië, Canada,
Moldavië, Sri Lanka, Portugal,
Paraguay en nog een aantal
andere, alle actief in die brui
sende wereld van dans, muziek
en zong.

U, als gastgezin, wordt de
unieke kans geboden om gedu

rende het ganse festival de 7
voorstellingen in de feesthal en
op de festivalweide in het Hof ter
Linden gratis bij te wonen.
En niet alleen de gastouders,
maar alle inwonenden van het
gastgezin kunnen dit aanbod vrij
genieten !

Wordt u graag gastgezin ? Bel
naar het Edegems Volkskunst
komitee, Onafhankelijkheids
straat 34 te Edegem,
tel. 457.04. l 0. Daar kunt u
trouwens terecht voor alle
informatie over gastgezinnen
werking of festivalactiviteiten.

Wij zoeken voor dit festival ook
nog gidsen-tolken. Als u zich
geroepen voelt om een van de
groepen te begeleiden, kan u
contact opnemen met Bob
Germeys, Jon de Bodtloon 48 te
Edegem, tel. 440.53.61.

Dit grootse treffen van folklore uit
alle hoeken van de wereld heeft
dit jaar plaats van donderdag l4
tot en met woensdag 20 augus
tus.

Vanuit de folklore als basis, naar
een traditie met toekomst !
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Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Edegem

DE DERDE WERELD VANUIT DE POT BEKEKEN
De Werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking Edegem orgoniseert
onder het motto SAMEN DELEN,
SAMEN ETEN een etentje ten
voordele van de door Edegem
gesteunde projecten in Rwanda,
de Dominicaanse Republiek en
India.

Wij bieden een koud én warm
oosters en afro-caraïbisch buffet
met gerechten waarvan de naam
al even exotisch is als het land
van herkomst.
Een aperitiefje vooraf en een
tropisch dessertje met koffie of
thee achteraf, en het menu is
compleet.

Dit eetfestijn zal opgeluisterd
worden met de nodige muzikale
onimatie.

Waar:
Refter van de Andreas
Vesaliusschool - Kontichstraat 21

Wanneer:
zaterdag 22 moart vanaf 19 uur
zondag 23 maart vanaf 12.30
uur

Prijs:
kinderen tot 3 jaar gratis
kinderen van 4 tot l l jaar 500 fr.
volwassenen 1.000 fr.

Ook u wil vast uw steentje
bijdragen en niet op het appèl
ontbreken.

Voor meer informatie kan u
tijdens kantooruren terecht bij
Marleen Mortelmans op het
nummer 450.42.47.

V.Z.W. KIND EN GEZIN EDEGEM
In blijde verwachting... of hebt u
een baby en/of peuter tussen 0
en 3 jaar?
Voor u het goede en juiste
nieuws om u kosteloos te helpen
in die belangrijke eerste levensja
ren van uw kindje.

Hoe dikwijls mag u naar de
raadpleging komen ?

Gedurende het eerste levensjaar
zesmaal.
Het tweede jaar tweemaal.
Het derde jaar ook tweemaal.

Er is ook voorzien :
Bij het eerste kindje is er een
basisaanbod van vier huisbezoe
ken de eerste drie maanden na
de geboorte.
De verpleegkundige komt dan
aan huis om voeding en andere
probleempjes te bespreken.
Bij de volgende kinderen zijn er

22

drie huisbezoeken gepland.
Indien er nood is aan bijko
mende consulatie kan u steeds
de verpleegkundige bellen.
Er zijn tevens permanentie-uren,
waarop u afspraken kunt maken
of vragen stellen.
Voorlopig zijn dat de volgende:
maandag en woensdag tussen
12en 12.30 uur en dinsdag en
woensdag tussen 8.30 en 9 uur.
Het telefoonnummer is
450.43.80.

De consultatie is steeds op
afspraak.
Daar wordt uw kindje gewogen
en gemeten.
Vervolgens is er l O minuten
voorzien bij de verpleegkundige.
Die bespreekt de voeding,
gezond slapen, speelgoed, het
wenen, enz ... of allerhande
vragen van u.
Nadien is er consult bij de dokter
voor preventief onderzoek en
ook om uw verdere vragen te
beantwoorden.
Indien de dokter één of ander
zou opmerken verwijst hij u
verder naar de huisarts of
specialist.

De nodige vaccinaties worden op
de best geschikte leeftijd (gratis)
gegeven.

Let op : zieke kindjes komen niet
naar de raadpleging.
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In de loop van de maand novem
ber ontvingen de vrouwen van
l 8 tot 70 jaar, die reeds eerder
deelnamen aan het preventief
onderzoek naar borst- en
baarmoederhalskanker, en de
vrouwen van 25 tot 65 jaar die
nog nooit werden uitgenodigd,
een brief met de vraag om een
uitstrijkje te laten nemen bij hun
huisarts of bij een arts naar

G
or

PERMANENTE VORMING

Op woensdag 23 april te 19 uur
brengt de gemeentelijke Cultuur
raad Edegem een bezoek aan
de Ateliers Scriptorium "Van der
Velden".

Het verhaal van het papier komt
aan bod : papier scheppen,
boekbinden, restauratie en
ambachtelijk drukken ...

Handgeschept katoenpapier /
ambachtelijk drukwerk op
handgeschept papier /
gelegenheidsteksten / exclusieve
fotoalbums en -dozen /
conservatiedozen / alles met
papier en karton / boekbinden /
kartonnage / restauratie papier
en boeken / exclusieve bindin
gen voor speciale boekuitgaven
/ etsen en aquarels / ...
... alles ambachtelijk en op maat
uitgevoerd ...

Groepsbezoeken van onze
ateliers enkel op afspraak

keuze.
Mogen wij, aan iedereen die het
nog niet deed, vragen om alsnog
de antwoordkaart aan ons terug
te sturen of in de daartoe be
stemde brievenbus voor het
administratief centrum te depone
ren. Ook indien u onlangs nog
een controlebezoek aan uw arts
bracht, vernemen we dit graag
van u. Deze onderzoeken

Blauwmoezelstraat 7 (linkerzijde
Kathedraal) - Antwerpen

Info en inschrijving : mevr. Flora
Van Huffelen, tel. 449.43. l l
(tussen 17.30 en 19 uur). Er is
een beperkt aantal deelnemers :
20 pers. !

worden gecoördineerd door de
U.I.A. en het Provinciaal Instituut
voor Hygiëne. De verkregen
informatie blijft strikt persoonlijk
en de medische gegevens
worden beheerd door de U.1.A.
en worden met de nodige
discretie behandeld.

VRAAG
TIJDIG UW
REISPASSEN !
Met de komende zomervakan
ties in het vooruitzicht, vragen
wij u beleefd tijdig uw reispas
aan te vragen. De tijd tussen
aanvragen en afhalen van de
reispas, bedraagt 5 werkda
gen.

Aanvragen voor nieuwe
reispassen of verlengingen
kunnen gebeuren op de Dienst
Reispassen, Administratief
Centrum - gelijkvloers, Kontich
straat 19, alle werkdagen van
9 tot 12 uur en op woensdag
namiddag van l4tot ló uur.
De aanvraag en het afhalen
dienen niet persoonlijk Ie
gebeuren, maar kunnn ge
daan worden door een fami
lielid (bv. echtgenolo)t(e), va
der, moeder, broer, zuster, ...).

Verdere inlichtingen bij dhr. F.
Van Tichelen op het nummer
450.42.26 tijdens de kantoor
uren.

23

OMDAT KANKERPREVENTIE
BELANGRIJK BLIJFT !

...IJKE CULTUURRAAD EDEGEM
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Dankzij de gemeentelijke info
foon "Hallo Edegem" is volgende
informatie binnen telefonisch
handbereik wanneer u het wenst
en kan u voor volgende aangele

Gemeentelijk
foon "Hallo
= 450 42 1

vakantie-initiatieven er voor de
jeugd plaatsvinden ?

Al deze informatie en nog veel
meer kan je vinden in de
gemeentekrant van de lokale
kabeltekst.

De gemeentelijke info-foon
"Hallo Edegem" biedt u een
pakket veel gevraagde algemene
informatie aan. Deze informatie
kan 24 uur op 24 worden
geraadpleegd; dus ook als de
gemeentediensten gesloten zijn :
tijdens het weekend, op feestda
gen, op speciale sluitingsdagen
zoals bv. de maandag van juni
en septemberkermis..

Daarenboven kunnen al degenen
die het wensen meldingen,
berichten, klachten of suggesties
in de info-foon achterlaten en dat
eveneens 24 uur op 24.

Het is allemaal zeer eenvoudig,
het enige wat u moet doen is
door middel van een teletoontoe
stel met druktoetsen bellen naar
het nummer 450.42.10. U kan
daarbij gerust het tijdstip om te
bellen kiezen en op die manier
genieten van voordelige telefoon
tarieven.

aangesloten is op het distributie
net van Interteve en uitgerust is
met een teletekstdecoder kunnen
24 op 24 uur en 7 dagen per
week gratis de lokale kabeltekst
raadplegen. Deze is bereikbaar
via het mozaïekkanaal en start
op pagina 451.

De lokale kabeltekst bevat een
aantal vaste gegevens over de
gemeentediensten, huisvuilop
haling en O.C.M.W. Daarnaast
kunnen Edegemnaors ook de
wachtdiensten van huisartsen,
tandartsen, oogartsen, apothe
kers, zelfstandige verpleegkundi
gen en dierenartsen raadplegen.
Deze informatie wordt wekelijks
geactualiseerd.

De gemeentekrant, die start op
pagina 475, bestaat uit meer
variabele informatie rond de
meest uiteenlopende gemeente
lijke activiteiten, die bovendien
zeer regelmatig wordt ver
nieuwd. Wil je weten welke
tentoonstelling Huis Hellemans
deze maand brengt of welke

24 OP 24 UUR
GEMEENTELIJKE VOORLICHTING
In juni 1991 startte de gemeente
Edegem met aan zijn inwoners
informatie te verstrekken via de
lokale kabeltekst op televisie en
in mei 1992 werd de gemeente
lijke info-foon "Hallo Edegem" in
gebruik genomen.

Waar de inwoners de gemeente
gids en het gemeentelijk informa
tieblad in hun brievenbus ontvan
gen en deze alleen maar hoeven
te lezen, ligt de drempel bij het
raadplegen van kabeltekst en
info-foon iets hoger.

Vandaar dat het de bedoeling
van dit artikel is, deze twee
informatiekanalen of -instrumen
ten nogmaals in een helder
daglicht te plaatsen, temeer dat
beide kortelings werden geopti
maliseerd en beter afgestemd op
de behoeften van de gebruikers.

Lokale kabeltekst
Inwoners van Edegem die over
een tv-toestel beschikken dat

24
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Gemeentelijke Milieuraad
Wim Verreist
Jozef de Veusterstraat 98
2650 Edegem
tel. 440.09.27

Onlangs droegen de voorzitters
van twee gemeentelijke advies
raden de fakkel over aan hun
opvolgers:
Gemeentelijke Jeugdraad
Tom Van den Eede
Vaderlandstraal 88 bus ll
2610 Wilrijk
tel. 827.94.36

Deze begrafenistoelage wordt
echter enkel toegekend aan de
nabestaanden van oud-strijders
van de beide wereldoorlogen.
De aanvraag, gestaafd mei het
bewijs van erkenning als oud
strijder, moet uiterlijk twee
maanden na het overlijden wor
den gedaan op het gemeente
secretariaat.

In de gemeentelijke informatie
gids 1996-1997 van Edegem
werd verkeerdelijk vermeld dat
het gemeentebestuur een begra
fenistoelage verleent aan de na
bestaanden van niet enkel oud
strijders, moor ook aan deze van
politieke gevangenen, wegge
voerden en erkende weerstanders.

BEGRAFENIS
TOELAGE
voor nabestaanden
van oud-strijders

i
1 ADVIESRADEN :
nieuwe voorzitters

ET
0

N
o

E
0

Erediensten :
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
van-Lourdes
zaterdag l uur
zondag l O uur en 11.30 uur

Sint-Antoniuskerk
zondag 20 uur

Erediensten :
zaterdag 17 uur
zondag l O uur

Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes
en Sint-Antonius
E.H. Pastoor Eduard Cockaerts
Hovestraat 73 te 2650 Edegem
tel. 457.56.20

diaken-contactpersoon :
Rik Van Hoof
pastorie Drie Eikenstraat 365 te
2650 Edegem
tel. 449.64.31

Sint-Jozef Elsdonk
E. H. Pastoor Karel Heulen
Kerkplein l te 2650 Edegem
tel. 449.97.93

Erediensten :
zaterdag l 8 uur
zondag 9 uur, l 1.15 uur en 18
uur

Heilige Familie Elsdonk
E.H. Pastoor Karel Heulen
Kerkplein l te 2650 Edegem
tel. 449.97.93

Onze gemeentelijke informatie
dienst werd erop gewezen dat in
de gemeentelijke informatiegids
1996-1997, niettegenstaande
deze een groot pakket informatie
aanbiedt, de gemeentelijke
parochies niet werden vermeld.

Daarom willen wij hieronder
deze vergetelheid graag recht
zetten:

PAROCHIES

EM
O

E
0

:DEGEM"
4TIELIJN

G
o

I

l. Meldingen van defecten aan
openbare verlichting (niet
vergeten het nummer van de
telefoonpaal te vermelden !)

2. Meldingen van gebreken aan
de openbare wegenis

3. Berichten, klachten, sugges
ties ...

"HALLO EDEGEM" :
BOODSCHAPPENLIJN

l. Openingsuren, adressen,
telefoon- en faxnummers van
de gemeentediensten

2. Sluitingsdagen van de
gemeentediensten

3. College van burgemeester en
schepenen : bevoegdheden en
bereikbaarheid

4. Gemeenteraad
5. Huisvuil
6. Ecopork
7.O.CM.W.
8. Wachtdiensten :

• huisartsen
• apothekers
• tandartsen
• oogartsen
• dierenartsen

genheden in communicotie
treden met uw gemeentebestuur
wanneer het u post :

E
O
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VEILIG THUIS MET DE LIJN
IEI EIDJ DJII1I

Na het geweldig succes van de
«feestlijnen» over heel Vlaande
ren, heeft De Lijn geopteerd voor
een verderzetten van zijn klant
vriendelijke politiek en zijn er
inmiddels twee «lijnen» bijgeko
men.

De nachtlijn
Onder het motto «Samen uit...
veilig thuis» geeft de nachtlijn
een afdoend antwoord op de
vraag naar meer veiligheid. Elke
vrijdag- en zaterdagnacht biedt
De Lijn aan feestvierders,
concertgangers, gastronomen en
andere fuifnummers de gelegen
heid om op een budgetvriende
lijke manier veilig thuis te komen.
De nachtlijnen vertrekken in het
hart van de stad (Museum van
Schone Kunsten, Groenplaats en
Fr.Rooseveltplaats) en doen twee
keer per nacht de belangrijkste
kernen van de agglomeratie
aan. De vertrektijden aan het
Museum van Schone Kunsten zijn
01.30 en 02.30 uur.

De N 15 naar Edegem rijdt langs
Molenlei, Oude-Godstraat, Drie
Eikenstraat en de Prins Boude-

26

wijnlaan. Edegem-Centrum wordt
omstreeks 02. l O en 03. l O uur
bereikt.
Het nachtbiljet kost 60 fr. en is te
koop bij de chauffeur op de
nachtbus. Bent u abonnee, dan
betaalt u slechts 30 fr.

TOV-biljet
Nog geen maand na de ophef
makende start van de nachtlijn,
staken De Lijn en de Antwerpse
taximaatschappijen, in samen
werking met het stadsbestuur, het
Antwerps provinciebestuur en het
Vlaams gewest van wal met een
nieuw initiatief : het TOY-biljet.

TOV staat voor : taxi en open
baar vervoer.

Het principe is eenvoudig. Men
vertrekt - om het even wanneer 
in Antwerpen met een tram of
bus van De Lijn en men komt
terug met een taxi- eveneens op
het ogenblik dat men het wenst.

Het TOV.biljet houdt in dat er
een belangrijke korting op de
taxirit wordt toegestaan. Het
TOV-biljet kan worden aange-

Tov-Biljet

EEDE

kocht op alle trams en bussen
van De lijn in het stadsgebied
tegen de prijs van 60 fr. Het
TOVbiliet wordt op de terugreis
dan 80 fr waard en dot bedrag
wordt atgetrokken van de
normale taxirilprijs.
Slimme reizigers die samen op
slap gaan, kunnen zo een
korting verzamelen van 320 fr.
op de taxiprijs. Het maximum
aantal passagiers voor de taxirit
is immers bepaald op vier.

Het eerste doelpubliek zijn de
inwoners van de Antwerpse
agglomeratie die naar het
stadscentrum afzakken om een
avondje te stappen. In een later
stadium zal ook gemikt worden
op de winkelende passagiers.
die naar het winkelcentrum
trekken en met aankopen bela
den wéér bij hun voordeur willen
gebracht worden.

Méér info:

c 2181406

of bij uw tram-, bus
of taxichauffeur
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Wandelclub
1

contact opnemen met dhr. en alles heeft naar goede gewoonte

DE WANDELAAR mevr. Taeymans-Buys op het plaats in 't Centrum op 22 maart
nummer 449.10.95. '97 (voor inschrijvingen:

03/440.48.05).
1

In het clubmaandblad van De
Wandelaar van augustus '96

1

28° MARIA REGINA
stond volgende tekst •

40 jaar! HOCKEYSTAGE

• ]"Met enige fierheid starten we 1
7-11 april 1997

op zondag 25 augustus ons
25ste wandeljaar in Westerlo.

1

Dit jaar bestaat de 2Be Maria
Wie durfde destijds denken dat Regino 40 jaar en dit is de , Tijdens de tweede week van de
zoiets mogelijk zou zijn ? Dank ideale gelegenheid om onze paasvakantie organiseert
gaar uit naar hen die dit reali groep eens extra in de kijker te VICTORY HOCKEY CLUB een
seerden : de stichtende familie zetten. trainings- en initiatieweek op
Billion, de leden die 'de kar trok haar terreinen oan de
ken' of nog rrekken en u allen, Eerst even een lesje geschiede- Terelststraat in Edegem. Ervaren
onze trouwe meewondelaars. nis. Op 16 februari 1957 ging trainers zorgen voor een dege-

de tak gidsen officieel van start lijke omkadering en begeleiding.
En toch, als we realistisch en een jaar later volgden er Jaarlijks nemen hieraan een 60-
blijven, zien we de toekomst niet

1

reeds een kabouter- en een jong- tal meisjes en jongens tussen 8
zo optimistisch tegemoet : de gidsentak. Twintig jaar later kon- en 16 jaar deel. De jongeren
groep 'vergrijst', leden vallen den ook de jongsten, de kapoe worden al naargelang hun
weg, er is een nijpend tekort aan nen, bij ons terecht. Wegens een

1
ervaring en leeftijd in groepen

onimatoren om tochtjes voor te 1 overvloed aan leden, hebben we verdeeld.• 1

bereiden... We hopen grondig in '88 de joka's opgericht, een
dat tijdens dit jubileumjaar 'vers tak tussen de kabouters en jong- De fysische, technische en
bloed' moge instromen, deelne gidsen. Sinds september '96 is tactische trainingssessies worden
mers én ani motoren, opdat we

1

er weer wat veranderd. De op- afgewisseld met ontspannende
ook daarna nog verder zouden komst van de 6- tot 8-jarigen was en gezellige activiteiten. Wij
kunnen gaan op de traditionele immers zo groot dat we deze

1

beginnen 's morgens om 9 uur
weg die we bewandelen." leeftijdsgroep moesten opsplitsen stipt en de dag wordt afgesloten

in twee kapoenentakken, die we om 16 uur.
Sinds het verschijnen van dit de 'Bevers' en de 'Bengels'
artikeltje vorig jaar is er spijtig hebben gedoopt.

1

De deelname in de onkosten
niet veel veranderd 111 Na al die jaren tellen we dan bedraagt 3.000 fr., hierin zijn
Vandaar een oproep om de ook meer dan 1 80 leden en elke zowel een extra verzekering als
voorziene wandelingen, telkens zondagvoormiddag is het dus twee drankjes per dag inbegre-
ongeveer 1 0 km, mee te doen : een drukke bedoening op het pen. Het aantal deelnemers
• zondag 23 maart : Kruibeke Sterrenhof. wordt beperkt.
• zondag 27 april : Edegem,
naar aanleiding van Meneerke Om die 40 jaar eens goed te Voor meer inlichtingen en in-
van Buizegem vieren, organiseren we een schrijvingen, bel Monique De
• zondag 25 mei : Olen receptie voor de oud-leiding en Vos (tel. 457.99.57) of Guido
• zondag 29 juni : Rijkevorsel. een heuse groepsdag. Bovendien Dupont (tel. 239.97.83).

is er ook dit jaar weer onze
Voor meer inlichtingen kunt u 1 gezellige spaghetti-avond. Dit

27
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ACTIVITEITENKALENDER- VVKM 28e Maria Regina
jubileum-spaghetti-avond met
foto's van vroeger (1957-1997)
17 uur
zaal 't Centrum, Doelveldstraat
inschr. : 440.48.05 (Thomas
Dubois)

MAART

ZATERDAG 15
K.A.V. Centrum
culturele uitstap Antwerpen
1O uur
Centraal Station Antwerpen
info : 457.07.34 (José Serneels)

ZONDAG 16
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
Napolejong
theatervoorstelling voor kinderen
vanaf 9 jaar door theater
gezelschap "Blauw Vier"
15 uur
Cultureel Centrum Berchem,
Driekoningenstraat 126
inschr. : 440.25.65 (A.
Meskens)

MAANDAG 17
Vakantiegenoegens Edegem
geleid bezoek luchthaven Deurne
l 0.30 uur
inkomhal luchthaven Deurne
deelname 700 fr./pers.
inschr. : 449.04.34 (Dombrecht),
440.41.62 (De Keye)

DINSDAG 18
K.A.V. St.-Jozef
handwerkcursus hardanger
13 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
inschr. : 449.68.26 (A.
Matthyssens)

28

DONDERDAG 20
K.A.V. Buizegem
lentefeest
20 uur
't Schooltje, Jan Verbertlei
info 457.15.90 (Verbraeken)

K.A.V. Centrum
feestelijke gerechten
19.30 uur
't Centrum (keuken), Strijders
straat
info : 457.84.47 (De Blanger)
en 457.36.83 (De Meyer)

K.A.V. St.-Jozef
rers
8.30 tot 17 uur
vertrek St.Jozefkerk, Molenveld
laan 2
info en inschr. : 457.74.43
(Vandenbroucke)

ZATERDAG 22
Vlaams Nationale Stichting
Edegem
Culturele Kring
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
15de volkszangavond "Kom zing
met mij !"
met : Gemengd zangkoor
Kantiek (Berchem), Mechels
Blokfluitensemble, Kwintet
(Symfonisch JeugdOrkest
Edegem)
muzikale leiding : Gust Teugels
presentatie : Wilfried Haesen
zaal Elzenhof, Kerkplein, Elsdonk
kaartenverkoop : 457.12.03 (R.
Maes) - 200 fr.

ZONDAG 23
Comité Edegemse Concerten
gezinsaperitiefconcert
lees ook bi.

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling :
vogels en hun geluiden
l 0 uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrij
ving, duur± 2 uur
info: 457.91.63 (K. Matthijs) of
449.1252 (H. Rotty)

DINSDAG 25
K.A.V. Centrum
uitstap Blankenberge, Zeeuws
Vlaanderen en Sluis
8.30 uur
gemeenteplein Edegem
info : 457.07.34 (José Serneels)

WOENSDAG 26
K.A.V. Centrum
bloemschikken
"crypte", O.-L.-Vr.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info : 457.24.47 (De Blanger) of
457.36.83 (De Meyer)

K.A.V. St.-Jozef
lentefeest
19.30 uur
De Schrans, Molenveldlaan 2A
inschr. : 449.60. l l (Boyart)



DONDERDAG 27
K.A.V. St.-Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske (nieuwe zaal De
Schrans), Molenveldlaan 2A
info : 449.60. 11 (Boyart)

O.L.VE. Badminton
internationaal jeugdtornooi
badminton
-13,-15,-17en-19 jaar
9 tot 22 uur
ook op 30/03 van 9 tot 20 uur
en op 31/03 van 9 tot 1 6 uur

f

• •

ZONDAG 13
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen Edegem
wandelen
13 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 457.17.66 [DeWit)

ZATERDAG 12
K.A.V. St.-Jozef
broodjesmaaltijd "vijgen na
Pasen"
17 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
inschr. : 449.60. l l (Boyart)

DONDERDAG l 0
grabbelpas 1997
lees ook bi. 8

K.A.V. Centrum
bezoek huishoudbeurs - RAI
Amsterdam
8.30 uur
gemeenteplein Edegem
info: 457.07.34 (Serneels)

DINSDAG 8
grabbelpas 1997
lees ook bi. 8

MAANDAG 7
fun in the house - kp olé
tot 11/04
lees ook bi. 9

Oud-Edegemnaar Eduard
Vermorcken, houtgraveur van
romantische illustraties en
devotieprentjes door G. Van
Bulck
20 uur
Heemmuseum De Pastorij,
Strijdersstraat 18
iedereen welkom, toegang gratis

E
•

TN
O

E
O

ZATERDAG 5
Kring voor Heemkunde Edegem
v.z.w.
voordracht met lichtbeelden :

DONDERDAG 3
Edegemse speeldagen
ook op 4/04
lees ook bi. 9

WOENSDAG 2
grobbelpas 1997
lees ook bi. 8

DINSDAG l
sport en spel in de paasvakantie
lees ook bl. 16

APRIL

MAANDAG 31
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
Bondse paaslunch !
voorafgegaan door film voor het
hele gezin : "de grote prijs van
Smöreberg"
9.45 uur
Andreas Vesaliusschool,
Kontichstraat 17
info en inschr. : 449.92.39 (Van
Laer-Marichal)

K.A.V. Centrum
paasmaal
9 uur
"crypte", O.L.-Vr-van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info : 457.46.47 [Van der
Cruyssen)

KAVKWB Edegem-Centrum
paaseieren rapen
voor kinderen van 3 tot l 0 jaar
ook voor niet-leden
info : 457.51.25

E
o

M
0

E
0

G
O

ZONDAG 30
Buizegemkoor
opluisteren van ziekenmis
(paasmis)
10.30 uur
UZA, Wilrijk.straat 10

W.S.V. De Dauwstappers
Edegem v.z.w.
voorjaarstocht
stort : zaal "De Wilg" Eik.hof te
Lint
volledig nieuwe omlopen met
keuze uit afstanden van 6, 12 en
20 km
vrije start tussen 8 en l5 uur
info : 457.25.02 (Van Looy)

ZATERDAG 29
E.R.T. DE Minirijders v.z.w.
KINGS·voetzoektocht
familiale wandelzoektocht met
foto's
l] uur
Taverne Kings, Paalstraai 99 te
Schoten
dagelijks tot 25/05
afstand 5 km, deelname 200 fr.
iedereen prijs 1

info : 440.34.62

E
0

D
0

•

•
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DINSDAG 15 Toneelgroep De Meeuw ZONDAG 20
K.A.V. Buizegem toneel : klucht "die rare familie" Tejoter 80
gespreksavond "bouwstijlen 20.15 uur "tot de dood ons scheidt"
herkennen" Forttheoter, R. Van der een blijspel van Rudy Soetewey
ook op 22/04 Weydenstraot 20 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei inkom : 220 fr., CJP en 60+ : zool 't Centrum, Strijdersstraat
info : 457.44.67 (Van Riel) 180 fr. 35

reservatie : 449.30.75 kaarten 200 fr., te bestellen op
r. 457.07.58 (Gaby De

DONDERDAG 17 1 Gueldre)
K.A.V. Buizegem ZATERDAG 19
kookdemonstratie Blouvvvoetgemeenschop Toneelgroep De Meeuw
20 uur kaartavond toneel : klucht "die rare familie"
info : 457.39.11 (Konings) 20 uur 14.30 uur

1
.)

lokaal Fort 5, Jacob de Forttheoter, R. Van der
K.A.V. H. Familie Roorestraat 8 Weydenstroot
lentefeest info: 457.95.65 (Michiels)

1

inkom : 220 fr., CJP en 60+ :
19.30 uur 180 fr.
Elzenhof, Porkloon Tejater 80 , reservatie: 449.30.75
info : 449.15.80 (Smeuninx) "tot de dood ons scheidt"

een blijspel van Rudy Soetewey 1 Turn kring Jong Edegem
VTB-VAB 20 uur turnhappening
diavoordracht "Sicilië, koningin zaal 't Centrum, Strijdersstraat 1 turnoptredens in een gezellige
der eilanden" 35 cafetaria
20 uur kaarten 200 fr., te bestellen op

1

14 tot 18 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4 nr. 457.07.58 (Gaby De Fort 5, Jacob de Roorestroot

Gueldre)

VRIUDAG 18
Toneelgroep De Meeuw 1 VMPA Natuurgidsen Fort 5

toneel : klucht "die rare familie" Edegem
Blouvvvoetgemeenschop 20.15 uur

1

begeleide natuurwandeling :
lcwisavond o.l.v. Bob Bolsens Forttheoter, R. Van der lente - dag van de aarde

1 •20 uur Weydenstroot 10 uur
lokaal Fort 5, Jacob de inkom : 220 fr., CJP en 60+ : Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraot 8 180 fr. Roorestroot
info en inschr. : 457.95.65 reservatie : 449.30.75 deelname gratis, geen inschrij
(Michiels) en 440.52.23 (De ving, duur ±2 uur
Gryse) Turnkring Jong Edegem info: 457.91.63 (K. Motthijs) of

turnhappening , 449.1252 (H. Rotty)
Tejoter 80 turnoptredens in een gezellige
"tot de dood ons scheidt" cafetaria
een blijspel van Rudy Soetewey 14 tot 18 uur MAANDAG 21
20 uur Fort 5, Jacob de Roorestraat Werkgroep Emancipatie Edegem
zaal 't Centrum, Strijdersstraat Vakantiegenoegens Edegem basiscursus automechaniek voor
35 bezoek Cisterciënzerinnen-abdij vrouwen
kaarten 200 fr., te bestellen op "Mariënhof" van Colen te Kerniel lees ook bi. l 0
nr. 457.07.58 (Gaby De + natuurwandeling
Gueldre) l l uur

voor het klooster, Colenstraot 1
te Kerniel bij Borgloon
deelname 320 f./pers.
inschr. : 449.04.34 (Dombrecht)
of 440.41.62 (De Keye)
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DINSDAG 22
K.A.V. St.-Jozef
fietstocht
8.30 0u
vertrek St.-Jozefkerk; Molenveld
laon 2
inschr.: 457.74.43
[Vandenbroucke]

WOENSDAG 23
gemeentelijke cultuurraad
Edegem
permanente vorming : bezoek
aan ateliers Scriptorium "Van der
Velden"
lees ook bi. 23

K.A.V. H. Familie
voordracht lcuwstijlen
20 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info : 449.11.09 (Bursens)

DONDERDAG 24
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : informatie rond
werking van het gerecht
20 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraot 19
info en inschr.: 449.71.37 (R.
Op de Beeck)

K.A.V. Buizegem
reis
info: 457.25.50 (Tops)

K.A.V. St.-Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldloon 2A
info : 449.60.11 (Boyort)

VRIJDAG 25
Toneelgroep De Meeuw
toneel : klucht "die rare familie"
20.15 uur
Forttheater, R. Van der
Weydenstraat
inkom : 220 fr., CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 449.30.75

ZATERDAG 26
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
wandeling in het Hallerbos,
omgeving Brussel
keuze tussen een kortere en een
langere wandeling
l O uur
vertrek gemeenteplein Edegem
met eigen wogen
inschr. verplicht: 455.98.67
(M.Vos)

Koninklijke Fanfare Sint-Rosolio
lenteconcert
20 uur
zool Volkslust, Strijdersstraat 65
inkom : l 00 fr.

Toneelgroep De Meeuw
toneel : klucht "die rare familie"
20.15 uur
Forttheoter, R. Van der
Weydenstraat
inkom : 220 fr., CJP en 60+ :
180 f
reservatie: 449.30.75

ZONDAG 27
Blauwvoetgemeenschap
wandelen
13.30 uur
samenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestroot 8
info: 827.59.49 (Michiels)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
kinderfeest op Buizegem
Romeinse Put
info: 457.48.89 (M. Van Camp)

MAANDAG 28
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen Edegem
bezoek postsorteercentrum
14 uur
postsorteercentrum Antwerpen X,
Borsbeekbrug 12, Berchem
info : 457.17.66 (De Wit)

K.A.V. Buizegem
wandeling naar aanleiding van
gespreksavonden "bouwstijlen
herkennen"
info: 457.44.67

K.A.V. Centrum
bezoek aan het Vlaams parle
ment
13 uur
Centraal Station Antwerpen
info : 457.07.34 (José Serneels)

Teksten voor
activiteitenkalender

26 april - 20 juni
dienen binnengebracht

uiterlijk l2 maart

31
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Gemeentediensten I Gemeentelijke@
Alle gemeentediensten zullen oynbsre {Ç2 INHOUD
gesloten zijn op donderdag l Bibliotheek

Het gebeurde in demei (Dog van de Arbeid), op 1
donderdag 8 mei (Onze-Heer- 1 Hovestroot 55- 2650 Edegem gemeenteraad 3-4

Hemelvaart) en op moondog 19 ' tel. 457.85.84 1 Ruimtelijk Structuurplan
mei (Pinkstermoondog).

1 Vlaanderen 5-6
• maan-, woens- en donderdag :

Op zaterdag 17 mei (Pinksteren) 13.30-20 uur 1 Edegems Tuinfeest 7

zal er geen dienstverzekering • dinsdag 13.30.17 uur Kalender tentoonstellingen 8
zijn op de dienst Bevolking.

1

•vrijdag: 13.30 - 18 uur : Zoterdogovondconcert 9
• zaterdag : 9.30-12.30 uur Meneerke van Buizegem 10

De politiewacht blijft dog en

J Openbare Bibliotheek
Strategisch Pion Regionacht ter beschikking, ook tijdens Antwerpen II Idfeestdagen.
Edegemse

Elsdonk vakantie-initiatieven 12-15

Huisvuilophaling CJP 6
Kerkplein z/- 2650 Edegem Verkoop afgevoerde boeken 16

Volgende ophalingsdata van tel. 449.30.35
Rommelmarkt 17

gewoon huisvuil wijzigen : • maandag en vrijdag : Feestmarkt 17
• donderdag l mei 18-20 uur Sport 18verschuift naar vrijdag 2 mei •woensdag: Vergaderingen adviesraden 18• donderdag 8 mei 14- 16 uur
verschuift naar vrijdag 9 mei • donderdag en zaterdag : 25 jaar sportraad 19

• maandag l 9 mei 15-17 uur Werkgroep emancipatie 20
verschuift naar dinsdag 20 mei • dinsdag gesloten Edegems Toalotelier 21

Dog van hei
22Provinciebestuur

Heemmuseum
1

1

Gemeentelijke@(@ Antwerpen Fietsprovincie 23
De Pastorij Openbare Brandveiligheid op reis 2425

1 •Discotheek 
Preventietips voor

open elke l ste en 3de zondag vakantiegangers 25
van iedere maand (tenzij op Hovestroot 55- 2650 Edegem 1 Compostvat 26
feestdagen), van 14 tot 18 uur tel. 457.85.84 Fortendag '97 27

sUM • maandag en donderdag : 1 Oproep Open
27$, -", van 18.30 tot 21 uur Monumentendag

5 n •.•
•woensdag:

1

Werkgroep ontwikkelings-è-±±g gy

5 1i5 1 van 13.30 tot 16.30 uur samenwerking 28
o, «ssS

1 Kind en Gezin Edegem 28" PAS1O

Vrijwilligerswerk lmmaculoto 29

1 1

Kadastrale opmetingen 30
Colofon Invullen aangiften

personenbelasting 30
Verschijnt óx per jaar.

Jo-Lijn 30
Coördinatie : Informatiedienst Edegem Info-foon "Hallo Edegem" 31
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout. Verenigingen in de kijker 31
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester, Activiteitenkalender 3235

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
1

2
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
Opvolging in de ge
meenteraad
In zitting van 27 februari 1997
nam raadslid Brigitte Van Put
(AGALEV) ontslag wegens
persoonlijke redenen

Zij maakte deel uit van de ge
meenteraad sedert 4 januari
1989.

Haar opvolger is de heer Dirk
Stoffelen, Baron de Cellesloan
55te degem. Dirk wcs reeds
vertrouwd met de werking van
het gemeentebestuur, daar hij
gedurende twee jaar (1995.
]996) voorzitter was van de
gemeentelijke jeugdraad.

Financiën
De beursgang van het Gemeen
tekrediet is een feit. De opbrengst
wordt vio de Gemeentelijke Hol
ding ter beschikking gesteld van
de lokale en regionale besturen
die tevens aandeelhouder zijn.

In het kader van die operatie be
sloot de gemeenteraad de op
brengst voor Edegem ten bedra
ge van 23.359.946 fr. aan te
wenden voor de vervroegde
terugbetaling van leningen die
voorheen werden aangegaan bij
genoemde bankinstelling.

De leningen die vervroegd wor
den terugbetaald, werden zo ge
kozen dat het financieel rende
ment voor de gemeente maxi
maal is. Op die manier zal deze
operatie, naast de terugbetaling
van 23 miljoen kapitaal, een
rentewinst opleveren van 12
miljoen over een periode van

ongeveer l O jaar. Dit jaar zal de
besparing op de lopende uitga
ven van de gemeente ongeveer
4 miljoen bedrogen.

Verkeersingrepen
De gemeenteraad keurde de uit
voeringsplannen, het bestek met
voorwaarden en de raming tb.v.
1.266.000 fr, exclusief btw,
goed, voor het uitvoeren van en
kele kleinere verkeersingrepen in
de gemeente.

Zo wordt in de Ter Borchtlaan ter
hoogte van de doorsteek naar de
Paul Gilsonloan een klein plateau
met middenberm aangelegd, met
de bedoeling de snelheid van de
wagens of te remmen en een vei
ligere oversieek voor de zwakke

weggebruikers te scheppen.

Een tweede aanpassing heeft te
maken met de aansluiting vanuit
het Pieter van Maldereplein naar
de Andreas Vesaliuslaan. Daar
wordt het wegdek voor het oprij
den van de Andreas Vesaliuslaan
versmald.

Tot slot wordt op het kruispunt van
de Jochtlaan en de lr.Haesaerts
laan een rond punt met geleiders
voor het aankomend verkeer
aangelegd.

Milieu-regiowerking
De raad besloot met de provincie
Antwerpen een overeenkomst af
te sluiten, inzake samenwerking
in het kader van de milieu-regio-

3
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4

werking, ingaande op 1 januari
1997 en eindigende op 31de
cember 1997. Deze overeen
komst is jaarlijks stilzwijgend ver
lengbaar voor een volledig werk
jaar. De jaarlijkse bijdrage door
de gemeente te betalen, bedraagt
2 fr./ inwoner en 3 fr./hectare.

Deze nieuwe overeenkomst treedt
in de plaats van de vorige, die
naar aanleiding van het gemeen
telijke milieuconvenant '92.'96
met de gemeente werd afgesloten.

De essentie van de oude overeen
komst bestond uit het meewerken
aan het project "inventarisatie
leefmilieuproblematiek". Doel van
het project was, uitgaande van
een onderzoek naar de bestaan
de toestand de knelpunten te be
palen van waaruit de prioritaire
doelstellingen moeten worden
geformuleerd voor het gemeente
lijke milieubeleid.

Binnen de provincie Antwerpen
hebben 66 gemeenten, waaron
der Edegem, aan dit project mee
gewerkt. Tijdens deze periode
werd de werking met milieuregio's
en een milieucoördinator georga
niseerd.

Het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne (PIH) wenst een opvol
ging aan deze oude overeen
komst te geven, alhoewel de in
houd van de nieuwe overeen
komst verschilt van deze van de
oude.

De nieuwe overeenkomst bevat
een vaste verbintenis en daar
naast optionele verbintenissen.
Edegem beperkt zich tot de vaste
verbintenis.
De inhoud van de vaste verbinte
nis kan in de volgende punten
worden samengevat :
• Regiowerking : de milieu- en
natuurcontacten bevorderen
tussen de verscheidene actoren
in het milieu- en natuurlandschap :

de gemeenten, de provincie, het
gewest en derden
• Loketwerking : adviesverlening
in verband met milieu en natuur
• Milieuhandhaving : technisch
begeleiden op vraag van de
gemeente
• Implementatie van de idee
"duurzame ontwikkeling" bij de
gemeenten (m.b.t. energiebeleid,
verkeersalternatieven, afvalpre
ventie, herbebossing en het be
heer van bestaande natuur- en
groengebieden, verbod op het
gebruik van niet duurzaam
geproduceerd hout, verminderen
van papier- en houtgebruik in het
algemeen ... )
• Evaluatie van de geinventari
seerde potentiële verontreinigde
sites in het kader van een risico
inschatting naar verontreiniging
en ecologische waarde toe
• Gratis deelname aan de studie
namiddagen die in dit kader door
het PIH worden georganiseerd.

Door de ondertekening van deze
verbintenis geniet de gemeente
voortaan 40% korting op de
onkosten die verbonden zijn aan
de door het PIH uitgevoerd
terreinwerk, monsterneming en
analyses.

Openbare verlichting
De openbare verlichting in de
Doornstraat verkeerde reeds lan
ger in zorgwekkende toestand.
Na het uitvallen van nagenoeg
de volledige installatie door
stormschade werd door het col
lege van burgemeester en sche
penen besloten de oude beton
palen en blakers te laten verwij
deren, het bestaande luchtnet on
dergronds te laten brengen en 20
nieuwe palen met daarop nieuwe
armaturen te laten plaatsen. De
kosten daaraan verbonden be
dragen 1.375.938 fr., exclusief
btw en worden gefinancierd met

budgetten door Electrabel ter
beschikking gesteld voor het on
dergronds brengen van luchtnet
ten en de sanering van installa
ties voor openbare verlichting.
De gemeenteraad diende voor
meld collegebesluit te bekrachti
gen.

Patromoniur
De raad besloot tot aankoop
voor openbaar nut over te gaan
van het eigendom Herfstlei 68.
Prijs: 1.200.000 fr.

Er werd een basisovereenkomst
afgesloten tussen het Vlaamse
gewest en de gemeente inzake
het gemeentelijke milieu- en
natuurbeleid voor de periode
1997.1999.

Deze overeenkomst wil de in
houd van het milieuconvenant
1992.-1996 voortzetten of daar
op voortbouwen.

Samengevat bestond het eerste
milieuconvenant uit de volgende
projecten :
- het maken van een milieu- en
natuurinventaris
- het voorleggen van een MINA
beleidsplan
- beschikken over eigen gemeen
tepersoneel dat het gemeentebe
stuur ondersteunt bij het gemeen
telijk milieu- en natuurbeleid of
participeren in een intergemeen
telijk deskundigenteam
- de organisatie van selectieve
inzameling van huishoudelijk
afval met inbegrip van sensibili
seringsacties voor de voorko
ming van afval, de scheiding
aan de bron en de selectieve
inzameling
- de opmaak van een gemeente
lijk natuurontwikkelingsplan
(GNOP).

•

•



D E
0

G
Q

E
O

M E
0

E
O

N T
DO

E
0
deg

@@
#t

@0 @

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
Gemeentelijk advies

•

•

Op 24 juli 1996 werd het
«ontwerp ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen» goedgekeurd door
de Vlaamse regering. Dit pion
geeft aan hoe Vlaanderen zich
ruimtelijk moet ontwikkelen naar
het jaar 2007 toe.

In het koeler van het uitgeschre
ven openbaar onderzoek heeft
de gemeenteraad van Edegem
advies uitgebracht nopens dit
ontwerp.

Alle adviezen die in verband met
het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen worden geformu
leerd, worden door de Vlaamse
Commissie voor Ruimtelijke
Ordening behandeld en gegroe
peerd tot één advies aan de
Vlaamse regering. Bij de defini
tieve goedkeuring van het
structuurplan Vlaanderen moet
de Vlaamse regering rekening
houden met dit advies.

Hierna volgt de tekst van de alge
mene opmerkingen die door de
gemeenterood werden gemaakt
alsook van twee adviezen die
specifiek zijn voor Edegem.

ALGEMEEN ADVIES
• Integratiekader als houvast

De visie, ordeningsprincipes en
doelstellingen die aan het
ontwerp ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen ten grondslag liggen
zijn waardevol en kunnen in
grote mate onderschreven
worden. De grote verdienste van
het pion is dot het een integratie-

kader aangeeft, waarop ge
meenten zich in de toekomst
kunnen oriënteren bij het uitwer
ken van hun ruimtelijk beleid. De
gemeenten zijn vragende partij
voor zo'n ruimtelijk beleidskader
als houvast, niet als keurslijf.

• Planologisch vakjargon en
gering aantal kaartbeelden

In het ontwerp ruimtelijk structuur
plan Vlaanderen wordt op meer
dere plaatsen verwezen naar
nog op te maken "handleidin
gen" of "afwegingskaders" die
toelichtingen, principes, metho
den en interpretatiemarges zullen
aangeven. Het ontbreken van
deze noodzakelijke informatie en
het moeilijk toegankelijk "plano
logisch" vakjargon maken het

Ruimte om te leven
Ruimte om te groeien

Ruimte voor uw mening

±..,ga
t tandt on

Informatie vande Vlaamseoverheid

echter zeer moeilijk om de juiste
draagwijdte van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen in te
schotten. Die ontoegankelijkheid
wordt bovendien nog vergroot
door het gering aantal kaart
beelden (vooral in het deel
"gewenste ruimtelijke structuur").
Verduidelijkingen en aanvullin
gen zullen bijgevolg noodzake
lijk zijn. Het overwegend plano
logisch taalgebruik is trouwens
moeilijk in te possen in een
juridische logica. Vooral in het
"richtinggevende" deel 2, dat
strikt genomen bindend is (de
overheid kon er slechts gemoti
veerd van afwijken) lijkt de tekst
vaak voor interpretaties vatbaar
of gewoon niet praktisch toepas
baar. Verwacht wordt dot de
gemeenten - gelet op hun
belangrijke rol bij de verdere
beleidsuitvoering- nauw betrok
ken worden. Deze betrokkenheid
mag niet uitsluitend vanuit een
"boven naar beneden" benade
ring worden opgevat. Inzichten
en ervaringen op het lokale
niveau moeten ook inspirerend
en voedend kunnen werken voor
de ruimtelijke planning en uitvoe
ring door de hogere beleids
niveaus.

• Belang van het lokaal bestuurs
, niveau

In het ontwerp ruimtelijk structuur
plan Vlaanderen wordt veel
verwacht vanwege het lokale
bestuursniveau. Met name het
nemen van de nodige uitvoe
ringsgerichte maatregelen blijft
vooral een opdracht van de
gemeenten. In het licht hiervan

5
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verwachten de gemeenten deels voorbij aan de ligging van
enerzijds dat zij hiervoor door Vlaanderen in de Noordwest- Hiervoor wordt verwezen naar
de hogere overheid effectief Europese regio. De tweede het ministerieel goedkeurings-
ondersteund zullen worden, b.v. Benelux Structuurschets en de besluit van 23 juli 1996 van het
door het verbeteren van de studie van de "regio van centrale BPA nr. 7 Hazeschrans.
talrijke subsidiëringsmechonismen Europese hoofdsteden" bieden
inzake gemeentelijk grond- en 1 daarvoor nochtans de nodige

1

• Perspectieven voor voor-
pandenbeleid en ondersteuning I inspiratie. Het structuurplan moet stedelijk vervoer in Antwerpen
bij de uitbouw van de gemeente- don ook ingaan op de relatie
lijke administratie terzake. met de buurlanden. Buitenlandse In het ruimtelijk structuurplan
Anderzijds is het niet aanvaard 1 infrastructuurontwikkelingen met Vlaanderen stoot vermeld dot in
baar dat eventuele financiële een grensoverschrijdende impact de noord-zuid-richting het spoor
gevolgen van de aan de ge- 1 moeten worden ingecalculeerd. belangrijke perspectieven biedt,
meenten opgedragen uitvoerings 1 Dit geldt onder andere voor de na de ondergrondse door-
taken - bv. planschadevergoe- 1 oanleg van een vasteoever trekking van de spoorlijn l 2

1 4
dingen -- volledig ten laste van verbinding onder de Wester (Antwerpen-Roosdaal), 25
de gemeenten zouden vollen. schelde, die Zeeland met 1 (Antwerpen-Mechelen) en 52
Eventuele financiële gevolgen Zeeuws-Vlaanderen verbindt.

1
(Antwerpen-Boom) en no aanvul-

moeten door de drie betrokken Deze nieuwe verbinding kan een ling met (snel-)tromlijnen.
beleidsniveaus worden gedeeld. 1 belangrijke impact hebben op

het verkeer rond Antwerpen. Het behouden en uitbouwen van

• Bouw- en verkavelings- 1 goed functionerende buslijnen

aanvragen, stedenbouwkundige (eventueel op vrijliggende

attesten en inlichtingen VOOR EDEGEM busstroken) moel echter levens

SPECIFIEKE ADVIEZEN 1
als mogelijke oonvulling op het

Het decreet op de ruimtelijke

1

spoor- en sneltramnet worden
planning dd. 24 juli 1996 opgenomen
bepaalt in art. 7 § 7 dat de • Landbouw in stedelijke
ruimtelijke structuurplannen geen gebieden

1

De aanleg van een sneltramnet is
beoordelingsgrond vormen voor

Het ruimtelijk structuurplan
niet op alle plaatsen aanvaard-

het behandelen van bouw- en
1

baar. De gemeente Edegem is in
verkavelingsaanvragen, noch Vlaanderen wil enerzijds de ieder geval tegenstander van een 1 •vaar de attesten en inlichtingen nodige ontwikkelingsperspec 1 eventueel sneltramspoor op de
bedoeld in art.63 van de wet op tieven behouden voor de land 1 middenberm van de Prins Boude-
de stedenbouw. bouw in de stedelijke gebieden, wijnlaan, waardoor de Linde-
In de praktijk gebeurt bij de maar anderzijds zullen volgens

1
dreef zou moeten verdwijnen en

behandeling van dergelijke de bindende bepalingen de wenst in voorkomend geval
aanvragen wel een toetsing aan 750.000 ha landbouwgebied eerder aan te dringen op de
de vooropgestelde opties met die in de gewestplannen worden verdere uitbouw van de autobus-
betrekking tot het wonen uit het afgebakend volledig in het lijn 32 richting Kontich, zonder
structuurplan Vlaanderen. Zolang buitengebied gesitueerd zijn. Het daarbij echter het huidige
het ruimtelijk structuurplan ene valt nochtans moeilijk te bedieningsgebied (inclusief de
Vlaanderen niet definitief is rijmen met het andere. wijk Buizegem) te hypothekeren.
goedgekeurd door de Vlaamse Tevens dient er werk te worden
regering en aldus niet rechtsgel Voor de gemeente Edegem is het gemaakt van concentrische
dig is, kunnen bovenvermelde echter van prioritair belang dat openbaarvervoer-verbindingen in
aanvragen niet getoetst worden het bestaande agrarisch gebied het randstedelijk gebied die de
aan het ruimtelijk structuurplan gelegen ten westen van de E19 verschillende radiale hoofdlijnen
Vlaanderen. en ten zuiden van de Drie met elkaar verbinden.

Eikenstraat als landschappelijk

• Relatie met buurlanden

1

waardevol landbouwgebied
binnen het grootstedelijk gebied

Het structuurplan gaat groten- wordt behouden.
6
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VIJFDE EDEGEMS TUINFEEST Programma

•

•

Geinspireerd door het succes
van de vorige tuinteesten, wordt
op zondag l juni e.k. in het
recreatiedomein Font 5 het vijfde
Edegems Tuinfeest georgani
seerd. De bedoeling van dit feest
is om zoveel mogelijk inwoners
samen te brengen in een gezel
lige en ongedwongen sfeer.
Elkaar ontmoeten en beter leren
kennen is de boodschap

Alle inwoners worden hartelijk
op het tuinfeest uitgenodigd. Om

Inschrijvingsstrook

praktische redenen is het aange
wezen dot vooraf wordt inge
schreven door middel van
onderstaande inschrijvingsstrook.

De opbrengst van dit
gemeenschapsfeest is bestemd
voor de sociaal-culturele en
liefdadige werken van de
gemeente.

Bij slecht weer vindt het feest
geheel plaats in een overdekte
teestruimie.

11 uur
Plechtige viering van het jubileum
van mevrouw T. Goossens-Luyckx,
20 jaar gemeenteraadslid en 15
jaar schepen, met muzikale inter
mezzo's door de Gemeentelijke
Academie voor Muziek en
Woord van Edegem.

12 uur
Receptie

12.30 - 18 uur
Feestelijke barbecue
Bij een snelle en vlotte bediening
kan u kiezen uit volgende menu's :
menu A : soep, gekruide worst,
saté, kip, gebak en koffie
menu B : soep, gekruide worst,
saté, vis, gebak en koffie
menu C: soep, steak, lamskote
let, gebak en koffie
menu D (kindermenu) : soep,
gekruide worst, saté, gebak

Muzikale omlijsting :
Combo Blue Note en de
Edegemse muziekverenigingen.

Springkasteel, animatie en
kinderopvang.

ZONDAG l JUNI 1997

Naam en adres : .
wenst in te schrijven voor het VUFDE EDEGEMS TUINFEEST op l juni e.k. en zal
• deelnemen aan de plechtige viering om l] uur gevolgd door receptie met............. personen

• deelnemen aan de barbecue : aantal
menu A [soep - gekruide worst - saté - kip - gebak en koffie)...................... x450fr. = .
menu B [soep - gekruide worst - saté - vis - gebak en koffie) x 450 fr. = .
menu C [soep - steak - lamskotelet - gebak en koffie) x 475 fr. = .
menu D- kindermenu [soep - gekruide worst- saté -gebak)....................... X 250 fr. = .

Zou graag de tafel delen met: .

, Bedrag te storten op rekening 001-2945738-21- Vijfde Edegems Tuinfeest - of te betalen middels een
gekruiste cheque te z.enden naar : Vijfde Edegems Tuinfeest, Kontichstraat 19 te Edegem.
De reservatie van de tafels geldt tot 14 uur.

l -
7
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Nog tot 18 mei

MARC CANNOODT
aquarel

Van 24 mei tot 15 juni

4 DIRECTEURS

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

MARC CANNOODT
nog tot 1 8 mei

Kunst, voor mij is bezig zijn met
deze wereld, voelen waf er
gaande is, ermee worstelen,

'

4 DIRECTEURS
van 24 mei tot 15 juni

Gaat het om schilderen, tekenen,
beeldhouwen als individuele
expressie ? Gaat het om kunst
als tijdsregistratie, als engage
ment ? Of gaat het gewoon om
rationalisaties van emoties ?
Eenvoudig gezegd gaat het om
"tonen wat mogelijk is", wat zoal
kan, binnen de context van de
beeldende mogelijkheden. Het
gaat om artiesten die in hun
eigen creatieve werk, de energie
putten om in het kunstonderwijs
aan de slag te blijven.

Het gaat om pedagogen die uit
hun academische opdracht de

willen uitklaren en verhelderen,
aan het licht brengen.

Uitdrukken wat in mij leeft : de
wereld rondom mij en de wereld
in mij.

l

mogelijkheden puren om met
eigen creatief werk bezig te zijn.
Het gaat om directeurs beeldend
kunstonderwijs, die niet enkel en
alleen administratieve knopen
ontwarren.

Bob Stikkers, directeur van de
gemeentelijke academie voor
schone kunsten te Mortsel
Frans Verboven, directeur van
de stedelijke academie voor
schone kunsten te Geel
Ben Cloots, directeur van de
stedelijke academie voor beel
dende kunsten te Aarschot
Hugo Van de Wouwer,
directeur van de academie voor
beeldende kunsten te Nijlen

•

•

Kalender
TENTOONSTELLINGEN
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Comité Edegemse Concerten

ZATERDAGAVONDCONCERT

•

•

EEN
NIET TE MISSEN

VOLGEND
EDEGEMS CONCERT :

een poëtisch-muzikaal theater
gebeuren

met poëzie van
Paul van Ostaijen

en muziek van
KRIS DAELEMANS

met medewerking van :

Kris Daelemans, piano

Katrine Druyts, sopraan

Piet Mussche, acteur

Monique Vermeulen, saxofoon

EINDELIJK OOK TE EDEGEM !

Plaats:
in de Beethovenzaal van Hotel
Ter Elst, Kattenbroek te
Edegem.

Datum :
zaterdag 24 mei
om 20.15 uur.

Inkom:
350 fr.
250 fr. voor 'Vrienden van de
Edegemse Concerten' en
+3-pas, -18-jarigen en CJP
houders

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé, p.a. Administra
tief Centrum, Kontichstraat 19
te Edegem, tel. 450.42.00.

Noteer ook reeds volgende
zaterdagavondconcerten :
• Familie lvanov - romantische

kamermuziek
zaterdag 27 september

• Frotelli - Stijn en Steven
Kolacny - piano vierhandig
zaterdag 29 november

9
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Folkloristisch feest
MENEERKE VAN BUIZEGEM

10

Het gemeentebestuur en het
Edegems feestcomité nodigen u
van harte uit op de activiteiten
ingericht naar aanleiding van
"Meneerke van Buizegem". De
feestelijkheden hebben plaats op
de recreatiezone Romeinse Put in
en rond een verwarmde feesttent.

Het programma van dit jaar ziet
er als volgt uit :

Zaterdag 26 april
KAARTWEDSTRIJD
• 19-19.30 uur: inschrijvingen
aanvang om 19.30 uur
inleg : l 00 fr.
talrijke mooie prijzen te winnen !

Zondag 27 april
GROOT GEZINSFEEST
voor alle gezinnen met of zonder

kinderen

• i.s.m. de B.GJ.G. - afdeling
Edegem
vanaf 14.30 uur : ANIMATIE
door de speeldienst van de
B.G.J.G.
15 uur : GOOCHELAAR
JOACHIM DE MUNCK
nadien PANNENKOEKENSLAG
en vervolg animatie met o.a.
schminken
inkom 60 fr.

• i.s.m. wondelclub De Wandelaar
BEGELEIDE WANDELTOCHT
14.45 uur : samenkomst aan de
feesttent
15 uur : vertrek
deelname : 20 fr. (verzekering
inbegrepen)
onder de deelnemers worden
enkele prijzen verloot

Woensdag 30 april
FOLKLORISTISCH FEEST
• 19.30 uur : vertrek STOET op
het St.-Goriksplein m.m.v. Kring
voor Heemkunde, St.-Sebas
tiaansgilde, muziekkapel K.S.A.
O.-L.-V.-van-Lourdes en bvba
De Karos.

Hierbij nodigen we alle kinderen
uit om deel te nemen aan de
stoet verkleed in "boerenkledij"
(uit de tijd van Meneerke van
Buizegem). Alle deelnemers
krijgen een prijsje 1

• l9.30-20.l5uur:
MUZIKAAL OPTREDEN van het
Edegems Harmonieorkest (jeugd
orkest)

• 20.15 uur
VONNIS EN TERECHTSTELLING
VAN MENEERKE mei een kort
TONEELSPEL en het eigenlijke
lied van "Meneerke"
m.m.v. Kring voor Heemkunde,
toneelgroep De Meeuw,
Buizegemkoor, Edegems
Harmonieorkest (jeugdorkest) en
K.S.A. O.-L.-V.-van-Lourdes

• 21 uur :
GEZELLIG SAMENZIJN
muzikale opluistering door
"Retro Trio"
dansgelegenheid
snacks : hotdog en
croque Meneerke
gratis inkom

Voor meer inlichtingen over het
programma van Meneerke van
Buizegem kan u terecht bij Kristel
Kussé, secretaris feestcomité,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 450.42.46.

Wenst u meer te weten over het
folkloristisch gegeven van deze
feestelijkheden, neem dan
contact op met de Edegemse
Kring voor Heemkunde, p.a.
dhr. Bruloot, Kontichstraat 119
te Edegem,
tel. 457.46.79.

t
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Strategisch Plan Regio Antwerpen
OPROEP

•

•

Hebt u een project ter versterking
van de economie van het arron
dissement Antwerpen ? Dien het
in bij het Strategisch Plan Regio
Antwerpen (SPRA] I

De Vlaamse regering
en het arrondissement
Antwerpen

ln opdracht van de Vlaamse
regering sielde het SPRA een
Streekvisie op voor het arrondis
sement Antwerpen. Deze heeft
tot doel de economische ontwik
keling van het arrondissement te
bevorderen. Daarom heeft de
Streekvisie betrekking op een
groot aantal beleidsdomeinen :
infrastructuur, opleiding, milieu,
bestuurlijke dienstverlening,
bedrijventerreinen, toerisme,
KMO, telematica, .

Deze algemene visie heeft maar
nut als het tot concrete realisaties
leidt.
Om dit mogelijk te maken kan
het arrondissement Antwerpen
rekenen op de steun van de
Vlaamse regering. Hieraan zijn
evenwel voorwaarden verbon
den:
• de beoogde realisaties sluiten
aan bij de Streekvisie, hebben
een regionale impact alsook een
duurzame positieve invloed op
de economische ontwikkeling
van het arrondissement
• de beoogde realisaties kunnen
elk opgevat worden als een
project waarvan de uitvoering
het engagement vergt van
(diverse) overheden en/of
organisaties en/of bedrijven en/
of ...

• de beoogde realisaties zijn
beperkt in aantal en worden
gebundeld in een Streekcharter,
waarover een regionale consen
sus tot stond komt.

Om de gewenste regionale
consensus mogelijk te maken,
erkende de Vlaamse regering het
SPRA als Streekplatform. Dit is en
representatief samenwerkingsver
band waaraan quasi alle ge
meenten deelnemen samen met
vertegenwoordigers van o.o.
werknemers, landbouw, midden
stand, werkgevers, Vlaamse
administratie, bedrijfssectoren,
universiteit, .

Dien uw project in bij
het SPRA !
Het SPRA wil de voorbereiding
van het Streekcharter ruim
opentrekken. Daarom lanceert zij

deze oproep naar elke geinteres
seerde (overheid, organisatie,
privé-sector, ... ) om economische
projecten ten voordele van het
arrondissement Antwerpen in te
dienen. De Road van Beheer en
de Algemene Vergadering van
het SPRA zullen nagaan in
hoeverre de ingediende projec
ten aansluiten bij de Streekvisie
en in hoeverre ze beantwoorden
aan de voorwaarden gesteld
door de Vlaamse regering. De
meest gedegen projecten zullen
opgenomen worden in het
Streekcharter dot namens het
arrondissement aan de Vlaamse
regering zal worden voorgelegd.
Deze neemt de eindbeslissing,
zowel over het geheel als over
elk van de weerhouden projec
ten.

Projecten kunnen ingediend
worden tot uiterlijk 31 juli 1997
op onderstaand adres. Door kon
u eveneens terecht voor bijko
mende informatie, exemplaren
van de Streekvisie en de vereiste
standaard indieningstormulieren.

Strategisch Plan Regio
Antwerpen
t.o.v. dhr. F. De Beul, algemeen
coördinator
Jodenstraat 44
2000 Antwerpen
tel. 03/204.57.80
fox : 03/204.68.98
E-mail : DE BEULF@mail.dma.be

11
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EDEGEMSE VAKANTIE-INITIATIEVEN
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Nog enkele maanden en de langverwachte zomervakantie breekt weer aan. Zoals de voorbije jaren
wordt ook deze zomer door het gemeentebestuur gezorgd voor diverse aangename vormen van
vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt mei de 'gemeentelijke vakanliespeelclub' de ideale opvang voor kleuters
en kinderen van de lagere school. De jeugdraad organiseert weer de 'Edegemse speelweken', een
paradijs voor de 12- tol 14-jarigen evenals voor de rakkers van de lagere school.

Natuurlijk kan de jeugd deze vakantie ook terecht in Hulgenrode
af op het skatelerrein in het Meihof. Om nog te zwijgen over
het plaatselijk programma van de Grabbelpas 1997 en
de Roefeldag, allebei activiteiten van de jeugdraad...

Wil je over dit alles meer weten, lees dan vlug op
deze en volgende bladzijden.

Nog een prettige vakantie !

GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
1997
voor kleuter- en
lagereschool kinderen

Speurtochten, verkleedpartijen,
knutselen mei verf, klei, kneed
deeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen,
dansen, zingen, sporten, ... is
dat niet de vakantiedroom van
elk kind ?

Onder begeleiding van deskun
dige monitoren en monitrices kan
uw kind, in groepjes naargelang
de leeftijd en interesse, zijn fan
tasie en creativiteit naar hartelust
botvieren. Uw kind kan weer
twee maand lang genieten van
veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn
thuishaven op de avontuurlijke
speelterreinen van het Fort 5.

Voor wie:
kinderen geboren tussen l ja-

12

nuari 1985 en l oktober 1994.

Periode:
van woensdag 2 juli tot en met
donderdag 28 augustus.

Aandacht! Wij zijn NIET open
op 1 juli, l l juli en 21 juli, 15
augustus en 29 augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht
tussen 7.30 en 9 uur en worden
afgehaald tussen l6 en 17.30
uur.

Dagprijs:
300 frank voor kinderen uit
Edegem
400 frank voor kinderen van
buiten de gemeente.

Inbegrepen :
vieruurtje, verzekering.
Het lunchpakket moel worden
meegebracht.

Ticketverkoop :
De tickets kunnen aangekocht

worden op dinsdag 24 juni van
l 7u tot 19.450 op de burelen
van de Kinderopvang- en Jeugd
dienst, l ste verdieping van het
oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein, Edegem.

Vanaf woensdag 2 juli tol
donderdag 28 augustus van
7.30 tot 9 uur kan je dagelijks
tickets kopen in hangar 24 op
het Fort 5, zijde Vestinglaan (met
uitzondering van de sluitings
dagen).

Opgelet!
De tickets dienen niet op voor
hand te worden aangekocht en
zijn niet gedateerd.

Info:
De gemeentelijke vakantiespeel
club is een initiatief van de
Kinderopvang- en Jeugddienst,
tel. 450.43.70.

r
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EDEGEMSE SPEEL
WEKEN
voor kinderen van de la
gere school en voor 12- tot
\4-jarigen

Na het succes van de spel- en
knutseldagen in de krokus- en
paasvakantie, wordt nu volop
werk gemaakt van de traditio
nele speelweken tijdens de grote
vakantie.
Op diverse plaatsen in onze
gemeente zullen de kinderen
weer een hele week lang hun
hartje kunnen ophalen.

Samen knutselen en stoeien met
zand, klei, karton, water, .
Samen dansen en zingen .
Tochten maken, zwemmen, .
Meedoen aan allerhande leuke
spelletjes
Kortom, te veel activiteiten om op
te noemen.

Waar en wanneer :
• FORTESIN : op Fort 5
van dinsdag l lol en met
vrijdag 4 juli

• RAVOTJEROT : op het Sterren
hof in de Kontichstraol (lokaal
28e Maria Regina)
van maandag 4 tot en mei
vrijdag 8 augustus

• HIPPERDEPIP : aan de Ro
meinse Put - Buizegem (sport
terreinen)
van maandag l 8 lol en met
vrijdag 22 augustus.

Net zoals vorig jaar wordt er
tijdens elke speelweek een apart
programma uitgewerkt
voor de 12- tot 14-jarigen.

Uren : elke dog van 9 tot 16 uur.

Dagprijs : ter plaatse te betalen :
• 50 fr. voor kinderen van

Edegem

• 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente

• 25 fr. voor het derde en
volgende kind(eren).

Inbegrepen : vieruurtje - verze
kering.

De monitoren van de speelweken
verzorgen ter plaatse de noop
vang tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moel worden
meegebracht.

Deze speelweken zijn een initia
tief van de gemeentelijke jeugd
dienst en voor de begeleiding
wordt er beroep gedaan op vrij
willige monitoren, veelal afkom
stig van de Edegemse jeugdbe
wegingen.

Voor verdere inlichtingen kan u
steeds terecht bij jeugdconsulente
Marjon Thienpondt of jeugd
ambtenaar Luc Bries, gemeente
lijke kinderopvang- en jeugd
dienst, lste verdieping van het
gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem [tel. 450.43.70).

VAKANTIE
SPEELPLEINEN
HULGENRODE
voor 4- tot 14-jarigen

Uw kind houdt van avontuur, is
een durver en trekt reeds goed
zijn plan, dan zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen
van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor bosspe
len, bouwen van zandkastelen,
knutselen in diverse ateliers... en

omgang met dieren op de kin
derboerderij. De kinderen
kunnen dagelijks kiezen uit
allerlei spelen en activiteiten
onder begeleiding van
gebrevetteerde monitoren en
monitrices.

Hebben ze er geen zin in, dan
mogen ze vrij spelen volgens
eigen interesse en fantasie.

Periode:
van l juli tot 29 augustus.

Aandacht ! gesloten op 21 juli
en 15 augustus.

Uren:
van 8 tot 17 uur.

Dagprijs : l 25 fr. vonof aankoop
4 tickets (anders 150 fr.).

Verzekering : eenmalig 125 fr.,
geldig van l juli '97 tot 1 juli '98.

Inbegrepen :
warme maaltijd,
busvervoer,
vieruurtje.

Opstapplaats :
gemeenteplein (centrum - bus
halte 32)
Kerkplein (Elsdonk).

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen en
kel gebruik maken van het bus
vervoer als ze begeleid zijn door
een oudere broer of zus van
minstens 9 jaar.
Indien u geen gebruik wenst te
maken van het busvervoer, kan u
uw kind rechtstreeks brengen
naar het speelplein, 't Serclaes
dreef 34 te Wommelgem. Er is
opvang verzekerd vanaf 7.30 tot
18 uur mits extra-betaling.

Opendeurkermis :
Je bent welkom op 5 juli.

13
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Verkoop: Marjon Thienpondt op de GRABBELPAS
De tickets en de verzekering jeugddienst, l ste verdieping van
dienen vooraf aangekocht te het gemeentehuis, gemeenteplein
worden. Het verkoopadres en de te Edegem (tel. 450.43.70).

1

Een keiharde garantie ...
openingsuren zijn deze van de ... voor een fijne vakantie
gemeentelijke vakantiespeelclub.
Er zijn echter nog andere ver- OPROEP VOOR MONITOREN
koopspunten die voor u mis-

Zowel voor de speelweken alsschien gemakkelijker te bereiken
zijn. Om deze en nog heel wat voor de Grabbelpasactiviteiten

andere praktische informatie te is de jeugddienst nog op zoek

verkrijgen kan u contact nemen naar een aantal gemotiveerde

R@E9met Speelpleinen Groot-Antwer- jonge mensen die de kinderen

pen, Otto Veniusstraat 20, tijdens deze activiteiten willen NCEEAntwerpen, tel. 232.97.72. begeleiden.

Speelweken :

.si@. Elke speelweek wordt geleid 1

door l of 2 hoofdmonitor(en),
1

bijgestaan door een 15-tal
1

_.a _

monitoren. Naast een groot -
aantal "oude-rotten-in-het-vak"

Het begrip "Grabbelpas" klinkt

SKATEN EN SKEELEN wil de jeugddienst ook graag
bij velen wellicht al bekend in dejongeren vanaf 16 jaar, die in
oren. Misschien ben je zelfs alIN EDEGEM het bezit zijn van een basis-
de trotse bezitter van zo'n heuseattest "Animator in het jeugd-
Grabbelpas of sta je op het punt

Het skateterrein, gelegen op het werk" of een daaraan gelijk-
om er een aan te schaffen.

Meihof in de Hovestraat, is nog gesteld attest, inschakelen om

steeds gratis toegankelijk voor hen de kans te geven zich 1 Het loont in ieder geval de
alle skaters en skeelers. verder te bekwamen als moeite want het Grobbelpas-

vakantiemonitor. vakantieprogramma zit boorde-
1 óOpeningsuren van het terrein : vol culturele, creatieve, sportieve

Grabbelpas : en educatieve animatie, speciaal
• juli en augustus :

Bij de Grabbelpasactiviteiten
uitgestippeld voor alle kinderen

van maandag tot zaterdag van 9 van 6 tot 16 jaar. Bepaalde
tot 22 uur hebben de monitoren een activiteiten zijn ook geschikt voor
zondag van 13 tot 22 uur overwegend "toezicht- kleuters (bv. kinderanimatie).

houdende functie".
• van september tot juni : Ze staan immers [meestal) niet Na de succesvolle activiteiten
van maandag tot zaterdag van 9 zelf in voor de animatie van van de krokus- en de poosvakon-
tot 20 uur de kinderen. tie, leggen de plaatselijke Grab-
zondag van 13 tot 20 uur

Interesse om aan één van
belpasorganisatoren nu de loot-
ste hond aan het aanbod voor

De openingsuren en het gebrui- deze initiatieven mee te de grote vakantie. De activiteiten
kersreglement aan de ingang werken ? Aarzel dan niet en die tijdens deze periode georga-
van het terrein dienen strikt ge- neem snel contact op met de niseerd worden door de gemeen-
respecteerd te worden ! jeugddienst, 1 ste verdieping ten Boechout, Borsbeek, Edegem,

De gemeente is niet verantwoor-
van het gemeentehuis, Hove, Kontich en Mortsel, worden
gemeenteplein te Edegem gebundeld in het tweede Grabbel-delijk voor eventuele ongevallen. (jeugdconsulente Marjon pasboekje dat vanaf 9 juni ver-

Voor meer informatie kan je Thienpondt of jeugdambtenaar krijgbaar is op de jeugddienst.
terecht bij jeugdconsulente Luc Bries - tel. 450.43.70). Bovendien krijgen alle leerlingen

14
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van 6 tot l6 jaar die in Edegem
naar school goon en alle kinde
ren die aangesloten zijn bij een
Edegemse jeugdbeweging, een
Grobbelposnieuwsbrief waarin
naast algemene informatie over
de Grabbelpaswerking ook een
beknopt overzicht gegeven wordt
van de Edegemse activiteiten.
Van het volledige boekje worden
er per klos of jeugdbeweging
ook een aantal inkijkexemplaren
ter beschikking gesteld.

Als Grobbelposser zul je je
vakantie op een toffe en niet
alledaagse manier doorbrengen,
zoveel is wel zeker en ook de
prijs van de Grabbelpos valt
reuze mee.

De Grobbelpas kost immers
slechts l 00 fr. en is verkrijgbaar
op de jeugddienst, lste verdie
ping van het gemeentehuis, ge
meenteplein te Edegem, waar
ook meer inlichtingen kunnen
verkregen worden over de plaat
selijke activiteiten (dhr. Luc Bries,
tel. 450.42.48 -enkel op woens
dag van 9 tot 12 uur en van ]d
tot 16 uur).
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen 1

Bovendien krijg je volledig gratis
de extra-dikke nationale kortingen
gids, de "Grabbelaar". In deze
handige gids vind je een schat
aan ideeën om elke vakantie nog
prettiger door te brengen, want
waarschijnlijk neem je niet alleen
deel aan de plaatselijke activitei
ten maar af en toe trek je er op
uit met je familie, onder vrienden
of met de jeugdvereniging ... en
dan komt deze Grabbelaar bij
zonder goed van pas. Je vindt er
niet alleen tips en adressen in,
maar ook prachtige kortingen,
het ganse jaar door. Als je alle
kortingen optelt, dan doe je juist
voor 4.565 fr. profijt !

Dankzij deze Grabbelaar betaal
je dus veel minder voor heel wat
meer pret!

ROEFEL
Wat doen de volwassenen nu,
waar wij misschien, voor later,
van dromen. Op reportage
gaan, opdienen in een restau
rant, duiven melken, basketten
en inline-skaten, kunstwerken
creëren, bloemschikken en
planten verzorgen, en nog
zoveel meer. Wie in het lager
onderwijs zit, kan het zelf
ontdekken: door te ROEFELEN!

Noteer alvast in je agenda de
Roefeldag op ZATERDAG 28
JUNI 1997.
Dit jaar zullen enkele activiteiten
in een bepaald thema staan,
namelijk gezondheid en helpen.

Alle uitgebreide en belangrijke
informatie vind je zoals gewoon
lijk in het Roefelkrantje dat in alle
Edegemse scholen tijdens de
week van 20 mei tot 23 mei zal
bedeeld worden. INFORMEER
ER TUDIG NAAR BU JE LEER
KRACHT. Wie niet naar een
Edegemse school goot, moor
toch in Edegem woont, kan van
af 20 mei een Roefelkrantje ver
krijgen in de Openbare Biblio
theken of op het gemeentehuis.

Opgelet!

Dit jaar schrijven we SCHRIFTE.
LUK in door middel van het
inschrijvingsformulier dot je in
het Roefelkrantje vindt. Dit
formulier bezorg je ons zo vlug

mogelijk terug, tijdens de
inschrijvingsperiode van 26 mei
tot en met l3 juni, door het op te
sturen of persoonlijk in de
brievenbus van het oud-gemeen
tehuis op het gemeenteplein te
steken. Je Roefelgegevens krijg je
don de dag van de Roefel zelf.

~"'

J~:Ä,,-+#l$3J7°dl)
/si}!'<

GROTE NOOD AAN
VRIJWILLIGERS
De Jeugdraad organiseert i.s.m.
het gemeentebestuur de Roefel
dag: tientallen handelaars en
organisaties zorgen voor een
onvergetelijke Dog van het Kind.
Kinderen van 6 tot l2 jaar
"roefelen" op zaterdag 28 juni
1997 in de grotemensenwereld,
's morgens en 's middags. Voor
de praktische uitwerking van die
dog zoeken wij vrijwilligers die
groepen kinderen willen begelei
den of die met hun auto kinderen
naar hun Roefelploots willen
brengen. Alle activiteiten vinden
plaats in Edegem.
Wie hieraan wil meewerken, kan
zich opgeven bij :
Greet Rotty van de Kinderop
vang- en Jeugddienst,
tel. 450.43.70.

Alvast bedankt,
het Roefelcomité.
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CJP (CULTUREEL JEUGD PASPOORT)
Zoals reeds uitvoerig aangekon
digd in het gemeentelijk
informatieblad van januari, is de
Edegemse jeugddienst vanaf dit
jaar ook een CJP-informatie- en
verkooppunt.

We herhalen graag in het kort
wat het CJP je allemaal te bieden
heeft.

Het CJP is een voordelenkaart
voor cultuur (in de ruime beteke
nis) en vrijetijdsbesteding en richt
zich naar iedereen die jonger is
dan 26 jaar.
Het CJP biedt korting voor films,
concerten, musea, theater,
culturele centra, pers
abonnementen, sport, reizen,
een aantal winkels (cd's, boeken,
sportartikelen, ... ) en biedt
eveneens cadeaucheques

( ± 50 waardebonnen), goed
voor een eenmalige maar mega
korting van minstens l 00 fr. tot
50 %, tot zelfs gratis !

Hoeveel betaal je nu voor dit
alles?

Het Cultureel Jeugd Paspoort kost

350 fr. en is een jaar geldig
vanaf de aankoopdatum. Het is
te verkrijgen op de jeugddienst,
l ste verdieping van het oud
gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem, elke woensdag van
9 tot l 2 uur en van 14 tot 16 uur
en op dinsdagavond van 17 tot
19.45 uur.
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

lot slot vermelden we nog even
dot jongeren die d icar 15
worden of reeds gworden zijn,
eenmalig een CJP kunnen
aanschaffen voor slechts }OO fr.,
mits zij in het bezit zijn van een
Grabbelpas van 1997.

Overtuig jezelf van de vele
mogelijkheden die het CJP je te
bieden heeft !

VERKOOP VAN AFGEVOERDE BOEKEN

Op zaterdag 26 april van 13.30
tot ló uur organiseert de biblio
theek voor de derde maal een
boekenverkoop.

U kan er tegen een spotprijs (van
20 tot 50 fr.) afgevoerde boeken
en tijdschriften kopen.

Let wel ! Bij deze verkoop zullen
er geen jeugdboeken worden
aangeboden.

_ES BOEKENVERKOOpg_
k <
I,7r= OP ZATERDAG

set
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ROMMELMARKT
Zondag 7 september

#
0 0

Inlichtingen : dhr. R. Van den
Avont, Pastoor Moonslaan 34 te
Edegem, tel. 449.76.20.

Ter gelegenheid van de
Elsdonkfeesten wordt op zondag
21 september van 9 tot 13 uur
voor de vierde keer een rommel
markt ingericht. Er zijn een 70-tal
plaatsen van telkens 3 meter
beschikbaar. Het standgeld
hiervoor bedraagt 150 fr.

Bij de inschrijvingen hebben
Elsdonknaars en Edegemnaars
voorrang.

Zondag 21 september

E
O0

TN
o

E
O

gemeentesecretariaat (2de ver
dieping), waar u vooraf ook een
reglement en alle inlichtingen
kan verkrijgen (tel. 450.42.46).

Wij wensen uw aandacht te
vestigen op het feit dat het bij
politiereglement verboden is om
op eigen initiatief goederen te
verkopen voor de huisdeur. Wie
wil deelnemen aan de rommel
markt dient vooraf ingeschreven
te zijn om toelating tot verkoop
te krijgen. Wees er tijdig bij,
want alle plaatsen zijn elk jaar in
een mum van tijd uitgeput !
Buiten de rommelmarktstraten
wordt geen toelating tot verkoop
verleend.
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In het kader van de jaarmarkt
feesten wordt op zondag 7
september de Edegemse rommel
markt georganiseerd. Deze vindt
plaats van 8 tot l 3 uur in de
Doelveldstroot, Vrijwilligersstraat,
een gedeelte van de Onafhanke
lijkheidsstraat en rond het ge
meenteplein.
U kan zich inschrijven op zater
dag 7 juni van l O tot 12 uur in
de raadzaal van het administra
rief centrum ( l ste verdieping),
Kontichstraat 19 ie Edegem.
Nadien kon u alle werkdagen
lerecht bij Kristel Kussé op het
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D
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FEESTMARKT

•
Op vrijdag 6 juni a.s. wordt van
17 tot 24 uur op het gemeente
plein te Edegem een feestelijke
avondmarkt georganiseerd door
de Algemene Markthandelaars
vereniging van Antwerpen, met
medewerking van het gemeente
bestuur Edegem.

De opbrengst van de stand
gelden komt ten goede aan

liefdadige en sociale werken en
instellingen.

Op deze avond wordt er een
afwijking voorzien van de
verplichte avondsluiting in
handel, ambacht en dienstverle
ning.

De inrichters organiseren een
gratis aanwezigheidstombola

met waardevolle prijzen, zoals
fietsen en boeken.

Om aan deze tombola te kunnen
deelnemen volstaat het onder
staande strook in te vullen en
deze te deponeren in de daar
voor bestemde bus op de feest
markt. De trekking gebeurt om
22 uur.

Aanwezigheidstombola feestmarkt - 6 juni '97

Naam en voornaam : .

Straat en huisnummer : .

Gemeente: ..

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt op 6 juni.

17
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OVER SPORT ...

VORMING IN DE REGIO MIDDEN-PROVINCIE

Openbare
vergaderingen

ADVIESRADEN

PROVINCIE ANTWERPEN BEWEEGT 1997

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de sportdienst, sporthal
Den Willecom, Terelststraat 2 te Edegem, tel. 457.46.62.

Inschrijven voor deze activiteiten kan in sporthal Den Willecom.
Voor verdere inlichtingen : Sport- en Recreatiecentra v.z.w.,
Terelststraat 2 te Edegem, tel. 457.46.62.

Cultuurraad
maandag 5 mei
om 20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis

Gezinsraad
woensdag 28 mei
om 20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis

Deze vergaderingen zijn
toegankelijk voor het publiek.

Jeugdraad
donderdag l5 mei
om 20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis

Milieuraad
donderdag 5 juni
om 20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 25 april
om 14 uur
raadzaal administratief gebouw

Sportraad
maandag 28 april
om 20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis

Raadpleeg daarom ook de
lokale kabeltekst op TV
(mozaiekkanaal - Edegem 
pagina 477).

Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle
openbare vergaderingen van
de adviesraden in deze rubriek
vermeld worden.

Onder de deelnemers wordt
een fiets verloot.

• donderdag 3 april von 13.30
tot 16.30 uur
bijscholing ritmische gymnas
tiek
waar : Schilde
lesgeefster : An Cuyvers
prijs : 300 f

• 5 donderdagen : 17, 24 opril,
15, 22 en 29 mei von l 9.30
tot 22.30 uur
financieel beheer van de
sportclub
waar: Lint
lesgever : Robert Bossiers
prijs : 150 fr. per les of 500 fr. /
totale pakket

• zaterdag l9 opril van 9 tot 13
uur
kinderaerobic
waar : Zandhoven
lesgeefster : Marleen Niele
prijs : 600 fr.

• zondag 1 juni
een bewegwijzerde fietstocht
langs het het "Abraham
Hans-pad"
vertrek vanuit Edegem : tussen
13 en 15 uur aan sporthal Den
Willecom

aankomst: vóór 17.30 uur

deelnameprijs : 50 fr. per fiets

18
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25 JAAR GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

Vijfentwintig jaar geleden, in voor Haar ( 1980), de verschei-
1972, werd de sportraad opge dene volkssportendagen, de • se3richt als kind van zijn tijd. Het Sport is Tof-actie ( 1985-1989) en
aantal inwoners was toen sterk "Als het kriebelt, moet je spor
toegenomen en het sportleven ten" (1990.1995). En ook nu
groeide zienderogen. Ook de kriebelt het nog
Sport voor Allen"campagnes,
o.a. Sportiva '71, de Sportbien

1
De sportraad heeft tussen 1984 %enale 72 en het Olympisch mini- en 1994 ook zijn eigen uitgave

mum, riepen om een structuur die gehad. Zo werd vier keer per• 1 continuïteit in sportbeoefening jaar de "Sportinfo" in alle brie-
garandeerde. Binnen deze "Sport venbussen van Edegem bezorgd.
voor Allen"campagne is Edegem Marcel Van Meerbeek, secretaris
veel verschuldigd aan mevr. T. vanaf het eerste uur tot aan zijn
Goossens-luyckx als drijvende pensioen, heeft hierin samen met is een degelijke sportwerking
kracht. Onlangs nog werd zij Etienne Buysse (de 3de voorzit immers onmogelijk. Hierbij willen
gevierd voor 25 joar BLOSO- ter) zijn hart en ziel gestopt. wij dan ook iedereen die zich
gangmaker en werd haar de zil Rationalisering maakte een einde gedurende deze 25 jaar voor
veren medaille voor de lichame aan de uitgave, door de integra het belang van de sport heeft
lijke opvoeding, sport en open tie ervan in het gemeentelijk ingezet, van harte bedanken.
luchtleven vanwege de Vlaamse infoblad.
Gemeenschap overhandigd. De sportraad wil zijn 25-jarig

Gedurende deze 25 jaar evolu bestaan actief vieren. Op 25 mei
Vanuit de nood aan een struc eerde het belang van alle ad- wordt hiervoor een wandelzoek
tuur, een spreekbuis voor het viesraden, door de ernst waar- tocht door Edegem ingericht.
sportverenigingsleven naar het mee het gemeentebestuur ermee Vanaf 13.00 uur wordt door de
gemeentebestuur toe, werden op omging. Onder impuls van het leden van de sportraad gestart• 1 22 juni 1972 de statuten van de decreet op de raden voor cul aan het administratief centrum
sportraad door de gemeenteraad tuurbeleid werd intussen een aan het gemeenteplein. Rond
goedgekeurd. Het was toenmalig overlegplatform tussen jeugd-, 17.30 uur wordt ook de inner-
schepen voor sport R. Couberghe cultuur- en sportraad opgericht. lijke mens versterkt.
die de eer kreeg om de oprich
ting van de sportraad te begelei De sportraad werd ook betrok- De leden van de verenigingen
den. De eerste voorzitter werd C. 1 ken in de regionale sportsamen 1 aangesloten bij de sportraad
Van Eeckhaute, hij werd later werking (Sportregio Midden- zullen vanaf 25 mei tot einde
opgevolgd door Constant Vereist. Provincie). Door samen met de augustus ook aan deze zoektocht

omliggende gemeenten te wer- kunnen deelnemen, om voor hun
De sportraad heeft steeds zijn ken, werd het sportpromotie- vereniging een mooie prijs te
oorspronkelijke doel behouden, aanbod uitgebreid, zowel wat

1

verdienen. De formulieren zullen
nl. het bevorderen van de sport vorming, jeugdsport als evene- verkrijgbaar zijn aan de info-
in Edegem, zowel competitief als menten betreft. balie van het administratief
recreatief, gezamenlijk als centrum.
individueel. Verscheidene sport- Toch zal de professionele steun
promotieacties werden door de die de gemeente aanbiedt nooit

1

Voor meer inlichtingen over de
jaren heen gerealiseerd. Voor- de inzet en de drijfkracht van de sport in Edegem kan u steeds
beelden hiervan zijn de fietspa vrijwilliger in de sport kunnen terecht in sporthal Den Willecom,
denactie ( 1975), het Jaar van vervangen. Zonder deze veld-

1
Terelststraat 2 te Edegem, tel.

het Kind (1979), hel Sportjaar werkers uit het verenigingsleven 457.46.62.
19
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

Vorig jaar bezocht de werkgroep
emancipatie Antwerpen en en
maakte een tocht door het oude
stadsgedeelte, met wetens
waardigheidjes over markante
dames.

Dit jaar gaan we naar Lier en
maken we een gegidste vrouwen
wandeling o.a. door het
begijnhof.

Wanneer:
zondag 18 mei van 5 tot l 7

Datum:

Vergadering 28 mei

Geïnteresseerden voor de
Werkgroep Emancipatie Edegem
zijn nog steeds welkom !

Komt u eens graag naar een
vergadering ?

uur (dus niet op 25 mei, zoals
vermeld in het vorig infoblad :
de dienst voor toerisme van Lier
kan dan geen gidsen meer
vrijhouden)

Waar:
samenkomst aan het stadhuis

Vervoer:
ofwel komt men met eigen
vervoer, ofwel neemt men de bus
[lijn 297), ofwel rijdt men met de
fiets : vertrek om ]4 uur op het

Handtekening :

Dan bent u van harte welkom op
de volgende bijeenkomst van de
werkgroep, die plaatsvindt op
woensdag 28 mei om 20 uur in
de collegezaal van het oud
gemeentehuis, gemeenteplein te

gemeenteplein van Edegem.

Deelname : 50 fr.

ledereen is van harte welkom op
deze wandelnamiddag. Inschrij
ven kan mei onderstaande
strook.

Edegem.

Bent u die avond verhinderd,
maar hebt u wel interesse om
mee te werken in de toekomst,
geef dan een seintje.

Vrouwenwandeling in Lier

schrijft zich in voor de wandeling in Lier op zondag 18 mei 1997 met personen
en voegt hierbij : x 50 fr. = fr.

Vervoer: eigen vervoer - bus - fiets (schrappen wat niet past).

Inschrijvingsstrook 'Vrouwenwandeling Lier" - 18 mei 1997
Ondergetekende (naam en voornaam) .

wonende te (adres) .

Inlichtingen over de werkgroep en inschrijvingen voor de activiteiten :

Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraal 19 te Edegem, tel. : 450.42.46, tijdens de werkda
gen, bij voorkeur tussen 9 en 12 uur of tussen l4 en ló uur.
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EDEGEMS TAALATELIER

#
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Veel succes en goede reis !

Inschrijvingen :
vanaf heden tot en met zaterdag
17 mei in het ETA, Romeinse Put
2 te Edegem.
Maak vooraf een afspraak via
deze nummers : 450.42.49
353.16.44- 458.06.08.
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Wol zeg ik in de bank ?
Hoe vraag ik naar de weg ?
Wat met de getallen ?
Hoe vraag ik om hulp ?
Begrijp ik de opschriften in het
station ?
Wol zeg ik in het restaurant ?
Hoe winkel ik mei enige kennis
van zaken ?

Meer zelfvertrouwen en reis
comfort in hei buitenland !

REISCURSUSSEN

Info:
tel. 450.42.49
tel. 353.16.44
tel. 457.25.56

of in het ETA, Romeinse Put 2 te
Edegem, bij aanvang van de
cursus

E
o

M
O

E
O

G
o

Doelgroep:
volwassenen

Op l september wordt de
nieuwe spelling officieel.
Fris uw schrijftaal tijdig op l

Het ETA organiseert een derde
reeks lessen in NIEUWE SPEL
LING.

Inhoud (onder voorbehoud) :
aaneenschrijven, leenwoorden,
nieuwe werkwoorden van
vreemde oorsprong, tussenletters,
hoofdletters, koppelteken [lig
gend streepje), apostrof, trema,
accentteken, verdeling in letter
grepen, leestekens, klinkers,
medeklinkers, c-k-th, moeilijke
woorden.

CURSUS NIEUWE
SPELLING

E
o

D
0

•

Bezetting :
minimum l 0, maximum 20
cursisten

Woorden en uitdrukkingen voor
situaties waarin de doorsnee
toerist terechtkomt.

HET EDEGEMS TAAL
ATELIER ZOEKT LEER
KRACHTEN!

Duur:
8 lessen op zaterdag van 10 tot
12.30 0ur

Taalkeuze:
Frons, Engels, Duits, Spaans en
Italiaans.

Reiscursus Engels
zaterdagmorgen vanaf 24 mei
'97;

Lesdoto :
19,26 opril, 3, 10, 24, 31 mei,
7 en 14 juni

Prijs:
Edegemnaars 2.000 fr., anderen
2.400 f. (baar geld)

Inschrijvingen :
dhr. T. Schammelhout, admini
stratief centrum, 2de verd.,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tijdens de kantooruren

Lesdoto :
zaterdag 24, 31 mei, 7, 14 en
2l juni
van 9 tot 12 uur met een pauze
om het uur.

Prijs :
1.700 fr. voor Edegemnaors,
2.100 f. voor anderen.
Alle kopieën zijn in de prijs
begrepen.
We aanvaarden alleen baar
geld.

l ste jaar Frans
dinsdagavond vanaf 16
september '97;

Italiaanse conversatie
dinsdagavond vanaf 30
september '97.

Kandidaturen en inlichtingen :
dhr. Lode Van der Sonde
tel. 353.16.44
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DAG VAN HET PROVINCIEBESTUUR
19 mei 1997

Het is intussen een beetje traditie
geworden : op pinkstermaandag
zwaaien de provinciale centra
hun deuren open voor het
publiek. De vierde editie vindt
plaats op pinkstermaandag, l9
mei.
Voor de eerste maal zullen ook
de andere Vlaamse provincie
besturen hun opendeurdag op
19 mei organiseren.

Ontdek op l9 mei, pinkster
maandag, dat uw provincie
bestuur meer is dan zo maar een
administratie !
Tussen l O en 17 uur zetten
achttien provinciale centra in
Antwerpen, Mechelen en de
Kempen hun deuren feestelijk
voor u open. Het uitgebreide en
gevarieerde kosteloze
activiteitenprogramma voor
kinderen en volwassenen zal u
beslist aanspreken.
Wat dacht u van een Indische of
Russische theeceremonie, culi
naire vishapjes of een wandeling
in de Schijnvallei. Of wordt het
boogschieten, waterfietsen,
schermen, of fotograferen met
een schoendoos ? De sprookjes
vertelhoek, het springkasteel, de
ballonwedstrijd en een rock
groep werden gereserveerd voor
de jongsten.

Alternatieven voor het vervoer
per auto zijn de goedkope
treintickets, pendelbussen van De
Lijn en fietsroutes.
U leest er alles over in de gede
tailleerde programmakrant die u
telefonisch kan aanvragen op het
nummer 078/15.25.24. U vindt
de krant ook bij het onthaal van
het administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem, in
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uw VVV.kantoor en in alle
provinciale centra.

In de metropool Antwerpen kan
u zich negen keer door een
verschillende gastheer laten
ontvangen. Aan u de keuze !

Voelt u zich betrokken bij het
vraagstuk "milieu en mobiliteit",
kom dan naar het Provinciehuis.
Het Huis van de Sport nodigt alle
sportievelingen uit om te surfen
naar sportinfo op het net. U kan
leren fotograferen met een
schoendoos of u persoonlijk laten
rondleiden in het Museum voor
Fotografie. Op de Grote Markt
kan u kennismaken met
"Prospekta". De historische
Provincieraadzaal ontdekt u in
het Bernarduscentrum. Wordt het
u allemaal wat te ernstig, dan
kan u in de Arenbergschouw
burg uw lachspieren oefenen met
komisch theater uit Carmiggelts
"Bemoei je d'er niet mee". Of
misschien laat u zich liever ver
leiden door de magische eigen
schappen van kleurrijke Indische
Mogoljuwelen in het Diamant
museum of het zilver van baron
Caroly in het Musem Sterckshof.

Ook buiten de metropool Ant
werpen kan u op ontdekkings
tocht. De keuze wordt ongetwij
feld moeilijk. Een aantal sugges
ties...

PROVINCIEBESTUUR

ANTWERPEN

Met een huifkar naar de
aspergevelden of een advocaat
concert op het Proefbedrijf voor
de Veehouderij in Geel-Poiel. Een
kinder-doe-planeet, inline-skaten
of boogschieten in het sport- en
recreatiecentrum De Nekker in
Mechelen. Aerobic, waterfietsen
en een live-uitzending van Radio
2 "Antwerpen Regionaal" in het
recreotiecentrum De Schorre in
Boom.
Een workshop percussie in het
Vormingscentrum in Malle. De
opzwepende muziek van de
Indische groep "Les Gitans du
Rajastan" en demonstraties
Marokkaanse vlechttechnieken in
het Textiel- en Kostuummuseum
Vrieselhof in Oelegem. Circus
technieken voor jongeren in het
Sportcentrum Peerdsbos in
Brasschaat. Een natuurwandeling
vanuit het domein Vrieselhof in
Oelegem naar de Kesselse
Heide. Een waterbar in het
Ecocentrum "De Goren". Culi
naire vishapjes op het passa
giersschip De Zander of een
optreden van de kindergroep
van Pennenzakkenrock in het
Zilvermeer in Mol. Begeleide
natuurwandelingen in het
Arboretum in Kalmthout.

INFO
tel. : 078/ 15.25.24
fax: 03/240.65.79

Dienst Pers en Voorlichting,
Provinciebestuur Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen.
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ANTWERPEN FIETSPROVINCIE
Pinkstermaandag 19 mei

•

•

De Antwerpse Fietsmanifestatie
vindt dit jaar reeds voor de
achtste maal plaats. De Fietsers
bond verwacht opnieuw een
groot fietsfeest. Want naast de
traditionele partner, de stad
Antwerpen, verleent nu ook het
provinciebestuur van Antwerpen
zijn medewerking aan de orgo
nisatie van de fietsmanifestatie.
Daarom heeft de fietsmanifestatie
plaats onder de noemer "Antwer
pen fietsprovincie". Als afsluiter
en hoogtepunt van de Week van
de Zcchie Weggebruiker 1997
heeft ze ook een nationaal
kleurtie.

Vanuit de verste provinciale
uithoeken worden fietsers uitge
nodigd om naar Antwerpen te
fietsen. in de belangrijkste
Antwerpse gemeenten wordt er
in de voormiddag een fiets
vertrekpunt voorzien.

In Edegem vertrekken we op
het Kerkplein aan de
H. Familiekerk, Elsdonk,
om 11 uur.

Albertpark is samen met de
Mechelse Steenweg eveneens
volledig autovrij.

Op de middag is er een reuze
picknick in het park. Verder is er
heel wat animatie in het Koning
Albertpark. Een fietsbehendig
heidsparcours, toeristische info
stands, een fietsentestporcours,
fietsenregistratie, bewaakte fiet
senstallingen, milieu- en mobili
teitsinfostands, een fieisfanfare,
kinderanimatie, een picknick
weide... In heel de stad is er wat
te beleven. De provinciale centra
zetten die dag hun deuren feeste
lijk open voor het grote publiek :
een uitgebreid en gevarieerd
kosteloos activiteitenprogramma
voor kinderen en volwassenen.

In het Provinciehuis tekent de
Fietsersbond samen met de stad,
het provinciebestuur van Antwer
pen, de Vlaamse en federale
regering de hernieuwde fiets
overeenkomst. Na één jaar is dit
een eerste evaluatiemoment en

opnieuw een stevige impuls tot
een meer gecoördineerd fiets
beleid in de toekomst. Op weg
naar een Totaalplan Fiets. De
Fietsersbond vraagt in dit totaal
plan meer samenhang, meer
afspraken en meer coördinatie in
het fietsbeleid. Duidelijk geformu
leerde doelstellingen moeten
leiden tot haalbare en effectieve
maatregelen op het vlak van
wetgeving, verkeersinfrastructuur,
ruimtelijke ordening en sensibili
sering.

Mobiliseer mee en maak de
Antwerpse Fietsmanifestatie bij
iedereen bekend. Kom fietsen,
breng je vrienden, vereniging,
grootouders, kinderen en buren
mee en toon één dag hoe het de
andere 364 dagen in de stad en
provincie zou kunnen zijn met de
fiets. Afspraak : pinkstermaan
dag l9 mei, 12 uur, in het
Koning Albertpark.

INFO : secretariaat Fietsersbond,
tel. 231.92.95, fax 231.45.79.

Langsheen de provinciale fiets
routes en via speciale autoluwe
in- en uitvalswegen wordt er naar
de hoofdplaats van de provincie
gefietst. Wie met de trein komt
kon een fiets huren aan het
Centraal Station of aan het
Provinciehuis. Het Koning
Albertpark vormt daar samen
met het provinciehuis de centrale
plaats van dit fietsfeest. Van
daaruit vertrekt in de namiddag
het stodsparcours. Ook de Leien
"mét de ijzeren brug" zijn weer
exclusief terrein voor de fietsers.
De omgeving rond het Koning
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De reismicrobe slaat weer toe
zodra er wat zon in de lucht
hangt.
Er worden reizen geboekt naar
alle hoeken van de wereld, maar
hoe het met de brandveiligheid
van ons vakantieverblijf is
gesteld, wordt meestal niet in
vraag gesteld.
Het is dus aangewezen om daar
eens bij stil te staan : welke
maatregelen werden getroffen
inzake brandveiligheid in uw
hotel, jeugdherberg, apparte
ment af zelfs caravan of tentje ?

Hotel, vakantiehuis

In de meeste landen bestaat er
een wetgeving die de brand
veiligheid in hotels en vakantie
huizen regelt. De brandveilig
heidsvoorschriften zijn meestal
op de kamers aanwezig. Neem
deze eerst grondig door. Op de
gang vindt u een grondplan met
daarop aangeduid de ligging
van de kamers, de trap, de lift en
de nooduitgang. Zorg ervoor dat
u het noodtelefoonnummer kent,
evenals de plaats van de brand
melders en snelblustoestellen. De
brandveiligheidsvoorschriften
geven aak weer welke de waar
schuwingssignalen zijn [het sig
naal vaar het brandalarm en het
ontruimingsalarm).

Als deze voorschriften en grond
plannen niet voorhanden zijn,
informeer dan aan de receptie
naar de brandvoorschriften en
zoek, voordat u de koffers uit
pakt, de vluchtwegen en nooduit
gangen. Let erop dat de nooduit
gang door u te openen is.
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Bij het boeken van uw reis is het
interessant te informeren of uw
vakantieverblijf over een
branddetectie-installatie beschikt.

Wanneer u tijdens uw vakantie
toch met een brand zou te
maken hebben, is het raadzaam
uw kamer zo snel mogelijk te
verlaten langs de normale
uitgangsweg. Is deze versperd
door rook of vuur, neem dan de
nooduitgang. Maak zeker geen
gebruik van de lift, aangezien
deze blokkeert bij stroomuitval.
Indien u bij het openen van uw
hotelkamerdeur op uw vluchtweg
veel rook vindt, is het beter dat u
in de hotelkamer blijft. Verwittig
de receptie via de telefoon dat u
niet uit uw hotelkamer kan door
de rook en meldt het nummer
van uw kamer. Sluit zoveel
mogelijk de deuren die zich
tussen de rook en u bevinden.
Sluit uw kamerdeur en plaats
natte handdoeken aan tocht
spleten van de deur zodat de
rook de hotelkamer niet kan
binnendringen. Neem plaats
voor het venster, goed zichtbaar
van buitenaf. Vensters vormen
voor de hulpdiensten vaak een
snelle uitweg. Is er geen uitweg
langs het venster, doe het venster
dan open om wat frisse lucht
binnen te laten. Begin te roepen,
te fluiten (het zou ideaal zijn
indien u steeds over een
scheidsrechtersfluitje zou beschik
ken). Zwaai met een laken of
lamp om uw aanwezigheid
kenbaar te maken aan de
hulpdiensten. Uw leven hangt af
van uw kalmte, uw zellver
zekerdheid en vastberaden
optreden.

Vakantie
appartementen

Bij appartementenverhuur zijn de
voorschriften meestal niet zo
verplichtend. De verhuurder zal
dan in functie van zijn eigen
verantwoordelijkheidsgevoel
brandblusvoorzieningen en
evacuatiewegen aangeduid
hebben. Hier moet u dus voor
uzelf aan de slag. Spreek met
uw vakantiegenoten af welke
mogelijke evacuatiewegen er
bestaan. Is er een tweede trap,
een buitentrap, zijn er balkons of
bordessen, enz. 2 Waar zijn er
haspels of snelblussers ? Welk
nummer moet men draaien voor
de hulpdiensten ?

Vakantieappartementen zijn
meestal klein en worden vaak
gebruikt door een te groot aantal
personen. Ruim dus altijd op,
zodat doorgangen vrij blijven.
Rook slechts op één bepaalde
daarvoor afgesproken en veilige
plaats. Rook nooit in bed.
De keuken is meestal ook zeer
klein en leunt dikwijls rechtstreeks
aan bij de woonkamer (kitche- •
nette). Het bereiden van som
mige gerechten (frieten, fondue)
of flamberen kunnen zeer ge
vaarlijk zijn. Het gevaar is zeker
reëel wanneer er gas gebruikt
wordt voor keuken en verwar
ming. Kijk zeker ook uit bij het
gebruik van kaarsen.

BRANDVEILIGHEID OP REIS
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PREVENTIETIPS
VOOR VAKANTIEGANGERS

4. Alvorens u vertrekt, controleer
of alles wel degelijk is algeslo
ten, niet alleen deuren en
romen, maar ook alle energie
bronnen zoals gos, elektrici
teit, ....

• zorg ervoor dot de brievenbus
regelmatig wordt geledigd

• plaats misschien een tijds
schokeloor aan bepaalde
lichtpunten

• loot geen volle vuilniszakken
achter

Als u op reis de auto moet
verloten, sluit deze don steeds
goed of en loot uw boord
bescheiden of andere waarde
papieren niet achter in het
voertuig. Vermijd zoveel mogelijk
de wogen onbeheerd achter te
laten en plaats hem, zeker op
een rustplaats langs de autosnel
weg, binnen oogbereik.
Denk daarbij ook aan de uitrus
ting op het bagagerek.

Sluit de hotelkamer steeds goed
af.
Geef waardevolle zaken in
bewaring.
Neem zo weinig mogelijk mee
naar plaatsen waar het druk is.
Bewaar cheques en betaalkaart
steeds gescheiden.
Let te allen tijde op voor gauw
dieven.
Bij diefstal in het buitenland dient
u daarvan Ier plaatse aangifte te
doen, vraag hiervan een bewijs.

25

5. Vraag uw buren om een oogje
in het zeil te houden tijdens
uw afwezigheid en maak
melding van uw afwezigheid
bij de plaatselijke politie : zij
besteedt don extra aandacht
aan uw woning.

zorg ervoor dat de gordijnen
of rolluiken regelmatig worden
geopend en gesloten

•

.Maak het niet voor iedereen
duidelijk dot u weg bent :

• loot geen bericht achter op uw
antwoordapparaat zoals "wij
zijn met vakantie en zullen
terug zijn op...".

• loot geen berichten achter
voor room of aan deur,
bestemd voor leveranciers

• loot geen lodders of onder
gereedschap buiten liggen.

1 2. Geef de huissleutel aan een
betrouwbaar persoon die
tevens zorgt voor eventuele
dieren of planten.

3. Merk of registreer uw waarde
volle voorwerpen en berg ze
veilig - verspreid - op, maak
eventueel gebruik van een
kluis of loketsofe.

De kampeerterreinen zijn in de
meeste landen onderhevig aan
een brandpreventiewetgeving.
Vergewis u er bij aankomst van
of er op het terrein brandkranen
en snelblustoestellen staan én de
locatie ervan. In gebieden woor
bosbranden kunnen voorkomen,
is het raadzaam uw corovon zo
op te stellen dat hij snel aan de
auto aan te pikken is.

Reizen is een ontspannen en
leuke bezigheid en het is geens
zins de bedoeling dat u met een
angstig gevoel vertrekt. Toch
kunnen deze raadgevingen er
net voor zorgen dat het ook een
leuke vakantie blijft.
Als u toch ergens qua brand
veiligheid in de aap gelogeerd
bent, neem er dan eens een foto,
dia of video-opname van. Wij
verzamelen deze gegevens
graag.

Bij kampeertenten vormt roken
en koken in de tent het grootste
gevoor. Ook verlichting op gos
kan een tent doen ontvlammen.
Kaarsen ter verlichting van tenten
zijn uit den boze. De meeste
iglotenter zijn uit zeer licht
ontvlambare stoffen vervaardigd.
De brandende vezels hiervan
kunnen lelijke brandwonden
veroorzaken indien zij op uw
lichaam zouden vollen.

Voor caravans gelden zowat
dezelfde waarschuwingen als
voor appartementen. Ondanks
het feil dot men in openlucht
opgesteld stoot, zien we dot de
ingangsdeuren van de caravan
niet breed zijn, de binnenruimte
is beperkt, in de keuken wordt
gos gebruikt en de inrichting van
de caravan is gemaakt uit zeer
brondboor materiaal.

Caravans en tenten

•

•
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Waarom keuken- en
tuinafval zelf
composteren ?
Bijna 50 % van je huisvuil
besloot uit organisch keuken- en
tuinafval, dot je op een zeer
eenvoudige wijze zelf kunt
composteren. Thuiscomposteren
heeft zeer grote voordelen voor
het milieu. Je zorgt er immers
voor dot onze afvalberg sterk
verminderd. Je organisch keuken
en tuinafval hoeft dan ook niet
meer te worden gestort of
verbrand.

Thuiscomposteren heeft voor jou
ook rechtstreekse voordelen. Je

Bestelbon compostvat

krijgt namelijk een humus
houdend product dot je als
bodemverbeteraar nuttig kunt
gebruiken in je tuin. Met
thuiscompostering doe je eigen
lijk wol de natuur altijd al
gedaan heeft : de natuurlijke
kringloop zijn gong loten gaan.
Composteren is namelijk een
biologisch proces, waarbij
afgestorven leven de voedings
bodem wordt voor nieuw leven.
Thuiscomposteren is zeer eenvou
dig en vraagt niet veel werk.

Hiervoor werd een speciaal
compostvat ontworpen. Het is
gering in omvang (0 80 cm-h
96 cm, 290 liter inhoud), onop
vallend en eenvoudig in gebruik.

Hoe kan je het
compostvat bestellen ?
Wij kunnen je het compostvat
aanbieden voor slechts 480, fr.
De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onder
staande bestelbon. Na bestelling
kon hel compostvat, door de
gemeente, bij u thuis afgeleverd
worden.

Meer inlichtingen kan je steeds
verkrijgen bij onze milieudienst,
tel. 448.00.78.

COMPOST VAN 'T VAT
ook dit jaar voor slechts 480 fr.

Ondergetekende, (naam) : ..

adres: .

tel.: .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan Ie kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480,- fr
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000.0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraot 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

No betaling zal het vol op bovenstaand adres door de gemeentediensten geleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

26

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraot 19, 2650 Edegem
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FORTENDAG '97
Op zaterdag 3 mei organiseert
het gemeentebestuur, met mede
werking van de Simon
Stevinstichting, de FORTENDAG
'97. Vanuit elke toegang kunnen
geinteresseerde bezoekers
aansluiten op een
bewegwijzerde en geïllustreerde
rondwandeling door het fort.

Gidsen wachten u op verschil
lende plaatsen op om u met
deskundige uitleg door de
historische gebouwen te leiden.

Om en rond hei nieuw geopende
documentatiecentrum van de
Simon Stevinstichting, in het
binnentort, verzamelen tientallen
vestigbouwkundige verenigingen
uit binnen- en buitenland een
boeiende gelegenheidstentoon
stelling.

Toegang vanaf ]4 uur.

•
OPROEP OPEN MONUMENTENDAG
Op zondag 14 september wordt
in Vlaanderen voor de 9de maal
de Open Monumentendag
ingericht.

Dit jaar goot dit door onder het
thema "ARBEID", gezien vanuit
historisch perpectief.
Zo denken we bv. aan :
• werkruimten :

constructiebedrijven, smidsen,
klompenmakerijen, e.a.

•molens:
windmolens, watermolens,
rosmolens, mechanische
maalderijen

• brouwerijen, stokerijen,
mouterijen

• baksteennijverheid, pannen,
steenkapperijen

• land- en tuinbouw :
boerderijen, serres

• industrie en nijverheid :
textiel, energie, werkateliers.

Indien je denkt dat je beant
woordt aan één van deze items
en je bent bereid om mee te wer
ken aan de Open Monumenten
dag 1997, laat het ons weten.
Neem dan vóór 17 mei a.s. con
tact op met één van onze mede
werkers, nl. Theo Schammelhout,
tel. 450.42.49 of Ilse Water
schoot, tel. 450.42.28, op het
administratief centrum, Kontich
straat 19 te 2650 Edegem.
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De Werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking Edegem organiseert
in samenwerking met het Natio
naal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking [N.C.O.S.) 4
vormingsavonden.

Deze mini-cursus beoogt aan
iedereen die ook moor enigszins
geïnteresseerd is in deze thema
fiek, een duidelijk beeld te
schetsen van de sector.

Volgende thema's komen aan
bod:

maandag 5 mei : De wereld van
de ontwikkelingssamenwerking
dinsdag 13 mei : De wereld van
de NGO'
woensdag 2l mei : De wereld
van de officiële ontwikkelingssa
menwerking
donderdag 5 juni : Een duur
zame wereld

Deelname is gratis, en u kan zelf
bepalen hoeveel avonden u
wenst bij te wonen. De sessies
vinden plaats in het ETA, Ro
meinse Put 2 te Edegem, telkens
van 20 tot 22.30 uur.

ó

WERKGROEP ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING. EDEGEM

V.Z.W. KIND EN GEZIN EDEGEM
In blijde verwachting ... of u heeft
een baby en/of peuter tussen 0
en 3 jaar?

Voor u het goede en juiste
nieuws om u kosteloos te helpen
in die belangrijke eerste levens
jaren van uw kindje.

Hoe vaak mag u naor de raad
pleging van Kind en Gezin
komen?

Gedurende het eerste levensjaar
zesmaal, het tweede jaar twee
maal en het derde jaar eveneens
tweemaal.

Bij het eerste kindje is er een ba
sisaanbod van vier huisbezoeken
tijdens de eerste drie maanden
na de geboorte. De verpleegkun
dige komt dan aan huis om voe
ding en andere probleempjes te
bespreken. Bij de volgende kin
deren zijn er drie huisbezoeken
gepland. Indien er nood is aan
bijkomende consultatie kan u
steeds de verpleegkundige bellen.
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Er zijn tevens permanentie-uren,
tijdens dewelke u afspraken kan
maken voor de consultaties of
vragen kan stellen. Noteer alvast
het telefoonnummer :
450.43.80.

De permanentie-uren zijn
momenteel:

dinsdag en woensdag van
8.30 uur tot 9.00 uur en
maandag, dinsdag, woens
dag, donderdag en vrijdag
van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens de raadplegingen wordt
uw kindje gewogen en gemeten.
Vervolgens is er l O minuten
voorzien bij de verpleegkundige.
Die bespreekt de voeding, ge
zond slapen, speelgoed, het we-

nen of allerhande vragen van u.
Nadien is er consult bij de dokter
voor preventief onderzoek en
ook om uw verdere vragen te
beantwoorden. Indien de dokter
een of ander zou opmerken,
verwijst hij u verder naar de
huisarts of specialist.
De nodige vaccinaties worden
op de best geschikte leeftijd
(gratis) gegeven.
Let op : zieke kindjes komen niet
naar de raadpleging.

De raadplegingen vinden
plaats in de lokalen van Kind
& Gezin in het oud-gemeente
huis op :

dinsdag von 13.30 uur tot
16.00 uur
woensdag van 17.30 uur tot
20.00 uur en
donderdag van 13.30 uur tot
16.00 uur

Slechts na afspraak, te maken
tijdens de permanentie-uren :
tel. 450.43.80.
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O.C.M.W.-Edegem
IMMACULATA ZOEKT VRIJWILLIG(ST)ERS 3matulata

•

ln lmmaculata beogen wij in de eerste plaats het welzijn en de tevredenheid van onze residenten.

Hiertoe willen we de residenten een aangenaam verblijf in een prettige sfeer bezorgen.
We beogen ook met de residenten wederzijds vertrouwen op te bouwen.
We streven ten slotte voor al onze residenten een zo goed mogelijke gezondheid no.

@ Visie op Dienstverlening 25.03.1993
Personeel OCMW Edegem

•

fen zeventigtal vrijwillig(st)ers
helpen ons bij diverse taken :

0 bezoek op de kamer : gezel
schap houden en een bobbel
tje slaan

0 maaltijdbegeleiding : assiste
ren en/of voeden van een
bejaarde (vooral bij het mid
dagmaal]

• hulp bij animatie : de resident
begeleiden in de instelling,
o.a bij lotto, kaarten, dage
lijkse hobbyclub

• rolwagenbegeleiding : wande
len in de tuin, wandelingen
naar het font 5 of naar de
markt, uitstoppen met de bus

• cafetariadienst : in een beurtrol
s middags de bediening mee
verzorgen in de ontmoetings
ruimte.

•~- .. r-SI...DEI.SLEET

Wie heeft er enkele uren vrij per
week ?

Wie wil zich vrijwillig ten dienste
stellen van een ander ?

Wie is vriendelijk en geduldig ?

Wie is behulpzaam en ziet graag
bejaarden?

Wie is tactvol met respect voor
privacy?

Indien u zich aangesproken voelt
en denkt één van bovenvermelde
vrijwilligerstaken te willen
opnemen, gelieve dan telefo
nisch een afspraak te maken
voor een selectiegesprek.

Contacteer : Geert Lemohieu
[coördinator vrijwilligerswerk),
tel. 450.84.00, binnenpost 510,
op werkdagen van 9 tot 17 uur.

VRIJWILLIGERSWERK

29
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KADASTRALE
OPMETINGEN PERSONENBELASTING

Invullen van de aangiften

De Administratie van het Kadas
ter, dienst Grote Opmetingen,
zal in juni starten met apmetings
verrichtingen in onze gemeente,
meer bepaald de wijk begrepen
tussen de Prins Boudewijnlaan,
de Edegemse Beek, de
Kontichstraat, de Boerenleger
straat en de Oude Terelststroat
zal hermeten worden.
Het betreft hier landmeetkundige
werkzaamheden die tot doel
hebben de bestaande kadastrale
plannen te hertekenen.

Aangezien voor de nauwkeurige
hermeting het betreden van uw
eigendom meestal onvermijdelijk
is vragen we u dan ook begrip te
hebben voor de werkzaamheden
van deze meetploeg (bestaande
uit een drietal personen) en de
eventuele lichte hinder die deze
veroorzaken.
Gelieve hen dan ook toegang te
verlenen tot uw eigendom en hen
de nodige informatie te verstrek
ken (aanwijzen scheiding,
eigendomspalen, voorleggen
meetplan, akte aankoop, ...).

Voor alle duidelijkheid en om
misbruiken te voorkomen : de
ambtenaren van het kadaster
zijn in het bezit van een aanstel
lingsbewijs dat zij, op uw ver
zoek, steeds moeten voorleggen.
Wij roden u aan dit zorgvuldig
te controleren. In geval van
twijfel kan u steeds contact
opnemen met het Kadaster,
dienst Grote Opmetingen, op het
nummer 203.28.96.

De administratie van het Kadas
ter dankt u nu reeds voor uw
medewerking en begrip.

30

Mededeling vanwege de
hoofdcontroleur der belastigen,
betreffende het invullen van de
aangiften in de personen
belasting van het aanslagjaar
1997 (inkomsten van 1996).

• De nieuwe aangiften werden
verstuurd in de week van 24
tot 28 maart.

• Voor het invullen ervan kan
u- zoals steeds - terecht op
mijn kantoor in de Kontich-

Een luisterlijn

voor Jongeren en Ouders of
iedereen met vragen omtrent
een maatregel of beslissing in
de bijzondere jeugdbijstand

gratis te bereiken

maandagvoormiddag :
9 tot 13 uur
woensdagnamiddag :
13 tot 18 uur
vrijdagnamiddag :
13 tot 18 uur

straat 46 te Edegem, echter
slechts vanaf 20 mei e.k.

• Om organisatorische redenen,
kunnen voordien geen aangit
ten ingevuld worden. Gelieve
hiermee rekening te willen
houden om nutteloze verplaat
singen en wachttijden te be
sparen.

Met dank voor uw begrip,

de hoofdcontroleur.

Alvorens te bellen op de Jolijn
vergeet niet dat ook consulenten,
leidend consulenten, bemiddelings
commissies, hulpverleners en
instanties, dicht bij huis, uw
vraagstelling kunnen beontwoor
den en oplossen.

De Jolijn is opgericht in de
Afdeling Bijzondere Jeugd
bijstand van de Administratie
Gezin en Maatschappelijk
Welzijn, Markiesstraat l te
l 000 Brussel.

0800-900 33
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Gemeentelijke
info-foon

"HALLO
EDEGEM"

DE VERENIGINGEN IN DE KIJKER

25e te voet door
Edegem

•

•

Het is weekend en u voelt zich
niet lekker, maar welke huisarts
kunt u belle ? U heeft iets nodig
van de apotheker, maar waar
ligt ook alweer het krantje met
de wachtdiensten ?

Heeft u teletoon met druktoetsen,
don hoeft u alvast niet verder te
zoeken. Bel naar de gemeente
lijke info-foon "Hallo Edegem"
op het nummer 450.42. l Oen u
weet meteen welke huisarts,
tandarts of oogarts wachtdienst
heeft, bij welke apotheker u
terecht kunt, welke verpleegkun
dige u uit de nood kon komen
helpen of naar welke dierenarts
u kunt met uw huisdier.

Dit jaar goot deze wandelrally
een jubileum tegemoet. Gestart
op vraag van het gemeentebe
stuur ter gelegenheid van de
800ste verjaardag van de
stichting van Edegem en georga
niseerd om de jaarmarktfeesten
een extra impuls te geven, was
dit een van de allereerste
wandelrally's te lande.

Het initiatief was een schot in de
roos. Toen bestonden er enkel
autorally's [of beter autozoek
tochten). En toen één ie voet:
dat was zeer origineel ! En deze
formule is nog steeds "in". Jaar
no jaar werd een ander parcours
voorgeschoteld. Jaar no jaar
werden de deelnemers op
plaatsen en feiten gewezen om
Edegem te exploreren. Jaar no
jaar schonk de gemeente ere
prijzen.

Van moeilijke toeristische zoek
tocht met strikvragen en rebussen
evolueerde hij tot een eenvoudi
ge familiale zoektocht zonder
strikvragen. Er is nog enkel zoda
nig zoekwerk dat jong en oud,

ervaren in zoektochten of niet, al
le kans heeft tot de overwinning.

Om Edegemnoars e.a. de kans
te geven weer een ontdekkings
tocht te storten, werd de zoek
tocht opengetrokken over vele
weken tot en met de jaarmarkt
feesten, zodat u deze - nu
uitgebreide - feestelijkheden niet
per se moet missen.

De v.z.w.Edegem Rally Team
De Minirijders - die inmiddels
ook al 29 jaar oud is- presen
teert u deze organisatie nader
in de activiteitenkalender van dit
en volgend nummer van het
informatieblad.

De deelnemers wensen we het
nodige vermaak en weet dat
al wie deelneemt een prijs
behaalt. Succes wensen we u
van harte !

Wie meer info wenst over de
vele activiteiten van de
Minirijders en het maandblad
Rally-Magazine, belt 's avonds
naar 03/440.34.62.

Nadat u verbinding krijgt met de
info-foon, drukt u achtereen
volgens : * [sterretje) - l - spreek
uw naam in-8, en u bent met
een in de rubriek van de wacht
diensten van het medisch korps.
Hier kunt u don verder uw keuze
maken uit:
l. huisartsen
2. apothekers
3. tandartsen
4. oogartsen
5. verpleegkundigen

EDEGEM RALLY TEAM :: ~.Jom.
DE MIN!gd'tl3RIJDERS

V.z.w.

31



7997
o 0

N
0

F
O

0
O

R
O

M
0 O O o

E
O

V
O

A
0

N
O

A T

CTIVITEITEN KALEN DER- MEI

APRIL

Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
Kings voetzoektocht
familiale wondelrolly (zonder
strikvragen) met foto's
dagelijks tot 25 mei
vanaf 12 uur
afstond ± 5 km
Taverne Kings, Poalstroot 99 te
Schoten
deelname 200 fr., iedereen prijs

VRUDAG 25
C.S.C. Vormingswerk - afdeling
Edegem
theater "Het poezemuizeke" van
Dario Fo door Musical 2000
20 uur
lokaal Ons Huis, Drie Eikenstroot
65
i.s.m. Minsterie Vlaamse Ge
meenschap - afdeling Volks
ontwikkeling en Bibliotheken
kaarten : 250 fr., +3-pos : 200 fr.
reservatie: 457.38.75 en
457.90.94

ZATERDAG 26
Het Vorken van Sint-Antonius v.z.w.
optreden van Guido Belcanto
20 uur
info: 440.47.36 of 457.70.95

ZONDAG 27
Buizegemkoor
aperitiefconcert "Die schöne
Müllerin"
met Eddy Loopmons, bas bari
ton, en Jean Sponoghe, piano
muziek van Frons Schubert
11.30 uur
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstroot
inkom : 250 fr.

32

30e Gidsen Sint-Theresio
car-wash
9 - 13 uur
Porkloon, tegenover jeugdhuis
Limerick, bij Fort 5
opbrengst integraal voor school
in Nigeria

MAANDAG 28
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
bezoek postsorteercentrum
Antwerpen X
14 uur
postsorteercentrum Antwerpen X
info : 457.17.66

K.A.V. Centrum
bezoek Vlaams Parlement
13 uur
vertrek Centraal Station, Antwer
pen
info : 457.07.34 (José Serneels)

DINSDAG 29
Zorg voor later - Vrij Edegem
daguitstap met bezoek aan de
serres van Laken en de Munt in
Brussel
8.45 uur
bijeenkomst gemeenteplein
leden : 500 fr., niet-leden : 600 fr.
info : 457.42.61 (G. Van
Hoesendonck)

WOENSDAG 30
Blouwvoetgemeenschop
voettocht naar Scherpenheuvel
nacht van woensdag op donder
dag
info 827.59.49 (Michiels)

VRUDAG 2
OVE-college
meifeesten
filmovond : 17.30 uur : Casper;
20.30 uur: Rain man
Rombout Keldermonsstroot 33

ZATERDAG 3
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
• puzzelwandeling door
Dordrecht
tot 31 augustus
café Groothoofd, Groothoofd 3,
Dordrecht (NL)
deelname : 5 gulden
puzzelwandeling door Vere

tot 31 augustus
VVV. Vere [NL)
deelname : 5 gulden
• puzzelwandeling door
Vlissingen
tot 30 augustus
Grond Café van het Arsenaal
Theater, Vlissingen (NL)
deelname : 5 gulden

OLVE-college
meifeesten
vanaf 14 uur
Rombout Keldermonsstroot 33

S.B.O.G.-Bond van Gepensio
neerden
meifeest en bal
feestzaal Ons Huis, Drie Eiken
straat 65
vrije ingang, geen reservatie

ZONDAG 4
KWB Edegem-Centrum
fietstocht in kader van Schone
Klerenactie van KWB-verbond
13 uur
Crypte, zij-ingang O.-L.-Vr.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info : 440.57.85 (Houtrique)

OLVE-college
meiteesten

@
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12 uur tot l 8 uur
1

ZONDAG 11 Zorg voor Later - Vrij Edegem
Rombaut Keldermansstraat 33 Fed. Vlaamse Vrouwengroepen ' hobby-namiddag

wandelen l4 uur

DINSDAG 6 13 uur zaal 't Centrum, Strijdersstraat

Academie voor Muziek en
Kerkplein, Elsdonk l 00 fr. (2 drankjes inbegrepen)

Woord
info : 457.17.66 (De Wii) info: 449.53.80 (mevr.

barokconcert 1
Dierckens-De Schuyter)

m.m.v. de klassen instrument, MAANDAG 12
zang, begeleidingspraktijk en K.A.V. St.-Jozef 1 ZONDAG 18
notenleer fietstocht WSV De Dauwstappers 
o.m. uitvoering van Der vertrek 9 uur Edegem v.z.w.
Schulmeister van G. Ph. St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 7de internationale poldertocht
Talemonn, een komische cantate picknick meebrengen start : Sport- en Evenementenhal,• ,over een leraar; over zijn kwali info : 457.74.43 J. Armenstraat te Zandvliet
teiten als muziekleraar wordt op · Vandenbroucke) keuze uit omlopen van 7, 15, 20
een verschillende manier ge 1

en 25 km!

dacht : vooral hij vindt zichzelf 1 vrije start Is. 8 en 15 uur
goed.. WOENSDAG 14 info: 457.25.02 (Van Looy)
19.30 uur Bond van Grote en van Jonge

Sint-Antoniuskerk, Drie Eiken
1 Gezinnen

straat vormingswerk : cursus DINSDAG 20
toegang gratis "weerbaarheid" (4x) K.A.V. H. Familie

info: 777.80.82 (R. Plovie) of ook op 21, 28/05 en 04/06 demonstratie : patchwork met de
Muziekacademie Wilrijk : 20 uur naaimachine
827.11.19 refter administratief centrum, 19.30 uur

Kontichstraat 9 Reinildisheem, Prins Boudewijn-
KA.V. Buizegem info en inschr.: 449.92.39 laan
sjabloneren info : 449.15.80 (Smeuninx)

Buisegheem, Jan Verbertlei DONDERDAG 15
info: 458.12.95 (Bellon) Bond van Grote en van Jonge WOENSDAG 21• 1 DONDERDAG 8

Gezinnen Gemeentelijke Cultuurraad

1
schminken : Edegem

Buizegemkoor 20 uur ' bezoek tentoonstelling "Vlaamse
opluisteren van zondagmis voor kaarterslokaal, gemeenteplein miniaturen voor vorsten en
de zieken

1

info : 440.09.23 burgers 1475-1550"
l 0.30 uur 19 uur
H.Hart-kliniek, Lier

Fed. Vlaamse Vrouwengroepen Koninklijk Museum voor Schone1 toneel : Beatrijs met Tine Kunsten, Leopold de Waelplaats,
Ruysschaert 1

ZATERDAG 10 info : 457.17.66 1 Antwerpen

77e St.-Paulus Scouts Molenveld i K.A.V. H. Familie 1

info en inschr.: 449.43.11 (Van
Huffelen - ts. 17.30 en 19 uur)

jaarlijkse opendeurdag reis : Loosdrechtse plassen en 1 beperkt aantal deelnemers : 15
vanaf 13 uur
• volleybaltornooi : leiders- Soestdijk pers.

ouders-sympathisanten
Kerkplein Elsdonk

• kinderanimatie
info : 440.27.26 (Vochten)

1
DONDERDAG 22

• vanaf 18 uur : barbecue K.A.V. St.-Jozef
1

Bond van Grote en van Jonge
(inschr.: G. Verheyden, grote jaarlijkse reis Gezinnen
440.11.42) 8 uur tot 21 uur 1 schminken
dit alles op onze terreinen aan St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 20 uur
de Drie Eikenstraat, vlak voor reserv: 457.74.43 J. kaarterslokaal, gemeenteplein
brug E 19 Vandenbroucke) info : 440.09.23
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K.A.V. H. Familie
avondfietstocht
19 uur
Kerkplein, Elsdonk
info: 440.17.61 (Van Olmen)

K.A.V. St.-Jozef
hobbyavond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info : 449.60.11 (Boyar)

ZATERDAG 24
ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij : finale
19.30 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
inschrijving verplicht :
457.28.66 (Maurice Lemaire)

ZONDAG 25
Blauwvoetgemeenschap
wandelen
13.30 uur
samenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestraat
info: 827.59.49 (Michiels)

K.A.V. Centrum en K.W.B.
Centrum
ziekendag
]4uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
info : 457.46.47 (Van der
Cruyssen) of 457.51.26

DINSDAG 27
K.A.V. H. Familie
demonstratie : patchwork met de
naaimachine
19.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info: 449.15.80 (Smeuninx)

WOENSDAG 28
K.A.V. Centrum
bloemschikken
crypte, zij-ingang O.L.Vr.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaon

34

ZATERDAG 31
Accordeonvereniging De Nachte
gaal
De Nachtegaal in concert
20 uur
Ons Nest, Jacob de Roorestroat 4

ATB De Natuurvrienden
"den houten lepel" kookclub
thema : Hongaarse capriolen
17 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
prijs :± 500 fr. p.p.
inschr.: 449.00.71 (Mariette Van
Elsen)

De Dierenvriend v.z.w.
lentewandeling "Vrijbroek"
met of zonder hond - geleid
bezoek
14.15 uur
Hombeeksteenweg, Mechelen
deelname 20 fr.
info en inschr. 457.19.60
(Bieke Boerts)

K.A.V. Buizegem
bloemschik- en hobby
tentoonstelling
Buisegheem, Jan Verbertlei
info: 457.15.90 (Verbraeken)

OIVE.basisschool
opendeurdag
l O tot 12 uur
Renaat de Rudderlaan 35

Socialistische Turnkring Olympia
34ste verjaringsfeest
deuren : 18.30 uur, aanvang l9
uur
sporthal Den Willecom,
Terelstsfraat 2
steunkaarten van l 00 fr. met
recht op toegang aan ingang
tribune

ZONDAG l
Edegems Tuinfeest
lees ook bi. l l

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
concert tijdens Edegem Tuinfeest
13 uur
Fort 5

ATB De Natuurvrienden
wandeling Ie Lichtaard
o.l.v. Guus Hamers
13.30 uur
lokaal Fort 5, Jocob de
Roorestraat 8
voor jong en oud
indo: 449.00.71 (Guus Hamers)

K.A. V. Buizegem
bloemschik- en hobby
tentoonstelling
Buisegheem, Jan Verbertlei
info: 457.15.90 (Verbraeken)

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling
"bloemetjes en bijtjes"
l O uur
hoofdingang Fort 5, Jacob de
Roorestraot
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info: 457.91.63 (K. Matthijs) of
449.12.52 (H. Rotty)

WOENSDAG 4
Rode Kruis Vlaanderen - afdeling
Edegem
bloedinzameling
van 17 tot 20 uur
gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 2]
info : 440.36.18 (Pierre Hens)

DONDERDAG 5
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
instuif
Minigem, Jacob de Roorestraat 8
19.30 uur

•

•

info : 457.36.83 [De Blanger) of I JUNI
457.24.47 (De Meyer)
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K.A.V. Buizegem
bezoek Vlaams Parlement
Brussel
8.30 uur
station Hove
info: 458.03.88 (De Bandt)

Zorg voor later - Vrij Edegem
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
l 00 fr. (2 drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 [met.
Dierckens-De Schuyter)

VRIJDAG 6
avondfeest!markt
lees ook bi. 17

ZATERDAG 7
Den Dierenvriend v.z.w.
boottocht en geleid bezoek in
Leuven
lunch aan boord
info en inschr.: 45719.60
(Bieke Baerts) of 457.49.45 (
Meirvenne)

De Spuiters .z.w.
9de voetbaltornooi met barbecue
feesttent op de Romeinse Put
barbecue : leden 300 fr., niet
leden 400 fr.
info en inschr.: 457.30.83 (E.
Vertes sen)

OLVE-bosisschool
schoolfeest
vanaf 14 uur
Renaot de Rudderloon 35

ZONDAG 8
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
25e Te Voet door Edegem
familiale wandelrally (zonder
strikvragen)
tot 07/09
deelname 200 Ir.
info : 440.34.62

Edegem Rally Team De

Minirijders v.z.w.
9e Geelhandwandelzoektocht
toeristische wandelrally
12 uur
Minigem, Jacob de Roorestraot 8
info : 455.17.41

De Spuiters v.z.w.
2de duiveltjestornooi
feesttent op de Romeinse Put
vanaf l l uur
info : 457.30.83 (Van Gompel)

MAANDAG 9
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk follow-up van de
oefenschool "voor ouders met
jonge kinderen"
20 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraat 19
info : 449.71.37 (R. Op de Beeck)

DONDERDAG 12
K.A.V. St.-Jozef
fietstocht
8.30-9 uur
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2
info : 457.74.43 [Vandenbroucke]

ZATERDAG 14
Vakantiegenoegens Edegem
stadswandeling in Lier, o.l.v. gids
Piet De Mot
]4uur
vóór stadhuis, Grote Markt, Lier
info : 449.67.81 [P. De Mot) of
449.04.34 (B. Dombrecht)

MAANDAG 16
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk follow-up van de
oefenschool "voor ouders met
jonge kinderen"
20 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraat 19
info: 449.71.37 (R. Op de
Beeck)

DONDERDAG 19
Zorg voor later - Vrij Edegem
eendagsreis : Maastricht en
Mergelgroeven
8 uur
bijeenkomst gemeenteplein
leden : l .000 fr., niet-leden :
l .200 Ir.
info : 457.42.61 (G. Van
Haesendonck)

ZATERDAG 21
kermis op het gemeenteplein

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
kermistaptoe
19 uur
op junikermis en in omliggende
straten

ZONDAG 22
kermis op het gemeenteplein

EBC Molenvrienden
15e editie wielerwedstrijd "junior
van het jaar"
stort en aankomst : Hovestraat
l 20 km over 14 ronden
250.000 Ir. prijzen
info : 449.29.16

MAANDAG 21
kermis op het gemeenteplein

DINSDAG 22
kermis op het gemeenteplein

WOENSDAG 25
K.A.V. Centrum
bloemschikken
Crypte, zij-ingang O.-L.-Vr.-van
ourdeskerk, Lourdeslaan
info: 457.36.83 (De Blanger) of
457.24.47 (De Meyer)

Teksten voor act iviteitenkalender
21JUNI- 22 AUG.

dienen binnengebracht
uiterlijk 7 mei
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Folkloristisch feest
MENEERKE VAN BUIZEGEM

7
1
1

Zaterdag 26 april
KAARTWEDSTRIJD

Zondag 27 april
GROOT GEZINSFEEST

Woensdag 30 april
FOLKLORISTISCH FEEST

lees meer op bi. l 0

36

@

•



INFORMATIE
VAN
DE

GEMEENTE 376OM

•

•

1rengh# "e?n,
\ •• ) 1 \

-~ , )~-' ~ :;.,y 1 4

!
• = 'l al t-- °-È 1

"" kst' ~-1 ,.. i---. 1
• ie .es-,
- l4 Le±;;

r j; -»... . ........... ,
- · s#" .>

~!J_ l·-~~~~

. "'- .,:~ ~ .
- ' ·1 .•,,L ~~- --~ •.
. y's.

EDEGEM
NR.174 • JUNI



F 0 A T V A
••0

E
00o•

MR
•••

N
••• • • •

7997

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op
• maandag 23 juni [Junikermis)
• vrijdag 11 juli (Feest van de
Vlaamse Gemeenschap)

• maandag 21 juli (Nationale
Feestdag)

• vrijdag 15 augustus (Onze-
Lieve-Vrouw-Hemelvaart]

met uitzondering van de politie
wacht, die dag en nacht ter
beschikking blijft.

Tijdens de maanden juli en
augustus zal er op de dienst
Bevolking geen dienstver
zekering zijn op zaterdag
voormiddag en dinsdagavond.

Huisvuilophaling
Volgende ophalingsdata wijzigen :
• maandag 23 juni (gewoon
huisvuil]
verschuift naar dinsdag 24 juni

• vrijdag l juli [PMD)
verschuift naar vrijdag 18 juli

• maandag 21 juli (gewoon
huisvuil)
verschuift naar dinsdag 22 juli

Heemmuseum
De Pastorij
open elke 1 ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen), van 14 tol 18 uur

Gemeentelijke®,
oyantsre ((2
Bibliotheek
Hovestraat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, woens- en donderdag
13.30-20 uur

• dinsdag
13.30- 17 uur

• vrijdag
13.30-18 uur

• zaterdag
9.30-12.30 uur

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
Kerkplein z/- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• maandag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14-16 uur

• donderdag en zaterdag
15-17 uur

• dinsdag gesloten

Gemeentelijke@'•
Openbare (
Discotheek ,
Hovestraat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

INHOUD
Het gebeurde in de gemeente-
raad 3

Gemeentefinanciën 4-6

Publicaties te koop 6

Weggooien is jammer 7

Info-foon "Hallo Edegem" 7

Reispassen 8

Identiteitsbewijs -2 jarigen 8

Onderwijs en vorming 9.13

22ste Internationaal
Folklorefestival 14-15

Vergaderingen adviesraden 15

Edegemse vakantie-initiatieven
16-21

Verenigingen in de kijker 21

Compost van 't vat 22

Behaag Edegem Natuurlijk 23

Rumoer en lawaai 23

Brandweerinfo 24-25

Politie-info 25

Cursus "Leren leren" 26

Cursus "Zelfverdediging en
weerbaarheid" 2627

Bevolkingsonderzoek en borst-
kanker 27

Werkgroep Emancipatie 28

•

•

Feest van de Vlaamse Gemeen-
schap 32

2

Colofon
Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

Activiteitenkalender

Nationale Feestdag

29.31

31



Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD
Kosten brandbestrijding

3

0 ft

dene diensten (5.200.000 fr.).

Toelage huwelijksjubilea

Het toelogereglement voor de
huwelijksjubilarissen voorziet in
de toekenning van een toelage
aan de echtparen die 50, 60 of
65 jaar gehuwd zijn. Door de
veroudering van de bevolking
komt het echter voor dot koppels
het geluk hebben hun 70-jarig of
platina huwelijksjubileum te kun
nen vieren. Het is best mogelijk
dot in de toekomst zelfs 75-jarige
of albasten jubilea hun intrede
doen. Daarom werd door de
gemeenteraad het desbetref
fende toelagereglement uitge
breid. Het bedrag van de toe
lage bedraagt respectievelijk
7.000 en 7.500 fr.

Begraafplaats

Voortaan mogen in de columba
riumnissen, zowel geconcedeer
de als niet-geconcedeerde, twee
urnen worden bijgezet. Daartoe
wijzigde de gemeenteraad het
hoofdstuk «begraafplaatsen en
graven» van het gemeentelijk
algemeen politiereglement.

De gemeenteraad vulde even
eens de concessietarieven aan :

• 50-jarige
columboriumvergunning :
prijs inwoners :
l persoon/element: 20.000 fr.
2 personen/element: 40.000 fr.
prijs niet-inwoners :
l persoon/element: 60.000 fr.
2 personen/element: 120.000 fr.

• 30-jarige
columbariumvergunning :
prijs inwoners :
l persoon/element: 12.000 fr.
2 personen/element: 24.000 fr.
prijs niet-inwoners :
l persoon/element : 36.000 fr.
2 personen/element: 72.000 fr.
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zijn en deze die op andere lo
caties hun onderkomen hebben.

Daarenboven ontwikkelen er zich
buiten het gemeentebestuur initia
tieven van de hogere overheid
met de bedoeling bij te drogen
tot een etticiêntere werking en
een betere dienstverlening [bv.
milieudotabonk) en komen er
moderne informatiekanalen ier
beschikking, waarvan mag
verwacht worden dat zij een
steeds grotere rol zullen gaan
spelen (bv. Internet en Telenet).

Tevens dringt een goede plan
ning van de vervanging van ou
der informaticamaterieel zich op.

In deze context heeft de gemeen
teraad een reeks belangrijke
beslissingen genomen.
Meer bepaald werden volgende
lastenboeken goedgekeurd :
• Aanleggen van een fysieke
verbinding voor data- en tele
toonverkeer tussen de gemeen
tegebouwen (4.900.000 fr.).
Hierbij wordt echter het ge
bruik van de kabel van de
televisiedistributie in samenwer
king met Telenet Vlaanderen
als mogelijk goedkoper alter
natief onderzocht.

• Uitbreiding van het netwerk
door aankoop van een aange
paste netwerkserver en van
componenten nodig om de
netwerkstructuur op de diverse
diensten te activeren
(4.000.000 fr.).

• Aankoop van personal compu
ters overeenkomstig de plan
ning voor onderhoud van het
materieelpark (l .500.000 fr.).

• Aankoop van specifieke toe
passingen voor de verschei
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ln 1991 werd gestart met de
systematische informatisering van
de gemeentediensten door mid
del van personal computers.
Voorheen bestond de automati
satie reeds op de diensten oni
vangerij, secretariaat en burger
lijke stand in de vorm van een
mini-computer en voor de bevol
kingsdienst werd een verbinding
tot stand gebracht met het
Rijksregister.

Vervolgens werd in 1993 in het
administratief gebouw een lokaal
netwerk (LAN) geïnstalleerd. Ook
in de andere diensten kwamen
LAN's, weliswaar van een lagere
kwaliteit.

Aulomatisatie van de
gemeeniediensten

De provinciegouverneur stelt
joorlijks de forfaitaire bijdragen
vast in verband met de kosten
van de brandbeveiliging. Voor
het dienstjaar 1996 worden de
kosten voor Edegem bepaald op
H1.017.711 f, waarvan
Edegem 5. 150.780 fr. kan recu
pereren van de door het Gewes
telijk Z-brandweercentrum
Edegem beschermde gemeenten
uit de omgeving.

Deze stoppen in de automatisatie
van de diensten heeft een grote
invloed gehad op de rationalise
ring van de werkzaamheden.

Probleem blijft echter dat op het
vlak van de automatisatie er
geen verbinding bestaat tussen
de gemeentediensten die in het
administratief gebouw gehuisvest
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GEMEENTEFINANCIÉN : meer dan ooit gezond
De gemeenteraad keurde in
zijn vergadering van 22 mei
1997 de begrotingsrekening
1996, de balans na het
dienstjaar 1996 en de
resultatenrekening 1996 van
de gemeente goed.

Zoals uit onderstaande tekst
blijkt, is tijdens de voorbije
jaren de financiële toestand
van de gemeente gevoelig
verbeterd.

Het globale overschot van de
rekening '96 bedraagt 92
miljoen frank.

1

Daarbij moet nog rekening wor
den gehouden met de reserve
fondsen, namelijk 40.018.237
fr. voor de gewone dienst en
70.072.470 fr. voor de buiten
gewone dienst.

De verbetering van de financiële
situatie van de gemeente,
waardoor terug wordt aangeslo
ten bij de gezonde gemeente
financiën uit het verleden, is het
gevolg van enerzijds een toe
name van de ontvangsten en
anderzijds een goede beheer
sing van de evolutie van de
uitgaven.

Voor wat de ontvangsten betreft,
stellen wijt.o.v. 1993 een be
langrijke inhaalbeweging vost
van de wijze waarop de federa
le overheid de inkomsten uit de
personenbelasting en de onroe
rende voorheffing doorstort naar
de gemeente (+ 8,2 mio.) Ook
de inkomsten uit dividenden ne
men verder toe [+ 8,l mio). Voor
wat de uitgaven betreft, daalden
enerzijds de investeringsuitgaven
en konden anderzijds de lopen
de uitgaven (personeel, werkings
kosten, overdrachten, rentelasten)

1
over een periode van drie jaar

1

op hetzelfde niveau worden
gehouden.

BEGROTINGS
REKENING 1996
De jaarrekening verschaft een
totaal overzicht over één jaar
gemeentefinanciën.

Uit het overvloedig cijfermate
riaal dat in de jaarrekening is
opgenomen, putten we onder
staand overzicht.

Resultaat van de begrotings
rekening 1997 :

Evolutie van de algemene financiële toestand

GEWONE DIENST

120.000.000 T "L s0n
100.000.000!+ / 40%

ll 30%

80.000.000 t 1 1 1 , / II 8t
\

60.000.000 0%
10%
·20%

- -30%
- ·40%

04ll, + , e 4 -50%

1991 1992 1993 1994 1995 1996,(7 algemeen begrotingsresultaat r eservefonds evolutie

4

Netto vastgestelde rechten

Vastgelegde uitgaven

Algemeen begrotingsresultaat

Gewone dienst
(dagelijks beheer van de gemeente)

+ 735.542.714

- 663.294.808

+ 72.247.906

Buitengewone dienst
(investeringen)

+ 104.441.681

- 84.545.933

+ 19.895.748
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De uitgaven van de gewone
dienst vloeiden voornamelijk
naar volgende bestemmingen :

De investeringsinspanningen
hadden vooral betrekking op
volgende functies :

Personeel 322.908.879 55,4

Werkingskosten 78.100.858 13,4%

Overdrachten (toelage en premies) 98.295.662 16,9%

Schuld (o.a. interesten en aflossingen) 83.128.573 14,3%
1

Totaal 582.433.972 100,0
1

• algemene administratie :
1.429.499 fr.

• verkeer, wegen, waterlopen :
9.702.371 fr.

1.950.620 fr.

4.313.535 fr.

• onderwijs :

• openbare bibliotheekwerking :
l .658.846 fr.

• huisvesting, stedenbouw :
2.550.000 fr.

i t i 2n politie: 49
1
{• justitie en 2787.4% fr

• afvalwater :

• volksontwikkeling en kunst :
7.242.596 f.

Schuld
(14,3%)

Overdrachten
(16,9%)

Personeel
(55,4%)

Werkingskosten
(13,4)

•

Deze investeringen werden voor
97% zelf gefinancierd.

Prestaties 34.396.894 5,4%

Overdrachten (fondsen, belastingen, 496.023.247 77,6%
staotstussenkomsten ...)

Schuld (o.a. interesten en dividenden) 108.423.385 17,0%

Totaal 638.843.526 100,0%

•
Vanwaar het geld kwam, blijkt
uit volgende iabel :

Ontvangsten van de gewone
dienst

Overdrachten
(77,6%) Prestaties

(5,4%)

Schuld
(17%)

DE BALANS NA HET
DIENSTJAAR 1996
De balans vat de totale patrimo
niale en financiële toestand van
de gemeente per 31 december
samen.

In de balans bevinden zich aan
de linkerzijde de activa [de
bezittingen en vorderingen) en
aan de rechterzijde de passiva
(het eigen vermogen en de
schulden).

De actiefzijde geeft de aanwen
ding van de bronnen weer,
terwijl de passiefzijde de oor
sprong van deze bronnen
vermeldt.

De balans na het dienstjaar
1996 geeft volgend totaalbeeld :

5
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Balans na dienstjaar 1996

ACTIVA PASSIVA

Voste activa 1.744.868.733 Eigen vermogen 1.494.731.719
(bezittingen die niet
bedoeld zijn om in Schulden méér dan
geld te worden om- l jaar
gezet)

Vlottende activa 286.296.995 Schulden minder 76.837.459
[deze zijn liquide of don l jaar
kunnen binnen een
relatief korte perio Bewerkingen door 2.814.248
de in liquide midde derden
len worden omge·
zet) Regularisatie- en 2.823.164

wochtrekeningen

Totaal activa 2.031.165.728 Totaal passiva 2.031.165.728

PUBLICATIES TE KOOP !

DE RESULTATEN
REKENING 1996
In de resultatenrekening wordt de
grote verscheidenheid van kosten
en opbrengsten overzichtelijk
voorgesteld, met de bedoeling te
kunnen afleiden of het financieel
resultaat van de activiteiten van
de gemeente positief of negatief
is. Bij een positief resultaat zijn
de opbrengsten groter don de
kosten, bij een negatief resultaat
is het juist andersom.

ln Edegem sloot de resultaten
rekening 1996 of met een
tegoed (of een boni) van
47.468.153 f

6

Edegem telt tal van mooie plek
jes voor de wandelaar. Drie be
wegwijzerde wandelpaden lei
den hem daarheen. Wie opti
maal wil genieten, neemt best
dewandelkaart gemeente
Edegem mee.
Dit fraaie drukwerkje kost
slechts 20 fr.

Voor wie liever op de fiets stapt
dan de wandelschoenen aan te
trekken, bieden we de toeris
tische fietskaartArchitectuur
route van de Toeristische Fede
ratie Provincie Antwerpen.
Deze bewegwijzerde route leidt
de fietser langs de verschillende
bouwstijlen in en rond de stad

en loopt ook voor een stuk over
Edegems grondgebied. Lichaams
beweging én cultuur opdoen dus,
en dit voor de prijs van 50 fr.

Prof. Dr. R. van Passen onder
zoekt in de Geschiedenis van
Edegem ruim acht eeuwen
documentaire geschiedenis. Dit
rijk geïllustreerde boek, dat ca.
1.000 bi. en ruim 120 illustraties
omvat en in een vlot leesbare stijl
geschreven is, is verkrijgbaar
tegen de prijs van 500 fr.
De brochure Geschiedenis
van de Edegemse straat
namen werd door dezelfde
auteur geschreven in aanvulling
op de Geschiedenis van Edegem.

Verkoopprijs : 50 fr.

In het Gemeentelijk alge
meen politiereglement
zitten de verplichtingen en
verbodsbepalingen vervat die
te maken hebben met de
veiligheid, gezondheid, rust en
orde in onze gemeente. Het
wordt regelmatig, naargelang
de vereisten, aangepast en
wordt verkocht tegen de prijs
van 50 fr.

Al deze publicaties zijn verkrijg
baar op werkdagen tijdens de
kantooruren bij de onthaal
bediende in het Administratief
Centrum, Kontichstraot 19.
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WEGGOOIEN IS JAMMER
Gratis ophaling van bruikbare goederen
vanaf september 1997

Gemeentelijke
info-foon
"HALLO
EDEGEM
De gemeentelijke info-foon "Hallo

Hei gemeentebestuur van nummer: 488.38.83. 1 Edegem" bevat naast de informa
Edegem wil de afvalproblematiek

1

tielijn - waarin een pakket veel-
verder aanpakken en heeft De gemeente betaalt aan het gevraagde informatie aangebo-
daarom een overeenkomst kringloopbedrijf - dat naast een den wordt -- ook een boodschap-• afgesloten met het Kringloop- milieudoelstelling tevens een penlijn. Hierin kunnen meldin
bedrijf Opnieuw & Co., Frederik tewerkstellingsdoelstelling heeft gen, berichten, klachten of sug
Pelzerstraat 13, 2500 Lier. door de creatie van een 9-tal gesties worden ingesproken en

arbeidsplaatsen voor langdurig dit 24 uur op 24. Het enige dot
Deze vennootschap met een werklozen - een tonnage- u daarvoor nodig heeft is een
maatschappelijk nut, die door de vergoeding van 2,5 fr/kg, 1 telefoontoestel met druktoetsen.
Minister van Tewerkstelling er exclusief BTW, voor een proetpe-
kend is als invoegbedrijf, zamelt riode tot 31. l 2. l 997 en van 3 In de boodschappenlijn vindt u
goederen in die normaal in het fr./kg, exclusief BTW, van

1

drie "brievenbussen".
huishoudelijk afval terecht komen, l. l.1998 tot 31.12.1998. In de eerste brievenbus kunnen
moor die opnieuw kunnen ge-

1
Daarna is de tonnagevergoeding meldingen worden gedaan van

bruikt worden : meubelen, huis jaarlijks herzienbaar. I defecten aan de openbare ver-
rood, kleding, boeken, speelgoed lichting. Vermeld hier het nummer
enz. Na sortering worden deze Daartegenover stoot echter dot 1 van de defecte verlichtingspaal
goederen eventueel hersteld. de scheiding in bruikbare en en de plaats waar deze zich

niet-bruikbare goederen een \ bevindt.
De opgehaalde herbruikbare 1 succesvolle manier is om de In de tweede brievenbus kunnen• 1
goederen belanden uiteindelijk afvalberg te verkleinen en elke meldingen worden gedaan van
in de kringloopwinkel, waar ze kilo die het kringloopbedrijf in 1 gebreken aan de wegenis. Om-
een nieuwe eigenaar vinden. De I Edegem ophaalt voor de ge- schrijf hier het probleem en de
oude filmzaal Rubens in hartje meente een besparing betekent plaats waar het zich voordoet.
Lier werd omgebouwd tot een voor wat betreft de kosten van In de derde brievenbus kunnen
feeërieke winkelruimte met een de ophaling en verwijdering van algemene berichten, klachten,
totale oppervlakte van 800 m2. het huisvuil. suggesties, ... worden ingespro-
De winkel is vijf dogen per ken. Vermeld hier tevens uw
week, van dinsdag tot en met

1

Op grond van voormelde over- naam en adres of telefoonnum-
zaterdag, geopend. eenkomst heeft de gemeenteraad mer.

het voorstel van subovereenkomst
Opnieuw & Co. hoolt op af- met betrekking tot de optie 5 Zo bereikt u gemakkelijk de bood-
spraak de goederen gratis op. «kringloopcentra» van het op schappenlijn : nadat u verbin
Deze moeten wel nog in goede 27.3.1997 goedgekeurde ding krijgt met de info-foon (tel.
stoot verkeren. Binnen de zeven milieuconvenant 1997-1999 450.42.1 0), drukt u achtereen-
dagen komt men bij de oproeper goedgekeurd. Daardoor kan de volgens k-k- 2. Vervolgens
langs. gemeente een beroep doen op maakt u verder uw keuze uit :

een toelage van het Vlaamse l. defecten aan openbare
Afspraken kunnen vanaf septem- gewest van 5 fr. per inwoner met verlichting
ber 1997 worden gemaakt van een minimum van 50.000 fr. en 2. gebreken aan openbare
maandag tot zaterdag, van l 0 een maximum van 250.000 fr. wegenis
tot l 8 uur, op volgend telefoon- per kalenderjaar. 3. algemene berichten.

7
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Vakantiegangers opgelet !
VRAAG TIJDIG UW REISPASSEN
Indien u een reis boekt of ge
boekt heeft, waarvoor u onder
meer een reispas nodig heeft,
verzoeken wij u vriendelijk niet
tot het allerlaatste ogenblik te
wachten om deze aan te vragen.
Met de zomervakantie in het
vooruitzicht, vragen wij u beleefd
tijdig uw reispas aan te vragen.
De wachttijd, tijd tussen aanvra·
gen en afhalen van de reispas,
bedraagt minimum 5 werkda
gen. Voor sommige landen moet
u daarenboven een visum
hebben, door uzelf aan te
vragen op het consulaat of de
ambassade van het betreffende
land; ook dot vraagt tijd !

Aanvragen voor nieuwe reis
passen of verlengingen kunnen
gebeuren op de dienst Reis
passen, Administratief Centrum,
gelijkvloers, Kontichstraat 19.

Deze dienst is voor het publiek
toegankelijk alle werkdagen van
9 tot 12 uur en op woensdag·
namiddag van 14 tot 16 uur. De
aanvraag dient niet persoonlijk
te gebeuren, maar kon gedaan
worden door een familielid (bv.
echtgeno(o)t(e), vader, moeder,
broer, zuster, ...). Ook voor het

afhalen van de reispas is dot het
geval.

Voor verdere inlichtingen kunt u
tijdens de kantooruren telefonisch
contact opnemen mei dhr. F. Van
Tichelen op het nummer
450.42.26. é

IDENTITEITSBEWIJS ('REISPASJE')
KINDEREN -12 JAAR

8

Voor uw kinderen onder de 12
jaar moet u in het bezit zijn van
een 'identiteitsstuk'; dit is een wit
kaartje in een plastieken zakje.

Dit identiteitsstuk volstaat echter
niet wanneer u met uw kinderen
van minder dan 12 jaar naar het
buitenland reist (ook binnen
Europa !). In dat geval moet u op
de dienst Bevolking een zoge
naamd 'reispasje' aanvragen.
Dit is een identiteitsbewijs dat

voorzien is van een foto van het
kind; het bevat meer gegevens
over het kind, zoals adres,
namen van de ouders, wie er in
geval van nood dient verwittigd
te worden, .... Het is 2 jaar
geldig en het kost 35 fr. De
aanvraag moet tijdig gebeuren
bij de dienst Bevolking door één
van de ouders of door de ouder
die het hoederecht bezit of door
de persoon die het gezag
uitoefent over het kind.

In België kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als 'veiligheids
pasje' voor uw kinderen.

Voor aanvragen of verdere
inlichtingen hierover kon u
terecht op de dienst Bevolking,
Administratief Centrum (gelijk
vloers), Kontichstraat 19, tel.
450.42.00; openingsuren : alle
werkdagen van 9 tot 12 uur en
woensdagnamiddag van 14 tot
16 uur.



D
0

E
0

G
0

E
0

M
0

E
0

E
o

N
O

T
0

E €
• •

•

•

W\ONDERWIJS
Onder-wijzen kan aan kinderen
hei wonder wijzen. Onder - slooi
op het fundamentele en het es
sentiële dot nodig is om volwaar
dig deel te hebben aan het wer
kelijke leven.
Wijzen sloot op richting aange
ven, eerder don overdragen, er
zit de idee achter van wijsheid
die van een hogere orde is don
louter doorgeven van kennis.
Leren en blijheid kunnen samen
gaan, leren kon ontdekken zijn,
leren kan bewondering en
verwondering opwekken...
In de begripsverstrengeling
(W)ONDERWIJS ligt de kern van
onze visie op kind, opvoeding
en onderwijs.
Goed onderwijs leidt tot meer
zien don er te zien is en meer
horen don er te horen is. De on
derwijzer gaat met zijn leerlin
gen een stuk op pad in de wer
kelijkheid, maar de onthulling
laat hij aan zijn leerlingen over.

Vanuit deze visie trachten we het
schoolleven te organiseren.

WE STREVEN NA :
• in een sfeer van geborgenheid
en waardering, onderwijs te
geven aan alle kinderen die
voldoen aan de voorwoorden
om in het gewone onderwijs te
functioneren;

• respect op te brengen voor en
zoveel mogelijk rekening te
houden met de identiteit, de
gevoelens, de interesse, de
capaciteiten, de filosofische
achtergrond en de thuissituatie
van elk kind;

• een vertrouwelijk, democra
tisch en maatschappijgericht
schoolklimaat te scheppen;

• alle kinderen te motiveren en
te betrekken;

• de kinderen centraal te stellen
in heel de schoolorganisatie;

• de kinderen daadwerkelijk te
laten ervaren dat ze alle da-

gen even welkom zijn, dat wij
hen kennen, en om hun welzijn
bekommerd zijn;

• een grote draagkracht aan de
dag Ie leggen voor kinderen
met leermoeilijkheden;

• toch een hoog niveau te be
houden opdat elk kind, dat het
6de leerjaar verlaat, zonder
problemen de overstap kan
maken naar de secundaire
school van zijn keuze, die met
zijn niveau overeenstemt;

• morele - en studiewaarden
voor Ie leven en door te geven;

• een samenleving te vormen
waarin ieder zich veilig kan
voelen binnen aanvaardbare
boven- en ondergrenzen;

• ons open en ontvankelijk op te
stellen voor de ouders, die hun
kinderen aan de school toever
trouwen, waarbij alles be
spreekbaar is;

• een vlotte relatie uit te bouwen
tussen de kinderen onderling,
tussen schoolteam en kinderen,
tussen schoolteam en ouders.

AARD
De Andreas Vesaliusschool is een
gemeentelijke onderwijsinstelling
voor meisjes en jongens van het
l ste tot het 6de leerjaar lager
onderwijs.

Vrije keuze tussen de erkende
godsdiensten (katholieke, protes
tantse, islamitische, orthodoxe,
israëlitische en anglicaanse) en
de niet-confessionele zedenleer.

DIENSTEN
• schoolbus
• voor-, na- en middagtoezicht
e geleide avond- of middagstudie
• gemeentelijke logopediste

9

Onderwijs
GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL

ANDREAS©VESALIUS
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LESTIJDEN
• voormiddag: 8.30 u. tot

12.05 u.
• namiddag: 13.35 u. tot

15.30 u.

Directeur:
Jon Coninx, Fl.Geversstraat 51,
tel. 457 47 00

Voorzitter ouder
verenging :
Veerle Gossey-Peeters, De
Wieken 11, tel. 458 1477

INLICHTINGEN EN
INSCHRIJVING
De directeur is ter beschikking in
de school op de weekdagen
• elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag :
- van 1 tot en met 18 juli (uitge
zonderd op 1 1 juli) en
- van 11 tot 22 augustus (uitge
zonderd op 15 augustus),
telkens van 10 tot 12 uur, van
13.30 tot 17 uur en van 18.30
tot 21 uur.

• daarbuiten op afspraak, tel.
450 43 90.

Hoewel wettelijk ook na 22
augustus kinderen kunnen inge
schreven worden, dringen we er
toch op aan in te schrijven uiter
lijk op deze datum. Dat geeft ons
de ruimte om het nieuwe school
jaar doeltreffend te organiseren.

Gedetailleerde brochures op
aanvraag te verkrijgen

10

GEMEENTELUKE ACADEMIE
VOOR SCHONE KUNSTEN
MORTSEL - FILIAAL EDEGEM

Leeftijd :
voor kinderen van 6 tot en met
11 jaar.
De kinderen worden onderver
deeld in twee leeftijdsgroepen :
6 tot 8 jaar en 9 tot 1 1 jaar.

Inhoud lessen :
Het opzet is de beeldtaal te leren
begrijpen en gebruiken.
De kinderen leren inzicht krijgen
in vorm en kleuren.
Er wordt getekend, geschilderd,
met klei en andere materialen
gewerkt ...
Jaarlijks wordt een opendeurdag
voor de ouders georganiseerd.

Dagen en uren :
Voor elke leeftijdsgroep zijn er
twee klossen :
één op zaterdag van 8.50 tot
10.30 uur
één op zaterdag van l 0.50 tot

12.30 uur
De vakantiedagen lopen gelijk
met deze van een normaal
schooljaar.

Plaats :
Kunstacademie Edegem, Drie
Eikenstraot 16, 2650 Edegem
tel.: 03/457.42.01.
Soms wordt er ook op verplaat
sing gewerkt [bv. op Fort 5) of
een uitstap georganiseerd naar
een museum. De ouders krijgen
hiervan tijdig een verwittiging.

Inschrijvingsgeld :
2.000 fr. per kind en per school
jaar, verbruiksmateriaal inbegre
pen.

Inlichtingen :
Kristel Kussé, Administratief
Centrum, Kontichstroat 19 te
Edegem, tel. : 450.42.46.
of in de hoofdafdeling : Kunsta
cademie Mortsel, Lieven
Gevaertstraat 52 te Mortsel,
tel. : 449.31.85.

f

Vorming
GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR SCHONE KUNSTEN
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Inschrijvingen :
in het Administratief Centrum 

secretariaat [2de verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem
op woensdag 3 september
van 1 8 tot 20 uur.

Aanvang van de lessen :
zaterdag ó september.

GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD
WIR?UK - FILIAAL EDEGEM

-

Vorming
ACADEMIE VOOR
MUZIEK EN WOORD

... Je wil graag muziek-, zang- af
voordrachtlessen volgen ? ...
... Je zingt of speelt in een koor,
een toneelgroep of een muziek
vereniging en je wil je basisken
nis verruimen ? ..
... Je wil culturele informatie als
actieve muziekbeluisteraar of
concertganger ?...
... Je wil je kinderen een artis
tieke bagage meegeven die je
zelf vroeger genoten hebt of je
wil zelf als volwassen leerling
lessen volgen ? ...
Dat alles en nog veel meer kan
vanaf 8 jaar (volwassenen vanaf
15 jaar) in de muziekacademie
te Edegem, Terelststraat 69.

De muziekacademie is een filiaal
van de stedelijke muziek
academie Wilrijk/Antwerpen.

VAKKEN:
• Muziek
- algemene muzikale vorming
(notenleer) jongeren/volwasse
nen
- algemene muziekcultuur,
luisterpraktijk, muziek
geschiedenis, muziektheorie
- piano, orgel, klavecimbel,
accordeon
- viool, altviool, cello, contrabas,
gitaar
- dwarsfluit, blokfluit, hobo,
klarinet, fagot, saxofoon
- trompet, trombone, hoorn, tuba,
slagwerk
- samenspel, begeleidings

praktijk, instrumentaal ensemble

• Woord
- algemene verbale vorming
(dictie), dramatische expressie
- voordracht, welsprekendheid,
repertoirestudie.

INLICHTINGEN :
Filiaal Edegem
de heer Willy Van den Bosch
op schooldagen van 17 tot 20
uur: tel. 457.46.93

Hoofdafdeling Wilrijk
Oudestraat 2, Wilrijk, tel.
827.11.19
directeur : de heer André
Debeure.

11
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TAALCURSUSSEN
schooljaar '97-'98
Welke talen ?
Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spaans, Italiaans.

Welke cursussen ?
• Programmacursus : vanaf
maandag 15 september '97
De taal van meet af aan . WOOr
denschat, grammatica, spelling.
De vier vaardigheden komen
aan bod : luisteren, lezen,
spreken en schrijven.
Duur : Nederlands : 2 schoolja
ren met lessen tot in juni : 1 ste
trim. 2 x 2 uren/week, 2de en
3de trim. 1 x 2 uren/week;
vreemde talen : 4schooljaren
van 25 lesweken ( 1 x 2 uren/
week).

• Opfriscursus : vanaf maandag
15 september '97
Alleen voor Frans en Engels !
Bedoeld voor wie geen vaste
grond meer voelt in een taal die
hij/zij ooit goed beheerste. De

12

puntjes komen weer op alle i's.
Duur : 1 schooljaar van 25
lesweken ( 1 x 2 uren/week).

• Conversatiecursus : vanaf
maandag 29 september '97
Een spreekcursus voor beginners,
halfgevorderden of gevorderden
over algemene en actuele
onderwerpen. Grammaticale
voorkennis is echt wel nodig.
Duur : 2 semesters van 10
lesweken (l x 2 uren/week).

• Vlaamse en Nederlandse
cultuur : vanaf maandag 29
september '97
Een 'rondleiding met opdrachten'
in ons taalgebied : evolutie,
literatuur, toneel, film, schilder
kunst, godsdienst, politiek,
media, onderwijs ...
Voor IEDEREEN !
Duur : 10 lesweken ( 1 x 2 uren/
week].

• Spellingcursus : vanat zater
dag 4 oktober '97
Bedoeld voor taalgebruikers (u
dus) die hun schrijftaal een flinke

opknapbeurt willen geven. Op l
september 97 wordt de nieuwe
spelling immers officieel !
Duur: 10 lesweken (l? uren/
week).

• Brugcursus : mei/juni '98
Deze cursus overbrugt de pe
riode tussen twee schooljaren
d.m.v. herhalingslessen. Hij sluit
aan bij een programmacursus oh
bereidt erop voor.
Duur : 4lesbeurten van 2 uren,
gegeven om de l4 dagen in mei
en juni.

• Reiscursus : mei/juni 98
Meer taalcomfort in het vakantie
land I We reiken woorden en
uitdrukkingen aan voor situaties
waarin de doorsnee toerist
terechtkomt.
Duur : 5 zaterdagen in mei en
juni, telkens van 9 tot 12 uur.

Wat kost het ?
Programma-, opfris-, conversatie
cursus : Edegemnoars 4.000 fr./
anderen 5.000 fr.
Vl. en Ned. cultuur en spelling
cursus : Edegemnaars 2.000 f./
anderen 2.400 fr.

Wanneer, waar en hoe schrijft u
in?
Vanaf maandag 18 augustus
(van 19 tot 21 uur) in het ETA,
Romeinse Put 2 te Edegem, waar
u ons voorgedrukt overschrij
vingsformulier invult (geen
cheques).

Vorming
EDEGEMS TAALATELIER
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TAAL JAAR DAG UUR PLAATS LEERKRACHT

NEO 1 MA 1900 ETA Mevr. Ven Uffelen
DO 1900 OVE

2 MA 1900 OVE Dhr. Van Eyck
DO 1900 OVE

Cl WO 1900 OLVE Dhr. Van Eyck
VNC MA 1900 ETA Mevr. Vanroy
SPE ZA 1000 ETA Mevr. Vanroy

FRA Ic Dl 1900 OVE Mevr. Konings
1b VR 1330 ETA Mevr. Teney
2o MA 1345 ETA Mevr. Struyf
2 WO 1900 ETA Mevr. Kuyps
3o Dl 1345 ETA Me.Sof
36 wo 1930 OLVE Dhr. Appels
da DI 1900 ETA Mevr. Walthéry
4b VR 0900 ETA Mevr. De Poepe
Clo MA 1330 ETA Men. eney
Clb DO 1900 ETA Mevr. Serc
C2o Dl 0900 ETA Mevr. Struyf
c2 wo 0930 ETA Mevr. Houyet
C2c DO 1345 ETA Mev«. Houyet
C3 WO 1900 OLVE Mevr. Serc
0 MA 1900 PAV Mevr. Teney

1

1

ENG lo Dl 0900 ETA Mevr. Meersmon
1 WO 1900 ETA Dhr. Verbruggen
2o Dl 1345 ETA Mevr. Meersmon
2b DO 1900 ETA Dhr. Verbruggen
3o wo 1900 ETA Mevr. Serlet
36 DO 0900 ETA Mevr. Kloeck
da Dl 1900 ETA Dhr. Verhoert
4b DO 1400 ETA Dhr. Verhoert
C1o Dl 0900 ETA Mevr. Serlet
Clb WO 1900 OLVE Dhr. Roofthooht
C2o MA 1530 ETA Mevr. Meersman
C2b DO 1900 OIVE Dhr. Roofihooft
C3 Dl 0930 ETA Dhr. Roofthooft
0 MA 1900 OVE Mevr. Serlet

DUI 1 MA 0900 ETA Mevr. Rapier
2 WO 1900 ETA Mevr. Blereou
Cl MA 1400 ETA Mevr. Rapier

SPA la MA 1900 OLVE Mevr. Goloppo
1b DO 0900 ETA Mevr. Stabel
2o Dl 1900 PAV Mevr. Moes
2 Dl 1900 ETA Mevr. Sto6el
2c wo 0930 ETA Mevr. Goloppo
2d wo 0930 ETA Mevr. Van Mol
3o MA 0900 ETA Mevr. Goloppo
3b DO 1900 PAV Mevr. Moes
da Dl 1400 ETA Mevr. lopez
4b Dl 1915 ETA Mevr. Ven Rymenont
Clo Dl 1900 OVE Mevr. lopez
C1 DO 1400 ETA Mevr. lopez
C3 DO 0930 ETA Mevr. Ven Mol

ITA lo MA 1900 ETA Dhr. Mylemans
1b DO 0930 ETA Mevr. Mast
2o MA 1400 ETA Dhr. Mylemons
2b wo 1900 PAV Dhr. Mylemans
3 DO 1900 ETA Mevr. Deneckere
40 Dl 1345 ETA Mevr. Deneckere
4b DO 1900 ETA Mevr. Most
c1 Dl 1900 OLVE Mevr. Vonhoof
C2 DO 1400 ETA Mevr. Most
C3 wo 1000 ETA Mevr. Mast
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OPMERKING BU NEDER
LANDS l en 2:
l ste trimester :
2 lessen/week (ETA/OLVE);
2de en 3de trimester :
l les/week (ETA).

VNC =
cursus Vlaamse en Neder
landse cultuur

SPE =
spellingcursus

PAV =
paviljoen gemeenteplein

OVE=
Rombaut Keldermansstraat 33,
Edegem

ETA =
Romeinse Put 2, Edegem

c1-c2-c3
conversatiecursus, respectieve
lijk voor beginners,
halfgevorderden en
gevorderden

Meer inlichtingen ?
• dhr. Lode Van der Sonde, tel.
353.16.44
• dhr. Theo Schammelhout, tel.
450.42.49 (kantooruren)
• Edegems Taalatelier, tel.
458.06.08 (inschrijvingsuren).

0

LET OP!
Er volgt geen tweede publicatie
van dit lessenrooster. Hebt u
belangstelling, bewaar dan dit
schema.

ED
0

•

•
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Van 14 tot en met 20 augustus
a.s. komt de wereld eens te meer
samen in Edegem. Sfeer, muziek,
zang, dans, feest, ontmoetingen
in een prachtige omgeving. Een
smeltkroes van stijlen, culturen en
klanken, een raakpunt tussen
traditie en heden. Vooral ook
een festival op mensenmaat in
het teken van de internationale
verbroedering. Steeds verrassend
en boeiend.

Het Edegems Volkskunstkomitee
v.z.w. garandeert ook dit jaar
weer een fantastisch aanbod van
folkloregroepen op wereld
niveau. Deze artiesten zullen een
week lang Edegem omtoveren tot
een bruisende golving van dans,
muziek en zang.

Wat zou je denken van dave
rend voetengeklepper en zwie
rende rokken, ditmaal afkomstig
uit Edmunston, New Brunswick,
Canada. Een groep van 30 men
sen laat ons kennismaken met de
echte folklore van een land waar
de ruwe natuur nog over-heerst
en waar de zalm en de forel
zomaar voor het vissen zijn.

Een heel eind zuidwaarts belan
den we in het land waar de harp
als nationaal instrument wordt
beschouwd en waar menig
bezoeker zich in het paradijs
waant, nl. Paraguay. De groep
komt uit Asuncion, de hoofdstad,
en brengt ons sierlijke, lieflijke
dansen in prachtige kleren met
een heel rijke kleurenschakering :
een ware uitdaging voor elke
fotograaf.

14

Wie meer houdt van de oosterse
mystiek zal voldoening vinden in
de optredens van een groep uit
Sri Lanka, een eiland ten zuiden
van India, waar de dans een
nog bijna heilige traditie is. De
rijke en expressieve danskunst en
de soms ingewikkelde ritmen
zullen ons weer versteld doen
staan en onze volle bewondering
wegdragen.

Een land vol muziek, waar een
volksfeest, een bedevaart of een

familiefeestje zonder muziek
nauwelijks is voor te stellen, is
Portugal. Uit Gondomar, ten
oosten van Porto, komt een
rancho folclorico (folkloregroep),
die ons zal laten kennismaken
met de specifieke, hoge tonen
van de vrouwenstemmen, zo
eigen aan de Portugese folklore.
En dat iedere Portugees graag
zingt zal niet onopgemerkt
blijven.

Vrouwen en mannen met donker
golvend haar en hagelwitte
tonden, vrouwen met prachtig
geborduurde kledij, kleurrijke
linten op de hoofddeksels, dot is
Moldavié, gelegen tussen Roeme
nië en Oekraïne. De muziek is
doordringend en de dansen
goon van sierlijk naar heel

f

22STE INTERNATIONAAL
FOLKLOREFESTIVAL EDEGEM
14 - 20 augustus



Inkom : 300 fr. / 10-14j. en
60+ : 250 fr.
Festivalabonnement voor deze 6
voorstellingen : 1.500 fr.

Voorstellingen en toegangs
prijzen in en aan het Hof ter
Linden, Drie Eikenstraat,
Edegem-Centrum :
• festival hal : 14, 18, 19en 20
augustus, telkens om 20 uur

• Hof ter Linden : 15 en 17
augustus om 14.30 uur

15
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Raadpleeg daarom ook de
lokale kabeltekst op tv
[mozaiekkanaal - Edegem 
pagina 477).

Deze vergaderingen zijn toegan
kelijk voor het publiek.

Omwille van organisatorische
redenen kunnen niet alle open
bare vergaderingen van de
adviesraden in deze rubriek
worden vermeld.

Sportraad
maandag l5 september
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 26 september
om 14 uur
raadzaal administratief gebouw

Milieuraad
woensdag l O september
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Gezinsraad
woensdag l oktober
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Cultuurraad
maandag 29 september
om 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Openbare
vergaderingen

ADVIESRADEN
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Typisch voor het festival in
Edegem is de uitzonderlijke
familiale sfeer en de rijke men
selijke warmte die er heerst
tussen gastgezinnen en gas
ten. Ruim honderd gastge
zinnen uit Edegem en omstre
ken zorgen dat de wereld zich
thuisvoelt in Edegem. Wij
zoeken daarom gastgezinnen
die dat warme gevoel van
gastgezin zijn' willen ervaren.
Desgewenst kunnen wij u in
contact brengen met gastge
zinnen die u kunnen vertellen
over hun boeiende ervaringen
bij vorige festivals.

Word gastgezin en de wereld
komt naar u toe !

U, als gastgezin, met alle in
wonende gezinsleden, heeft
gratis toegang tot alle voorstel
lingen in de festivalhal en op
de festivalweide in het Hof ter
Linden.

Wordt u graag gastgezin ? Bel
naar Els Van Herck, onze ver
antwoordelijke gastgezinnen,
op het nummer 899.42.74 (na
18 uur) of naar het festival
secretariaat, tel. 457.04. l 0.
Zij helpen u graag met alle
mogelijke vragen.

Voor meer inlichtingen over
gastgezinnen, reservaties en
abonnementen kan je steeds
terecht op het secretariaat van
het Edegems Volkskunstkomitee,
tel. en fax : 457.04. l 0.

Galavoorstelling
Beethovenauditorium,
Recreatie- en Congreshotel Ter
Elst:
zaterdag 16 augustus om 20 uur
- eenheidsinkomprijs : 400 f.
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temperamentvol tot virtuoos. Een
'must' voor iedereen die houdt
van deze bruisende wereld van
dans, muziek en zang.

Het Edegems Volkskunstkomitee
hoopt u met dit aanbod te kun
nen overhalen om eens te komen
kijken en luisteren en bovendien
brengen wij u verder nog gast
groepen uit Vlaanderen, Hongo
rije, Togo, Ierland, Lithouwen,
Kroatië, Rusland, Polen,

Gedurende 7 dagen kan je
kennismaken met deze verschil
lende culturen en hun vertolkers
op het 22ste Internationaal
Folklorefestival Edegem.
Naast de vertrouwde voorstellin
gen in de hal aan de Drie Eiken
straat en de openluchtvoorstel
lingen in het unieke kader van
het park van het Hof ter Linden,
is er ook dit jaar weer een
galavoorstelling die plaatsvindt
in hei recreatie- en congreshotel
Ter Elst te Edegem.

De openluchtvoorstelling van
zondag wordt gevolgd door een
groots "Festa Humana", in de
Festivalhal. Een eet- en dans
festijn voor gasten, gastgezinnen
en voor iedereen die van deze
internationale feestvreugde wil
meegenieten. Een primeur voor
het festival !
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EDEGEMSE VAKANTIE-INITIATIEVEN

Nog enkele maanden en de langverwachte zomervakantie breekt weer aon. Zoals de voorbije jaren
wordt ook deze zomer door het gemeentebestuur gezorgd voor diverse aangename vormen van
vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de 'gemeentelijke vakantiespeelclub' de ideale opvang voor kleuters
en kinderen van de lagere school. De jeugddienst organiseert weer de 'Edegemse speelweken', een
paradijs voor de 12- tot 14-jarigen en de rakkers van de lagere school. De allersportiefsten onder hen
kunnen zich uitleven in 'Sport en Spel' in en rond sporthal Den Willecom. Dit is een initiatief van de
v.z.w. Sport- en Recreatiecentra Edegem.

Natuurlijk kan de jeugd deze vakantie ook terecht in Huigen rode
of op het skateterrein in Fort 5. Om nog te zwijgen over
het plaatselijk programma van de Grabbel pas 1997 ...

Wil je over dit alles meer weten, lees dan vlug op
deze en volgende bladzijden.

Nog een prettige vakantie !

GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
voor kleuter- en
lagereschoolkinderen

Speurtochten, verkleedpartijen,
knutselen met verf, klei, kneed
deeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen,
dansen, zingen, sporten, ... is
dat niet de vakantiedroom van
elk kind ?

Onder begeleiding van deskun
dige monitoren en monitrices kon
uw kind, in groepjes naargelang
de leeftijd en interesse, zijn
fantasie en creativiteit naar
hartelust botvieren. Uw kind kan
weer twee maand lang genieten
van veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn
thuishaven op de avontuurlijke
speelterreinen van het Fort 5.

Voor wie:
kinderen geboren tussen 1 ja-

76

nuari 1985 en l oktober 1994.

Periode:
van woensdag 2 juli tot en met
donderdag 28 augustus

Aandacht! Wij zijn NIET open
op 1 juli, 11 juli en 21 juli, 15
augustus en 29 augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht
tussen 7.30 en 9 uur en worden
afgehaald tussen 16 en 17.30
uur.

Dagprijs:
300 frank voor kinderen uit
Edegem;
400 frank voor kinderen van
buiten de gemeente.

Inbegrepen :
vieruurtje, verzekering.
Het lunchpakket moet meege
bracht worden.

Ticketverkoop :
De tickets kunnen aangekocht

worden op dinsdag 24 juni van
17 tot 19.45 uur op de burelen
van de Kinderopvang- en Jeugd
dienst, eerste verdieping van hel
oud-gemeentehuis op het
gemeenleplein, Edegem.

Vanaf woensdag 2 juli tot
donderdag 28 augustus van
7.30 tot 9 uur kan je dagelijks
tickets kopen in hangar 24 op
het Font 5, zijde Vestinglaan (met
uitzondering van de sluitings
dagen).

Opgelet!
De tickets dienen niet op voor
hand te worden aangekocht en
zijn niet gedateerd.

Info:
De gemeentelijke vakantiespeel
club is een initiatief van de
Kinderopvang- en Jeugddienst,
tel. 450.43.70.



In het informatieblad van april
kon je reeds vernemen dot de
jeugddienst ook dit joor weer 3
speelweken organiseert in de
grote vakantie.

De monitoren van deze speelwe
ken verzorgen op een prettige en
afwisselende wijze de opvang
voor kinderen van 6 tot l2 jaar,
telkens van 9.00 tot 16.00 uur.
Bovendien wordt er per speel
week ook een oport progrommo
voorzien voor 12- tot 14-jorigen.

W'laar en wanneer kan je komen
meedoen?
• FORTESIN op Fort 5 (hangar
44 in de Rogier van der
Weydenstraat = hangar schuin
over OLVE-college) ➔ ingang
langs binnenzijde Font 5
van dinsdag l tot en met
vrijdag 4 juli

• RAVOTJEROT op het domein
Sterrenhof (Kontichstraat 92 
lokaal 28e Mario Regino)
van maandag 4 tot en met
vrijdag 8 augustus

• HIPPERDEPIP op de sport
terreinen aan de Romeinse Put
- Buizegem
van maandag l 8 tot en met
vrijdag 22 augustus.

De inschrijvingen gebeuren ter
plaatse en de dagprijs bedraagt :
• 50 fr. voor Edegemse kinderen
• 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente

• 25 fr. voor het derde en
volgende kind(eren).

Inbegrepen : vieruurtje - verzeke
ring.

17
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Opstapplaats :
gemeenteplein (centrum - bus
halte 32)
Kerkplein [Elsdonk).

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen
enkel gebruik maken van het
busvervoer als ze begeleid zijn
door een oudere broer of zus
van minstens 9 jaar.
Indien u geen gebruik wenst te
maken van het busvervoer, kan u
uw kind rechtstreeks brengen
naar het speelplein, 't Serclaes
dreef 34 te Wommelgem. Er is
opvang verzekerd vanaf 7 .30 tot
18 uur mits extra-betaling.

Opendeurkermis:
Je bent welkom op 5 juli.

Verkoop:
De tickets en de verzekering die
nen vooraf te worden aange
kocht. Het verkoopadres en de
openingsuren zijn deze van de
gemeentelijke vakantiespeelclub.
Er zijn echter nog andere ver
koopspunten die voor.u mis
schien gemakkelijker te bereiken
zijn. Om deze en nog heel wat
andere praktische informatie te
bekomen, kan u contact nemen
met Speelpleinen Groot-Antwer
pen, Otto Veniusstraat 20,
Antwerpen, tel. 232.97.72.

Uren:
van 8 tot 17 uur.

Dagprijs :
125 fr. vanaf aankoop 4 tickets
(anders 150 fr.).

Verzekering :
eenmalig 125 fr, geldig van l
juli '97 tot l juli '98.

Inbegrepen :
warme maaltijd
busvervoer
vieruurtje.
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Voor verdere inlichtingen kunt u
steeds terecht op de jeugddienst
bij jeugdconsulente Morjon
Thienpondt (tel. 450.43 .73) of
bij jeugdambtenaar Luc Bries (tel.
450.42.48)
De jeugddienst bevindt zich op de
l ste verdieping van het gemeen
tehuis, gemeenteplein te Edegem.

1.sà»
VAKANTIE
SPEELPLEINEN
HULGENRODE
voor 4- tot 14-jarigen

Algemene informatie :
• de kinderen kunnen terecht
vanaf 8.45 uur

• er is noopvong tot 16.30 uur
• het lunchpakket moet meege
bracht worden.

Hebben ze er geen zin in, dan
mogen ze vrij spelen volgens
eigen interesse en fantasie.

Periode:
van l juli tot 29 augustus met
busvervoer.
Aandacht ! gesloten op 21 juli
en 15 augustus.

Uw kind houdt van avontuur, is
een durver en trekt reeds goed
zijn pion, don zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen
van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor bos
spelen, bouwen van zandkaste
len, knutselen in diverse ateliers...
en omgang met dieren op de kin
derboerderij. De kinderen kunnen
dagelijks kiezen uit allerlei spelen
en activiteiten onder begeleiding
van gebrevetteerde monitoren en
monitrices.
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EDEGEMSE
SPEElWEKEN
voor kinderen van de
lagere school en voor
12- tot 14-jarigen
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SKATING IN EDEGEM
Goed nieuws voor de skaters in
Edegem!

Vanaf 1 juli 1997 voorzien we
tijdelijk een bijkomende skaters
locatie. Na enig zoekwerk von
den we een geschikt terrein op
het Font 5, nl. de betonvlakte
naast de oude kunstenaarsloods
(hangar 24).

Een eventuele verderzetting en
uitbouw van dit initiatief zal
bepaald worden door de erva
ringen van de gebruikers,
andere bezoekers van het Fort 5
en de gemeentelijke diensten.
Een belangrijk evaluatiepunt zal
zijn het respect voor het materi
aal, het terrein en de omgeving.

De openingsuren zijn dezelfde
als van het Fort 5 : van 8 tot 21
uur.
De gemeente is niet verantwoor
delijk voor eventuele ongevallen.

Voor meer informatie kan je te
recht op de gemeentelijke kinder
opvang- en jeugddienst, gemeen
tehuis ( 1 ste verdieping), ge
meenteplein te Edegem (tel.
450.43.70).

OPROEP VOOR
MONITOREN
Zowel voor de speelweken als
voor de Grabbelpasactiviteiten
is de jeugddienst nog op zoek
naar een aantal gemotiveerde
jonge mensen die de kinderen
tijdens deze activiteiten willen
begeleiden.

18

Speelweken :

Elke speelweek wordt geleid
door 1 of 2 hoofdmonitor(en),
bijgestaan door een 15-tal
monitoren. Naast een groot
aantal "oude-rotten-in-het-vak"
wil de jeugddienst ook graag
jongeren vanaf 16 jaar, die in
het bezit zijn van een basis
attest "Animator in het jeugd
werk" of een daaraan gelijk
gesteld attest, inschakelen om
hen de kans te geven zich
verder te bekwamen als
vakantiemonitor.
Voor diegenen die reeds een
basisvorming gevolgd hebben,
willen we erop wijzen dat het
meewerken aan één speel
week in aanmerking komt voor
30 uren stage.
Data speelweken : Fortesin
(van 1 t.e.m. 4 juli) - Ravofjerot
(van 4t.e.m. 8 augustus) -
Hipperdepip (van 18 t.e.m.
22 augustus).

Grabbelpas :

Voor deze activiteiten is het
niet strikt noodzakelijk dat je
over voormeld basisattest
beschikt. De monitoren staan
immers meestal niet zelf in
voor de animatie van de
kinderen, maar hebben enkel
een overwegend "toezicht
houdende functie".

Interesse om aan één van
deze initiatieven mee te
werken ? Aarzel dan niet en
neem snel contact op met de
jeugddienst [jeugdconsulente
Marjon Thienpondt - tel.
450.43.73 of jeugdambtenaar
Luc Bries 
tel. 450.42.48), 1 ste verdie
ping van het gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem.

GRABBELPAS
Een keiharde garantie ...
... voor een fijne vakantie

° RBE
IC9g

Met een Grabbelpas krijgen
kinderen en jongeren toegang tot
een afwisselend en boeiend
vrijetijdsprogrommo. Het is de
sleutel tot een unieke combinatie
van sport, spel, creativiteit,
uitstoppen, film & theater en
actieve & passieve activiteiten.

Zoals in de vorige infobladen
reeds meegedeeld, heeft de
gemeente Edegem in samenwer
king met enkele omliggende
gemeenten ook dit jaar weer een
plaatselijk Grabbelpasvakantie
progromma uitgewerkt voor alle
jongeren van 6 tot 16 jaar. Aan
sommige activiteiten kunnen ook
kleuters vanaf 4 jaar al mee
doen.

De activiteiten die tijdens de
zomer- en herfstvakantie georga
niseerd worden door onze
gemeente, worden net zoals de
activiteiten van de krokus- en
paasvakantie, bekendgemaakt
via een nieuwsbrief die bedeeld
wordt aan alle kinderen die naar
de lagere school in Edegem
gaan en aan de lste, 2de en
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3de leerjaren van de middelbare
scholen. Ook alle kinderen en
jongeren aangesloten bij een
Edegemse jeugdbeweging krijgen
een exemplaar van deze nieuws
brief.

Het volledige aanbod aan
activiteiten van de gemeenten
Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich en Mortsel wordt
ook nu weer gebundeld in een
handig Grabbelpasboekje dot
vanaf 9 juni verkrijgbaar is op de
jeugddienst.

Hieronder volgt een korte be
schrijving van de Edegemse
Grobbelposoctiviteiten tijdens de
zomervakantie .

• donderdag 3 juli
Kinder"circus"animatie
(meespeelcircus en clownerie)
hangar 44 op Fort 5- Rogier
van der Weydenstroot (ingang
langs binnenzijde Fort 5)
aanvang : 14.15 uur, einde
omstreeks ló uur
voor kinderen van 3 tot l2 jaar
geen reservatie
prijzen Grabbelpossers : 70 fr.,
niet-Grabbelpassers : 100 fr.

• maandag 7 juli
Mexicaans kinderfeest
(doe-activiteit rond het thema
"feesten in Mexico"

refter gemeenteschool Andreas
Vesalius
van 14 tot 16 uur
voor kinderen van 8 tot l2 jaar
vooraf inschrijven en betalen is
nodig
prijzen: Grabbelpassers : 100 fr,
niet-Grabbelpossers : 150 fr.

• maandag 28 juli
Zing- en dansinitiatie
turnzaal gemeenteschool
Andreas Vesalius
van 14 tot 16 uur

voor kinderen van 6 tot l O jaar
vooraf inschrijven en betalen is
noodzakelijk
prijzen: Grabbelpassers : 100 fr.,
niet-Grobbelpossers : 150 fr.

• dinsdag 29 juli
Familie-uitstap naar het Boude
wijnpark in Brugge

voor alle leeftijden [kinderen
onder de 8 jaar moeten wel
vergezeld worden door een
oudere broer of zus die ten
minste 12 jaar oud is of door
de (groot)ouder(s)
vooraf inschrijven en betalen is
verplicht
prijzen: Grabbelpassers : 500 fr.,
niet-Grabbelpassers en
(groot)ouders : 600 fr., kinde
ren kleiner dan l meter mogen
gratis mee (busvervoer en all-in
ticket inbegrepen)

• donderdag 7 augustus
Clown Rocky's kriebelshow
(spel, speelse humor, liedjes,
komische goocheltoeren)

hangar 44 op Fort 5- Rogier
van der Weydenstroat (ingang
langs binnenzijde Fort 5)
van 14.15 tot 16 uur
voor kinderen van 2 tot l2 jaar
geen reservatie
prijzen: Grabbelpassers : 100 fr.,
niet-Grobbelpossers : 130 fr.

• maandag 18 augustus
Krijgskunst "Escrima"

turnzaal gemeenteschool
Andreas Vesalius
van 13.30 tot 16.30 uur
voor tieners en jongeren vanaf
11-12 j0ar
vooraf inschrijven en betalen is
nodig
prijzen: Grabbelpossers : 200 fr.,
niet-Grabbelpossers : 300 fr.

• donderdag 28 augustus
Familie-uitstap naar het safari
park "Monde Sauvage" en de

grotten van Remouchamps
voor alle leeftijden (kinderen
onder de 8 jaar moeten wel
vergezeld worden door een
oudere broer of zus die ten min
ste 12 jaar oud is of door de
(groot)ouder(s)
vooraf inschrijven en betalen is
verplicht
prijzen: Grobbelpossers : 500 fr.,
niet-Grabbelpassers en
(groot)ouders : 600 fr. (bus
vervoer en inkomgelden inbe
grepen)

Opgelet ! Voor de activiteiten kan
je pas inschrijven op de jeugd
dienst vanaf maandag 16 juni !

We geven je alvast een gouden
rood mee : indien je zin hebt om
aan één of meerdere octiviteit(en)
van de Grabbelpas deel te nemen
en je moet op voorhand inschrij
ven, aarzel don niet en reageer
onmiddellijk, want dikwijls is het
aantal plaatsen beperkt en:
volzet = volzet !

Bovendien krijg je als Grabbel
posser, volledig gratis, ook een
handige kortingengids die de
naam "Grabbelaar" heeft meege
kregen. Deze Grabbelaar stoot
boordevol tips voor uitstapjes die
Grabbelpassers gedurende het
hele jaar kunnen ondernemen.
De kortingen worden zorgvuldig
geselecteerd en nauwgezet
opgevolgd naar de kwaliteit van
het initiatief. Enkel kind
vriendelijke initiatieven mei een
substantiële korting worden erin
vermeld. De kortingen betreffen
vooral toegangsprijzen op een
aantal Vlaamse, Waalse en
Nederlandse animatieprojecten.
Dankzij deze Grabbelaar betaal
je dus (veel) minder voor heel wat
meer pret!

Hoeveel betaal je nu om als
19
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Grabbelpasser van al deze
voordelen te kunnen genieten ?

De Grabbelpas kost slechts l 00
fr. en is te verkrijgen op de
jeugddienst, gemeentehuis ( l ste
verdieping) op het gemeente
plein te Edegem (enkel op woens
dag van 9 tot l 2 uur en van 14
tot l6 uur en uitzonderlijk in de
periode van 16 t.e.m. 30 juni
ook op maandag- en vrijdag
voormiddag van 9 tot 12 UU 
vragen naar dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48).
Je moet wel een pasfoto mee
brengen !

Alvast veel Grabbelpasplezier !

SPORT EN SPEL IN
SPORTHAL DEN
WILLECOM TIJDENS DE
GROTE VAKANTIE
voor leerlingen van het
lager onderwijs

Tijdens de grote vakantie, van
maandag 1 8 t.e.m. vrijdag 22
augustus en van maandag 25
t.e.m. vrijdag 29 augustus, tel
kens van l O tot 1 2. 30 uur en
van 13.30 tot ló uur, wordt op
nieuw Sport en Spel voor leerlin
gen van het lager onderwijs ge
organiseerd in en rond de sport
hal "den Willecom". De begelei
ding van de kinderen gebeurt
door professionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder
toezicht in de sporthal blijven
eten, mits zij zelf hun middag
maal en dronk meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze
activiteit bedraagt 1.250 fr. per

kind per week, verzekering inbe
grepen. De betaling dient wel in
zijn geheel per week (dus niet
per dag) bij de inschrijving te ge
beuren. Enkel indien het kamp
niet volzet is, kan de eerste dag
van de week de betaling ter
plaatse gebeuren.

MEEBRENGEN :
• Sportieve kledij en propere
sportschoenen (geen zwarte
zolen).
• Lunchpakket en drank (indien
ie blijf inete). @

VOORAF INSCHRIJVEN ]
kan in de gemeentelijke sporthal 1

Den Willecom, Terelststraat 2 te ]
Edegem, tel. 457.46.62.

Wilt u meer weten 2 Telefoneer
even naar de sporthal. Wij zijn
er voor u 1

Om in te schrijven, onderstaande
strook terugbezorgen in de
sporthal.

Inschrijvingsstrook Sport en Spel in sporthal Den Willecom - grote vakantie 1997

l) Naam : Voornaam : Geboortedatum : /. / 19 .
2) Naam : Voornaam : Geboortedatum : /. /19....
3) Naam : Voornaam : Geboortedatum : /. /19....

1

Adres : te Telefoon : .

schrijft/schrijven zich in voor Sport & Spel tijdens de grote vakantie en betaalt/betalen hiervoor
1 • week l : 1.250 fr. x kind(eren) = fr.
• week 2: l .250 fr. x kind(eren) = fr.
totaal : fr.

1 en wenst/wensen 's middags te blijven eten : JA- NEEN- SOMS (schrappen wat niet past)

Datum : / / 1997 Handtekening : .

+ D97. /R *** D97- /R *** D97- /R ***
*** E97- /R •..... E97. /R *** E97- /R ***
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ZOMERINITIATIECURSUS VICTORY HOCKEY CLUB 1 aan mekaar wagen.

DRUMS EN PERCUSSIE 20 - 22 juni Op vrijdagavond komen de
1 JUNIOREN reeds in actie.

voor beginnelingen en Van vrijdagavond 20 juni tot zon- Zaterdag zijn alle leeftijdscatego-
gevorderden, jong en dagnamiddag 22 juni heeft het 1 rieën (van 6 tot 18 jaar) in actie.

Ook op zondag zijn er nog wed-minder jong 8ste INTERNATIONAAL BLACK strijden met in het begin van de& WHITE TORNOOI plaats op de namiddag als hoogtepunt deDrums leren spelen spreekt vele terreinen aan de Terelststraat 312. finales.jongeren aan. Het is echter van Ongeveer 40 gemengde ploegen Uiteraard bent ook u welkom om• belang de techniek vanaf het uit België en de ons omringende kennis te maken met dezebegin goed onder de knie te landen hebben zich ingeschreven.
1 boeiende sport.krijgen. Vaak denkt men dat dit Op vrijdagavond vanaf 22 uur

geen leraar vereist maar niets is komen de eerste ploegen in actie
minder waar. Dhr. Jean-Pierre en er wordt doorgespeeld tot de 1 OLVE CUP 97Pelhate is bereid om via leuke, vroege uurtjes... daarom ook de
eenvoudige ritmische oefeningen bijnaam : Night & Day. 22- 25 augustus
jouw muzikale verbeelding aan Zaterdagnamiddag hernemen de
te wakkeren. Er wordt ernstig wedstrijden tot ongeveer l9 uur. De 20ste editie van dit interna
gewerkt, maar dit belet niet dat Op zondag volgen don vanaf tionaal jeugdvoetbalevenement
er plezier aan beleefd wordt. 10.30 uur de plootsingswedstrij- vindt plaats van 22 t.e.m. 25

den met als hoogtepunt in het be- augustus op de terreinen van
De leraar spreekt niet goed Neder- gin van de namiddag de finales. voetbalclub OLVE langs de Prins
lands maar muziek is universeel I Als slat is er de uitreiking van de Boudewijnlaan. Wij begroeten
en met wol Engels, Frans en. troteeén. Uiteraard bent ook u 10 buitenlandse elftallen uit
Vlaams door elkaar komt men ver. welkom om kennis te maken met

1 Nederland, Frankrijk, Engeland,
deze boeiende spart waar sporti Duitsland en Spanje en l 0 clubs• 1

De gratis lessen vinden plaats viteit en een goede sfeer hoog in uit Vlaanderen. Doelgroep van
elke maandag en dinsdag van het vaandel gedragen worden.

1 ons tornooi zijn de -12-jarigen.
15 tot 19 uur in de grote zaal Het centrale thema is eens
van Jeugdhuis Limerick, Parklaon

1 VICTORY HOCKEY CLUB
temeer "het kind". Er worden

te Edegem en dit vanaf 7 juli tot immers tal van nevenattracties
29 augustus. Je kan heel de 27 - 29 juni 1 georganiseerd voor jong en oud.
vakantie door gewoon aansluiten
bij de lessen. Van vrijdagavond 27 juni tot zon- Programma:

Op zaterdag 6 september om
dognamiddag 29 juni heeft het • vrijdag 22 augustus - 20.30
6de INTERNATIONAAL JEUGD- uur : openingsreceptie

15 uur is er een groot concert 1 TORNOOI plaats op de terrei- • zaterdag 23 augustus-9 uur :
met alle cursisten, omringd door nen aan de Terelststraat 312. start van de wedstrijden
vele bekende muzikanten. Niet minder dan 60 gemengde 's avonds : tentfuif voor onze

Voor inlichtingen en inschrijvingen
jeugdploegen uit België, Neder- jeugd
land, Duitsland en Frankrijk heb- • zondag 24 augustus :

kan u terecht bij J.-P. Pelhate na ben zich ingeschreven. Meer 9 uur : klassementswedstrijden
19 uur op het nummer 449.72.52. dan 500 meisjes en jongens 17 uur : finales

waarvan 150 VICTORY-jongeren 18 uur : prijsuitreiking.

.ad@»..
1

zullen zich, verdeeld over 69 • maandag 25 augustus- 18 uur :
leeftijdscategorien, in een spor sluitingsplechtigheid - barbecue 
tieve en vriendschappelijke sfeer "You'l never walk alone...".

21
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COMPOST VAN 'T VAT
voor slechts 480 fr.

Hoe kan u het
compostvat best

Wij kunnen u het compostvat
aanbieden voor slechts 480 fr.
De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onder
staande bestelbon. Na bestelling
kan het compostvat, door de
gemeente, bij u thuis worden
afgeleverd.

Meer inlichtingen kan u steeds
verkrijgen bij onze milieudiensl,
tel. 448.00.78.

dend product dat u als bodem
verbeteraar nuttig kunt gebruiken
in uw tuin. Met thuiscomposte
ring doet u eigenlijk wat de na
tuur altijd al gedaan heeft : de
natuurlijke kringloop zijn gang
laten gaan. Composteren is na
melijk een biologisch proces,
waarbij afgestorven leven de
voedingsbodem wordt voor
nieuw leven. Thuiscomposteren is
zeer eenvoudig en vraagt niet
veel werk.

Voor het thuiscomposteren werd
een speciaal compostvat ontwor
pen. Het is gering in omvang [0
80 cm- h 96 cm, 290 liter
inhoud), onopvallend en eenvou
dig in gebruik.

Waarom keuken- en
tuinafval zelf
composteren ?

Bijna 50 % van uw huisvuil be
staat uit organisch keuken- en
tuinafval, dat u op een zeer een
voudige wijze zelf kunt compos
teren. Thuiscomposteren heeft
zeer grote voordelen voor het
milieu. U zorgt er immers voor
dat onze afvalberg sterk vermin
dert. Uw organisch keuken- en
tuinafval hoeft dan ook niet meer
te worden gestort of verbrand.

Thuiscomposteren heeft voor u
ook rechtstreekse voordelen. U
krijgt namelijk een humushou-

Bestelbon compostvat

Ondergetekende, (naam) : .

adres: .

tel.: .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480,-fr.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000.0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten geleverd worden.

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Gedaan te Edegem op : Handtekening :
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BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK

•

•

Vorig jaar vond in onze gemeen
te een haagplantactie plaats, die
werd georganiseerd op initiatief
van De Wielewaal, in samenwer
king met de milieuraad.
De actie in Edegem was een zeer
groot succes; er werden 2 89
haagpaketten en 189 knotwilgen
verkocht, waarvan 1 00 knotwil
gen aan de gemeente zelf.

Ook dit jaar neemt Edegem deel
aan 'Behaag ... natuurlijk'.

Waarom een haagplantactie ?

De Wielewaal wil met deze actie
het belang van streekeigen
hagen en houtkanien aantonen.
Hogen, houtkonten en bomen
rijen zijn de enige overgebleven
verbindingswegen tussen natuur
gebieden geworden.
Gemengde hagen en houtkanten
in privé-tuinen kunnen samen
groene linten vormen en zo
zorgen voor de vervanging van
de verdwenen heesterbosjes,
houtkanten en hokhoutbosjes die
ons vroegere landschap sierden.

Waarom streekeigen groen ?

Streekeigen bomen en struiken
zijn goedkoper don uitheemse,
ze groeien beter, hebben een
langere levensduur, zijn beter
bestand tegen de grillen van ons
klimaat en tegen allerlei ziekten
en plagen.

Naast z'n betere levenskansen
biedt streekeigen groen nog
meer onbetaalbare voordelen :
onze eigen bomen- en struiken
soorten tonen zich telkens weer
in nieuwe vormen, geuren en
kleuren, al naargelang het sei
zoen. Het grafische spel van kale

BEHAAG EDEGEM
NATUURLIJK

tokken in de winter, de bloesems
en het prille groen van de lente,
de weelde van het zomerse
lover, de kleurenpracht van de
bladeren en de vruchten in de
herfst. Streekeigen groen maakt
van elk seizoen een gebeurtenis.

Ook dieren profiteren van ons
streekeigen groen, zij overleven
dankzij blaadjes, bloesems,
zaden of bessen van de bomen
en struiken. iedereen houdt van
vlinders, mezen of egels, maar
die weien slechts stand Ie hou
den wanneer voldoende eet- en
schuilmogelijkheden voorhanden
zijn, en dot kan streekeigen
groen hen bieden.

Praktische informatie

In het volgende informatieblad
komt u meer te weten over de
aangeboden soorten, de prijzen
van de pakketten, de periode
voor het plaatsen van uw bestel
ling, de wijze van betaling, een
bestelbon, de dag en de plaats
voor het afhalen van de bestel
ling.

RUMOER EN LAWAAI
Het gemeentelijk algemeen
politiereglement, dat door de
gemeenteraad op 24.4.1975
werd goedgekeurd en onder
tussen reeds meerdere malen
werd aangevuld, bepaalt dat
het verboden is rumoer of
lawaai te maken van aard om
de rust van de inwoners te
verstoren.

Gras maaien kan heel wat ge
luidshinder met zich brengen, van
daar dat voormeld politieregle
ment uitdrukkelijk verbiedt van op
zon- en feestdagen grasmachines
met motor waarvan het geluid
hinderend is in werking te stellen.

Het negeren van dit verbod ge
tuigt van weinig goede buur-

schap en het kan toch niet on
begonnen werk zijn de maai
beurten zó te organiseren dat
zij op de andere weekdagen
vallen.

Gun de buren hun welverdien
de rust, zij zullen dankbaar zijn
en een aantal onnodige politie
interventies wordt vermeden.
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BRANDWEERINFO
Babysitten, een mooie bijverdienste, maar...

Kom nooit de laatste minuut aan.
Kom wat vroeger, zo heeft u de
tijd om, terwijl de ouders er nog
zijn, vertrouwd te raken met de
kinderen en met het huis.
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den minstens l5 minuten. In
deze l5 minuten zullen de
hulpdiensten zeker bij u zijn, zij
weten verder raad. Pas als de
melding en de koeling aan de
gang is, kan u de ouders verwitti
gen.

U ruikt een geur van brand of
gas

De kinderen in veiligheid bren
gen is uw allereerste veraniwoor
delijkheid. Verlies geen tijd door
zelf op verkenning te gaan.
Breng eerst de kinderen naar
buiten. Klop aan bij de buren om
er de kinderen onder te brengen
en om de hulpdiensten te bellen.
Pas als dat gebeurd is, kan u de
ouders waarschuwen.

Bij brand

Ban alle paniek en ga niet
onbezonnen te werk, zeker niet
als u een vluchtplan opgesteld
heeft. Volg dat plan punt voor
punt. De trappen en de hal
vormen de makkelijkste vlucht
weg. Niet treuzelen echter, want
rook en vuur verspreiden zich
razendsnel. Sluit de deuren
achter u. Zodra u buiten bent,
moet u de kinderen stevig bij u
houden zodat ze het huis niet
terug binnengaan om bv. hun
lievelingspop of -speelgoed te
redden. Waarschuw de dichtsbij
zijnde buren opdat deze de
hulpdiensten ( l 00) kunnen
opbellen. Pos als dot gebeurd is,
kon u de ouders waarschuwen.
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Lucifers en aanstekers zijn voor
kinderen erg verleidelijk speel
goed, waarvan zij het gevaar
niet kennen. Zorg ervoor dat die
zaken buiten het bereik van hun
grijpgrage handjes blijven. Zorg
er ook voor dat ze niet te dicht
bij de open haard of kachel
komen. Let ook op voor gevaar
lijke bijverwarmingen. Hou de
kinderen buiten de keuken, de
gevaarlijkste plaats in huis. U
moet al uw aandacht toespitsen
op de veiligheid van de kinde
ren. Vergeet niet dat het meren
deel van de branden in privé
woningen zich 's nachts voor
doen, precies wanneer de
kinderen slapen.

De kleren van de kinderen vatten
vuur

nummer waar de ouders te
bereiken zijn.
Vuur goot razendsnel. Daarom
moet u op voorhand al weten
wat u met de kinderen gaat doen
in noodgevallen.

Vermijd brand

Snel zijn ! Laat de kinderen niet
weglopen, leg ze tegen de
grond en rol ze in een mantel, in
een tapijt of een deken, zo
worden de vlammen gedoofd.
Verwijder deze afdekking slechts
van het kind als u absoluut zeker
bent dat het vuur gedoofd is. Bel
de hulpdiensten ( l 00) zoals
vermeld op uw vluchtplan en
meld het voorval. Deze zullen u
de nodige medische hulp sturen.
Zet het kind onmiddellijk onder
de douche, koel de brandwon
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Vele jongeren nemen als vrijwilli
ger of voor een kleine bijverdien
ste de taak op zich om als tijde
lijke kinderoppas te fungeren
voor ouders die een avondje uit
willen.

Zowel als individuele hulp of als
hulp gezonden door een organi
satie moet men er steeds voor
zorgen dat men alles weet wat
er te weten valt over de indeling
van het huis of het appartement,
de kamers, de trappen, deuren,
de aanwezige huishoudtoestel
len, de verwarmingsinstallatie,
enz.

Bij dringende gevallen is elke
verloren seconde er een teveel.
Bovendien heeft u ook weinig tijd
om nog na te denken over wat er
u te doen staat. Van uw optreden
hangen mensenlevens af. Stel u
vriendelijk op, maar beslist.

Vraag of de ouders een vlucht
plan hebben gemaakt of maak er
zelf een op. Stippel twee verschil
lende vluchtwegen uit : de
gewone uitgang en een nood
vluchtweg wanneer de hall, de
trappen of de gangen door rook
of warmte afgesneden zouden
zijn.

Noteer het adres - straat, huis
nummer, gemeente - op het
vluchtplan en ook het nummer
van de hulpdiensten en het
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De rook of brand heeft u ingeslo
ten

Indien rook en vuur u beletten de
normale uitgangsweg te gebrui
ken, verzamel dan de kinderen,
sluit zoveel mogelijk deuren
tussen u en de rook en breng uw
noodplan tot uitvoering. Vensters
vormen vaak een snelle uitweg,
zeker als ze leiden naar een
platdak, vanwaar u dan hulp
kunt roepen. Bevindt u zich op
de eerste verdieping, dan is een
snelle evacuatie door het venster
mogelijk door uit het venster
voorover ie buigen en het kind
bij de handen te laten zakken
zodat ze kunnen opgevangen
worden door buren of voorbij
gangers die ter hulp snellen.

Diefstal van autoradio's is de
laatste tijd sterk verminderd. De
meeste autoradio's zijn thans
immers gecodeerd, zodat ze bij
diefstal waardeloos worden, of
ze kunnen via een schuif
systeem door de eigenaar
makkelijk worden meegenomen
als hij zijn wagen verlaat.

Er is nu echter een nieuwe
plaag : diefstal van GSM
toestellen.

De politie herinnert daarom
aan vorige oproepen en aan

Ook struiken en hagen kunnen
eventueel de schok helpen
breken. Misschien vindt u wel
een gebruiksklare "afdaler"
(touw, touwladdertje). Is er meer
dan één kind, laat dan de
oudsten eerst naar beneden om u
te helpen de anderen op te
vangen.
Vanaf hogere niveaus is zo'n
evacuatie uitgesloten en moet
men rekenen op middelen
(ladders) en hulp van buitenuit.

Indien er geen uitweg meer is en
de rook binnendringt, dicht dan
alle kieren met vochtige hand
doeken, lakens of dekens.
Verzamel dan de kinderen bij
een venster dot u half openzet
om wat frisse lucht binnen te

nationale preventiecampagnes
om nooit iets in de wagen te
laten slingeren, zelfs al verlaat
men de wagen slechts voor
enkele minuten...

Deze raad geldt trouwens niet
alleen voor GSM-toestellen, álle
andere voorwerpen zijn een
aantrekkingskracht voor poten
tiële dieven. Zelfs een jas of
overjas kunnen het vermoeden
doen ontstaan dat er andere
dingen onder verborgen liggen
en kunnen autoschuimers op
minder fraaie ideeën brengen.

loten. Begin te roepen, te fluiten
(steeds een scheidsrechtersfluitje
op zak hebben is ideaal !).
Zwaai met een loken of lomp om
uw aanwezigheid kenbaar te
maken aan de hulpdiensten. Van
uw kalmte, uw zelfzekerheid
hangt het leven af van de kinde
ren die u werden toevertrouwd

Babysitten is een prachtige taak
maar de verantwoordelijkheid is
soms groot.
Denk daar aan, en wees erop
voorbereid !

Stel zelf uw richtlijnen op of
vraag in samenwerking met de
organisatie die u uitzendt richtlij
nen te voorzien.

INBRAAK IN
DE WAGEN ...

BETER
VOORKOMEN

DAN
GENEZEN!
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De vorige jaren organiseerde de
Gemeentelijke Gezinsraad
meermaals de cursus "Leren
Leren".
Van de jonge cursisten kregen
we volgende reacties op de
evaluatievraag : "Zou je andere
leerlingen aanraden de cursus te
volgen?" :

• Ja, het is zeer belangrijk om te
weten hoe je moet studeren.

• Ja, want ik heb er ook veel uit
kunnen leren want vroeger kon
ik niet zo goed studeren en
misschien nu wel.

• Ja, want iedereen zou dit
moeten weten.

• Ja, maar je moet wel bereid
zijn om de tips in de praktijk te
gebruiken.

Zo te horen een aanrader dus.

Ook dit jaar kunnen jongens en
meisjes van het 1 ste en 2de jaar
van het secundair onderwijs de
cursus volgen op 27, 29,30 en
31 oktober van 9.30 uur tot 12
uur. Indien er meer dan 18
inschrijvingen zijn zal er ook in
de namiddag van 13 uur tot
15.30 uur een cursus georgani
seerd worden.

De onderwerpen welke behan
deld worden zijn : studieplan
ning, studiemethode, concentra
tie, werkruimte, voorbereiding
examens, motivatie, structureren.
Ook specifieke vragen van de
deelnemers komen aan bod.

Hou deze data reeds vrij, de
mogelijkheid om in te schrijven
vindt u in het volgende nummer
van het gemeentelijk informatie
blad.

De gezinsraad organiseert ...
CURSUS "LEREN LEREN"

ZELFVERDEDIGING EN WEERBAARHEID
voor meisjes van 14 tot 17 jaar

De laatste tijd worden we door
de media overstelpt met berich
ten over seksueel wangedrag te
gen jongeren. We kunnen er niet
meer aan voorbij, ook dicht bij
ons kan zoiets gebeuren ! Daar-

26

om organiseert de Gezinsraad,
zoals enkele jaren geleden, in
samenwerking met Refleks Junior
een vormingsdag 'zelfverdedi
ging en weerbaarheid voor
meisjes van ]4 tot 17 jaar'.

Tijdens deze cursus wordt vooral
aandacht besteed aan geweld
waarvan deze jonge mensen het
slachtoffer kunnen zijn. Refleks
Junior leert de deelnemers zich
fysiek en mentaal weerbaar
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opstellen en hun grenzen beter
beschermen tegenover
agressors.

Deze vormingsdog vindt plaats
op maandag 27 oktober van
9.30 tot 16.30 uur in de
Andreas Vesaliusschool,
Kontichstraat 21.

Meebrengen : makkelijke kle
ding, handdoek en lunchpakket
Prijs : 500 fr. voor het eerste kind
en 400 fr.voor de volgende
kinderen uit hetzelfde gezin.

Voor informatie en reservatie kon
u nu reeds contact opnemen met
Mariette Verwimp in het admini-

strotief centrum, tel. 450.42.47.
Definitief inschrijven kon met de
strook die in het gemeentelijk
informatieblad van augustus
verschijnt.
Het aantal deelnemers is beperkt
tot l8 personen. Indien er meer
belangstelling is, wordt dit
initiatief op 28 oktober herhaald.

• sonderzoek borstkanker kanton Kontich
ATIE

•

lussen september 1995 en juli
l 99ó is in de gemeenten
Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Koniich, Lint en Mortsel
een bevolkingsonderzoek naar
borstkanker van stort gegaan. In
deze 7 gemeenten ontvingen
12.324 vrouwen tussen 50 en
70 jaar een uitnodiging van de
Preventieve Gezondheidsraad
kanton Kontich om een
mommogrofie te loten maken.
Veel vrouwen hebben op deze
uitnodiging gereageerd. In totaal
zijn 4.263 vrouwen naar het
onderzoek in de mammobiel
gekomen. Daarnaast hebben
1.765 vrouwen op voorhand
verwittigd dot ze niet naar het
onderzoek zouden komen. In
Edegem werden 2.931 vrouwen
uitgenodigd, er nomen 988
vrouwen deel aan het onderzoek
en 456 vrouwen meldden of.

Bij 213 van de 4.263 vrouwen
die deelnamen werd een alwij
king gevonden die verder diende
te worden onderzocht. 8ij 116
van deze 213 vrouwen betrof
het een oppuntstelling van een
goedaardige afwijking. We
hopen dot bij deze vrouwen

geen te grote ongerustheid
geheerst heeft in de periode
tussen ons bericht en de verdere
oppuntstelling. Op dit moment is
bekend dot bij 32 vrouwen de
diagnose borstkanker werd
gesteld.

Via dit artikel zouden we alle
vrouwen die hebben gereageerd
op de uitnodiging voor het
screeningsonderzoek willen
bedanken.
Tevens doen we een eerste
oproep om deel te nemen aan
de volgende onderzoeksronde.
Immers, in overeenstemming met
de aanbevelingen van de
Europese gemeenschap, zal over
enkele maanden een nieuwe
onderzoeksronde van stort gaan.
Het is namelijk belangrijk dot het
maken van een mammografie
om de twee jaar wordt herhaald.
In Edegem zal de volgende
onderzoeksronde plaatsvinden
van 29 september tot 31okto
ber. De mommobiel vindt u op
de parking van het rust- en
verzorgingstehuis lmmoculoto,
Oude-Godstroot 110. Alle
vrouwen van 50 tot 70 jaar
ontvangen hiervoor tezijnertijd

een uitnodigingsbrief. We hopen
dot nog meer vrouwen besluiten
om aan het bevolkingsonderzoek
naar borstkanker deel te nemen.
Indien u nog vragen hebt hierom
trent kan u terecht bij uw huisarts
of bij het Centrum voor Kanker
preventie, tel. 820.25.59.

Overzicht van de onderzoeks
periode in de verschillende
gemeenten:

Edegem : van 29 september tot
31oktober
Kontich : van 3 tol 29 november
Lint: van l lot 5 december.
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

Na de enorme respons op de
eerste editie in het najaar van
1996 organiseert de werkgroep
emancipatie i.s.m. karateclub
Kamakura voor een tweede keer
een cursus zelfverdediging voor
vrouwen.

WAT HOUDT DEZE CURSUS IN ?
Deze cursus beoogt een eerste
kennismaking met de wereld van
de zelfverdediging. Het is niet
de bedoeling om ook aan
verbale verdediging te werken.
Onze cursus start daar, waar
men zich met woorden alleen
niet meer uit de slag kan trekken
en waar men zal moeten over
gaan tot het gebruik van een
fysieke manier om zich te verde
digen.

Het is zeker niet zo dat men no
deze lessenreeks 'volleerd' is.
Deelneemsters zullen zich wel op
verschillende situaties hebben
leren voorbereiden.

VOOR WIE?
Voor elke vrouw vanaf 16 jaar.
U hoeft niet over een grote
sportieve conditie te beschikken.

WANNEER:
10 vrijdagavonden :
26 september
3- 10.17.24-31 oktober
7.14-21-28 november
telkens van 20 tot 22 uur.

WAAR:
in de sportzaal van de vroegere

OVE-school, Drie Eikenstraat
363 te Edegem
(aan parochiecentrum De
Schrans)

BEGELEIDING :
De Edegemse karateclub
Komakura heeft ruime ervaring
in het geven van cursussen
zelfverdediging en verleende
graag terug hoor medewerking.

BIJDRAGE:
1.400 fr., schriftelijke cursus en
verzekering inbegrepen.

Cursus zelfverdediging voor vrouwen

Cursussen automechaniek en elektriciteit voor vrouwen

Beide cursussen worden even
eens in het najaar hernomen.
Hebt u interesse ? Geef dan

alvast uw naam op ! U komt don
op de wachtlijst. Eens de data
vaststaan, schrijven wij u per-

soonlijk aan. U kan zich dan als
eerste definitief inschrijven.

Inlichtingen over de werkgroep Emancipatie
en inschrijvingen voor de activiteiten

Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. : 450.42.46,

28

tijdens de werkdagen, bij
voorkeur tussen 9 en 1 2 uur of
tussen 14 en 16 uur.
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DINSDAG 24
kermis op het gemeenteplein

WOENSDAG 25

JUNI i dagelijks tot 31 /08 K.A.V. Centrum
vanaf 11 uur bloemschikken

ZATERDAG 21
VVV, Stationsweg 1 of Café O.-L.-Y.-van-Lourdeskerk, zij-
Groothoofd, Groothoofd 3 te ingang, Lourdeslaankermis op hei' gemeenteplein Dordrecht (NL] info : 457. 24.47 (De Blanger) of
deelname : 5 fl. 457.36.83 (De Meyer)• Accordeonvereniging De Nachte- 1 puzzelwandeling door

1 gaal Veere
ZONDAG 29kermistapioe toeristische wandelzoektocht

19 uur dagelijks tot 31/08 viering Feest van de Vlaamse
op junikermis en in omliggende

I
vanaf 11 uur gemeenschap

straten VW te Veere (NL) lees ook 61.32

Edegem Rally Team De
deelname : 5 fl.

Edegem Rally Team Defietspuzzelrit door Vlissingen
Minirijders v.z.w. dagelijks tot 28/09 Minirijders v.z.w.
25ste te voet door Edegem vanaf 11 uur 17de Minigemzoektocht
familiale wandelzoektocht VVV, Nieuwendijk l5 of Stations toeristische oriëntatie-autozoek-
zonder strikvragen restauratie Ie Vlissingen (NL) tocht
dagelijks tot 07/09 deelname : 5 fl. vanaf 12 uur
vanaf 1 l uur Minigem, Jacob de Roorestraat 8
vertrek : ASLK, Doelveldstroat 7 info : 455.17.41
(aan gemeenteplein) of Lunch ZONDAG 22
Gorden, Prins Boudewijnlaan ' kermis op het gemeenteplein
304 (aan GB)

JULI• ] deelname : 200 f. EBC Molenvrienden
info : 645.24.73 l 5e editie wielerwedstrijd "junior
7de Tempelierszoektocht van het jaar" DINSDAG 1
autozoektocht stort en aankomst : Hovestraat Edegem Rally Team De
dagelijks tot 21 /08 1 20 km over 14 ronden Minirijders v.z.w.
vanaf 1 1 uur 1 250.000 fr. prijzen 1 ste Ontdek Mechelen
Dienst voor Toerisme, Casseloon info: 449.29.16 familiale wandelzoektocht
4te Middelkerke dagelijks tot 05/11
Bakkerij Vanhove, I Blauwvoetgemeenschap

1 vanaf l l uur
Spermaliestraat 277 te Slijpe wandeling E±5 km) Den Grooten Wolsack,
afstond 22 km, deelname : 250 fr. 1 13.30 uur 1 Wollemarkt l6, Mechelen1
puzzelwandeling door Vlissingen ; Blauwvoetlokaal, Jacob de 1 deelname : 200 fr.
toeristische wandelzoektocht 1 Roorestraat 8 (Fort 5)
dagelijks tot 31 /08

1 Kon.Fanfare St.Rosalia 1 DONDERDAG 3vanaf 11 uur
i Grabbelpas 1997VVV, Nieuwendijk 15 of Grand opluisteren eucharistieviering

Café van het Arsenaal Theater te junikermis met nadien kermis· \ kinder"circus"animatie
Vlissingen (NL) taptoe lees ook bl.19

deelname : 5 fl. O.L.-V-van-lourdeskerk, 1 Edegem Rally Team Depuzzelwandeling door Dordrecht Hovestroat
toeristische wandelzoektocht Minirijders v.z.w.
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instuif
1

percussie
1

zing· en dansinitiatie
19.30 uur lees ook bi. 21 lees ook bi. l 9
Minigem, Jacob de Roorestraat 8
info : 440.34.62

' DINSDAG 15 DINSDAG 29
Edegemse vakantie-initiatieven Edegemse vakantie-initiatieven

VRUDAG 4 zomerinitiatiecursus drums en zomerinitiatiecursus drums en
VMPA Natuurgidsen Fort 5 percussie percussie
Edegem lees ook bi. 2 l lees ook bl.21
begeleide natuurwandeling
thema : "schemering" MAANDAG 21 Grabbelpas l 997
21 uur Edegemse vakantie-initiatieven familie-uitstap naar Boudewijn
Fort 5, Jacob de Roorestraat zomerinitiatiecursus drums en park
[hoofdingang) percussie lees ook bi. l 9
deelname gratis, geen inschrij- lees ook bi. 21

1
1 evingen, duur± 2 uur 'info : 457. 91.63 (K.Matthijs) of

DINSDAG 22449.12.52 (H.Rotty)
1 AUGUSTUSEdegemse vakantie-initiatieven

zomerinitiatiecursus drums en
MAANDAG 7 percussie DONDERDAG 7
Edegemse vakantie-initiatieven lees ook bi. 21 Grabbelpas 1997
zomerinitiatiecursus drums en Clown Rocky's kriebelshov
percussie lees ook bi. l 9
lees ook bl.21 VRUDAG 25

Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem

1

VRIJDAG 8 AUGUSTUSGrabbelpas 1997 kaarten
Mexicaans kinderfeest om ter meeste slagen, elk voor Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem

lees ook bi. l 9 zich kaarten
19.30 uur om ter meeste slagen, elk voor

hotel restaurant De Basiliek, zich
DINSDAG 8 Hovestraat 69 19.30 uur
Edegemse vakantie-initiatieven inzet 20 fr, wees vriendelijk voor hotel restaurant De Basiliek,
zomerinitiatiecursus drums en uw partners, iedereen welkom Hovestraat 69

1 •percussie inzet 20 fr., wees vriendelijk voor
lees ook bi. 21 uw partners, iedereen welkom

ZONDAG 27

VRUDAG 1
Vakantiegenoegens Edegem

DONDERDAG 14familiale fietstocht
viering Feest van de Vlaamse door de Zennevallei en de 22ste Internationaal Folklore·
gemeenschap landbouwstreek tussen Zemst- festival
lees ook 61.32 Perk-Peutie 20 uur : officiële opening en

11 uur voorstelling in de festivalhoal
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem parking vóór kerk van Zemst lees ook bl.14-15
kaarten info : 440.41.62 (Willy De
19.30 uur Keye) VRIJDAG 15hotel restaurant De Basiliek, 22ste Internationaal Folklore 
Hovestraat 69

MAANDAG 28 festival
inzet 20 fr, om ter meeste
slagen, elk voor zich Edegemse vakantie-initiatieven l O uur : eucharistieviering in de

zomerinitiatiecursus drums en O.-L-Vrouw-van-lourdeskerk

percussie (basiliek)
MAANDAG 14 lees ook bl.21 14.30 uur : openluchtvoorstelling
Edegemse vakantie-initiatieven in het park Hof ter Linden
zomerinitiatiecursus drums en Grabbelpas 1997 lees ook bl.14-15
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DINSDAG 19
22ste Internationaal Folklore
festival

ZATERDAG 16
22ste Internationaal Folklore·
festival
20 uur : galavoorstelling in het
Beethovenauditorium van hotel
Ter Elst
lees ook bi. l 4- l 5

ft

• •

Teksten voor activiteitenkalender
23 AUG. - 24 OKT.

dienen binnengebracht
uiterlijk 25 juni

ZONDAG 31
Vakantiegenoegens Edegem
familiale fietstocht langs het
"Belgs lijntje" en het
"smokkelaarspad"
tussen Turnhout en Baarle-Hertog
l 0.30 uur
station Turnhout
info : 440.41.62 [Willy De
Keye)

DONDERDAG 28
Grabbelpas 1997
familie-uitstap naar safaripark
"Monde Sauvage" en grotten
van Remouchamps
lees ook bl.19

MAANDAG 25
Edegemse vakantie-initiatieven
sport en spel in sporthal Den
Willecom
lees ook bl.20

dagwandeling in de Voerstreek
met picknick en 3gangen
mooltijd
7.l5uur
gemeenteplein Edegem
info en inschr. : 449.04.34 (Bob
Dombrech!) of 440.41.62 (Willy
De Keye)

E
•

T
•

N
•

E

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling
thema : "vleermuizen - nacht
jagers ?"
20 uur
Fort 5, Jacob de Roorestroot
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrij
vingen, duur± 3 uur
info: 457.91.63 (K.Motthijs) of
449.12.52 (H.Rotty)

ZONDAG 24
Vakantiegenoegens Edegem

20 uur : voorstelling in de
festival hol
lees ook bl.14-15

VRIJDAG 22
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten
om ter meeste slagen, elk voor
zich
19.30 uur
hotel restaurant De Basiliek,
Hovestroot 69
inzet 20 fr, wees vriendelijk voor
uw partners, iedereen welkom

WOENSDAG 20
22ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur : slotvoorstelling en
afscheidsceremonie in de festival
hol
lees ook bi. 14-1 5

E
o

M
o

E
0

G
0

MAANDAG 18
Edegemse vakantie-initiatieven
spori en spel in sporthal Den
W/il'ecom
lees ook bi. 20

Grabbelpas 1997
krijgskunst "Escrima"
lees ook bl.19

22ste Internationaal Folklore·
festival
20 uur : voorstelling in de
festivolhol
lees ook bi. l 4- l 5

ZONDAG 17
22ste Internationaal Folklore
festival
13.30 uur: folkloristische
optocht
14.30 uur : openluchtvoorstelling
in hei park Hof ter Linden
19uur: 'Fest Humana' in de
festivolhol
lees ook bi. l 4- l 5

E
0

D
0

•

•

NATIONALE FEESTDAG
Ter gelegenheid van de Natio
nale Feestdag op maandag 21
juli, zal een

Te Deum
worden gezongen op zondag I Vrouw-van-Lourdes in de
27 juli, omstreeks 10.45 uur, na Hovestraat.
de mis van 10 uur, in de
parochiale kerk Onze-Lieve- 1 Op die manier wordt de troons-

bestijging van Koning Leopold
1, stichter van het Belgisch
vorstenhuis, herdacht.

Deze plechtigheid wordt
bijgewoond door algevaar
digden van de burgerlijke en
militaire overheden en staat
open voor het publiek.
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}EDEGEM-VLAANDEREN ]

I#:...Il
ZONDAG 29 JUNI
deuren open te 20 uur in jeugd
huis Limerick
Porklaan 159, Edegem

Optreden van BAZAAAR.

Organisatie :
Gemeentebestuur Edegem in
samenwerking met
Davidsfonds Edegem en
Jeugdhuis Limerick

Inkom gratis

VRIJDAG 11 JUL
om 20 uur in de tuinen van de
muziekacademie, lerelststraat
69, Edegem

Viering opgeluisterd door
Biljarten No Halftien

e

Afgewisseld met poëzie
"Plaisir d' Amour"
gebracht door More Leemans en
Luc Tooien

Gastspreker
August Van Put, beheerder HBK
Spaarbank

Bij slecht weer vindt deze viering
plaats in de St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat

•
Bazaaar is passie, pure ontroe
ring, aanstekelijk enthousiasme,
visueel spektakel en muzikale
acrobatie.

Aansluitend gevolgd door een
fuif.

t \
»4-,T

Biljarten No Halftien
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Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op maandag 8
september [Jaarmarktteesten),
met uitzondering van de politie
wacht, die dag en nacht ter
beschikking 6lij.
De dienstverzekerina oo de
dienst Bevolking zal vancé
september hervatten op dinsdag
avond van 7zo: 19.45 uur en
op zctsrdcgvcommiddcg van9
+: 12uur.

Huisvuilophaling
ecc'ic vccecon huisvuilva.--,-- <a->ui tl» i - ·uil i

vsrsz cc csc:g
9se'se

Gemeentelijke/,\
Oenbare \/
Bibliotheek
Hovestroat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, woens- en donderdag.
13.30 - 20 uur

• dinsdag:13.30- 17 uur
• vrijdag:13.30-18 uur
• zaterdag: 9.30- 12.30 uur

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
Kerkplein z/n- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• mcandag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14 • 16 uur

• donderdag en zaterdag
15- 17uur

• dinsdag gesloten

INHOUD

Op de siertoer 23

Het gebeurde in de gemeente
raad 3.4
Edegemse jaarmarktfeesten 5-9

Extra katern :
Contactadressen Edegemse
verenigingen

Selectieve inzameling
tuinafval 21

Week van de hoffelijkheid 22
Dog van de Klcn: 23

Kalender tentoonstellingen 10
Edegemse Concerten 11

Onderwijs en vorming 12-13
Elsdonkfeesten 14
Gemeentelijk seniorenfeest 15
Ophaling bruikbare

16 1 •goederen
Behaag Edegem
Natuurlijk 17.20

2

Extra editie van
het gemeentelijk
informatieblad
Dor tet cverccnbod ccn
arkelszcl er end september
een extra nummer van het
gemeentelijk informatieblad

·verscn.ynen.

Gemeentelijke@
openbare '(9
Discotheek -
Hovestroat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Bedrieglijke advertentie-
ronselaars 24

Open monumentendag 25
Verkoop van gevonden
fietsen 25

Bevolkingsonderzoek naar
borstkanker 26

Kinderdagverblijf Sloeber 26

Werkgroep Emancipatie 27

Cursus 'leren leren' 28
Cursus zelfverdediging en
weerbaarheid 29

Over sport... 30

De Gordel 31

Tai chi 32

Verenigingen in de kijker 32

Zelf tuinieren 32

Activiteitenkalender 33-35

Open straatdag 36

•

Colofon
Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstrat 90, 2650 Edegem.
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Het gebeurde in de
1

standigheden die kunnen leiden

GEMEENTERAAD tot het plegen van een inbraak,
de dader- en slachtofferprofielen
enz. Er moet ook meer aandacht

Preventieproject lokale advies met betrekking tot de worden besteed aan de nazorg

beveiliging van de woning tegen van slachtoffers en in een verder
criminaliteit inbraak, herbezoek van slachtof stadium wordt de uitbouw van

De preventie van de kleine of ters van inbraken en toezicht op contactpunten in de wijken

huizen waarvan de bewoners [buurt- en wijkcomités ot vertrou
veel voorkomende criminaliteit is

voor langere tijd afwezig zijn wenspersonen), waarbij de klem-
de jongste jaren een sleutelbe

wegens vakantie. toon ligt op intormatie-uitwisse-
grip geworden in hei ie voeren ling en communicatie, in het
gemeentelijk veiligheidsbeleid. Thans heeft de preventieraad voorruitzicht gesteld.

• 1
In die optiek keurde de gemeen- zich de pro-actieve aanpak van Naast vermogenscriminaliteit,
teraad van Edegem begin 1996 n 7 mei al haar deelaspecten, kan
de oprichting goed van een con- 4 op termijn daar nog de preven
sultatieve preventieraad, een ad- - ''! ? tieve werking inzake fietsdiefstal-asviesraad voor de preventie van +Ho. -=

len, straatcriminaliteit, overlast
de lokale criminaliteit. Deze raad sst ien gevolge van het uitgangs
wordt voorgezeten door de bur leven en drugs worden bij-
gemeester en is samengesteld uit genomen.
politieke mandatarissen, leden de inbraakcriminaliteit ten doel
van de adviesraden, enkele gesteld. De huidige werkwijze De toepassing van al dit wordt

ambtenaren uit lokale gemeente- voortzetten en pro-actieve maat- toevertrouwd aan een preventie-

lijke diensten en vertegenwoordi regelen nemen vergt echter de cel, die onder te brengen is bij

gers van rijkswacht en politie. inzet van personeel, materieel en de lokale gemeentepolitie en zal
bijgevolg financiële middelen. functioneren onder leiding van

De preventieroad bepaalde on- de politiecommissaris-korpschef
middellijk no zijn oprichting een Daarom zal de huidige en ge- en onder de directe verantwoor
aantal topics waarrond zal wor plande aanpak in één preventie- delijkheid van de preventie-• 1 den gewerkt : woninginbraak, project worden samengebundeld. ambtenaar.

verkeer, diefstal, vandalisme, mi- Indien dot project wordt goedge-
lieu- en lawaaihinder ten gevol keurd door het Ministerie van Het preventieproject lokale crimi

ge van het uitgangsleven en Binnenlandse Zaken en bezegeld naliteit, samen met het daarbij

drugs. wordt in een preventiecontract, horende preventiecontract, werd

kan de gemeente genieten van door de gemeenteraad op 26

Daarbij is inbraakcriminaliteit in de door de federale overheid juni 1997 goedgekeurd.

Edegem een ernstig probleem. voorziene financiéle ondersteu
De totale werkingskosten die

Uit de cijfers van de gemeente- ning van concrete inititiatieven 1
politie en de rijkswacht blijkt dot inzake criminaliteitspreventie. 1

gepaard gaan met het preventie-

het aantal inbraken op het 1 project bedragen 3 miljoen

grondgebied van Edegem in de Op het vlok van voormelde pro- frank.

periode 1994.1996 constant i actieve aanpak wordt er onder-

gestegen is. Deze tendens zet meer gepland verder werk te

1

St.-Goriksplein
zich dit jaar voorl. maken van voorlichting, stimule-

ring en sensibilisering van de Omwille van het drukke auto- en
Door de preventieraad werden bevolking. Ook bestaat het voor- busverkeer op het St.-Goriksplein
op dit vlak reeds een aantal nemen studiewerk te verrichten wordt ter hoogte van de
maatregelen genomen, zoals de aangaande de manier waarop Buizegemlei een oversteekplaats
organisatie van preventie- inbraken worden gepleegd, de voor voetgangers aangelegd.
avonden en -namiddagen, het motieven van een inbraak, de De gemeenteraad keurde daar-
verlenen van preventief technisch geboden gelegenheden en om- toe een politieverordening goed.

3
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Gemeentelijke vzw's
• Vzw Sport- en Recreatiecentra
Edegem
De gemeenteraad keurde de
rekening 1996 van de vzw
Sport- en Recreatiecentra
Edegem goed :
- Ontvangsten :
- Uitgaven :
- Saldo :

• Vzw Tentoonstellingshuis
Hellemons
De gemeenteraad keurde de
rekening 1996 van vzw Tentoon
stellingshuis Hellemans goed :
- Werkingsontvangsten :

l .658.33 l fr.
- Werkingsuitgaven :

l.598.908 fr.
- Werkingssaldo: - 59.423 fr.
Samen met de resultaten van de
vorige dienstjaren en het saldo
van het Fonds voor de Aanleg
van Patrimonium wordt een batig
saldo van 315.91 l fr. genoteerd.

lnterteve
Door de gemeenteraad werd het
ontwerp van statutenwijziging
van de gemengde intercommu
nale lnterteve goedgekeurd.
Daarin is een passende oplos
sing uitgewerkt voor de partici
patie van de intercommunale in
het project Telenet Vlaanderen.

Gemeenteschool A.V.E.
Een aantal turntoestellen van de
gemeenteschool A.V.E. zal
worden vervangen.
De kosten worden geraamd op
400.000 fr., exclusief btw.

Politie

minibus-bureelwagen. Milieuconvenant
Geraamde kostprijs: 990.000 Door de gemeenteraad werd
fr., exclusief btw. goedkeuring gegeven aan vol-

gende optionele subovereenkom-

Bibliotheek sten van het milieuconvenant
1997.1999 •

o initiatief van de Vlaamse - opstellen van een gemeentelijk
minister van Cultuur, Gezin en MINA-beleidsplan

Welzijn werd aan alle openbare - aanleggen en bijhouden van

bibliotheken in Vlaanderen de een milieu-inventaris

mogelijkheid geboden zich aan - aansluiten op de Vlaamse

te sluiten op Internet. milieudatabank
- preventie- en selectieve inzame-

De Gemeentelijke Openbare ling van huishoudelijke afval
Bibliotheek Edegem maakte stoffen.
daarvan gebruik.

Daardoor komt de gemeente in
Om het raadplegen van Internet aanmerking voor de in dat
en andere elektronische informa verband voorziene subsidiëring
tie in de bibliotheek in goede ba- vanwege het Vlaamse gewest.
nen te leiden, werd een gebrui
kersreglement uitgewerkt dat
door de gemeenteraad werd
goedgekeurd.

Gemeentefinanciën - erratum
In het vorige gemeentelijk zetduiveltje huisgehouden,
informatieblad verscheen het want in de tabel 'Balans na
artikel 'Gemeentefinancién : dienstjaar 1996' ontbrak een
meer dan ooit gezond'. cijfer. De volledige tabel ziel
Op blz. 6 had echter een eruit als volgt :

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa 1.744.868.733 Eigen vermogen 1.494.731.719
(bezittingen die niet
bedoeld zijn om in Schulden méér dan 453.959.138
geld Ie warden om- l jaar
gezel)

Vlottende activa 286. 296. 995 Schulden minder 76.837.459
(deze zijn liquide of dan l jaar
kunnen binnen een
relatief korte perio Bewerkingen door 2.814.248
de in liquide midde derden
len worden omge-
zei) Regularisatie- en 2.823.164

wachtrekeningen

Totaal activa 2.031.165.728 Totaal passiva 2.031.165.728

$

Politie Edegem krijgt een nieuwe

l 0.682.622 fr.
l 0.639.829 fr.

42.793 f
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JAARMARKTFEESTEN
PROGRAMMA

SPRINGKASTELEN van Chiro
Che aan de St.-Antoniuskerk van
l O tot 22 uur.

•

•

Het gemeentelijk feestcomité en
het gemeentebestuur nodigen u
van harte uit op de komende
joormorktfeesten, wanneer
Edegem traditioneel weer bruist
van de activiteiten I
Hierna vindt u een volledig
overzicht van het programma.
Wij wensen u alvast veel plezier I

VRIJDAG 5 SEPTEMBER
OPENINGSCONCERT
JAARMARKTFEESTEN met optre
den van accordeonvereniging De
Nachtegaal en het Edegems Har
monieOrkest in de St,-Antonius
kerk om 20 uur - gratis inkom.

ZATERDAG 6 EN ZON
DAG 7 SEPTEMBER
25STE WANDELRALLY 'TE VOET
DOOR EDEGEM', ingericht door
E.R.T. De Minirijders met start in
Lunch Gorden (Prins Boudewijn
laan 304- beide dagen) af ASLK
[Strijdersstraat - enkel op zater
dag) tussen 9 en 14 uur.

OPTREDEN VAN TIROLERKAPEL
ALPENKLANG, ingericht door
het Bosilicakoor aan hun
braderijstand in de Strijdersstraat
van 9 tot 2l uur.

OPENDEURDAGEN van de
BRANDWEER in de kazerne in
de Zomerlei 37, van l O tot 17
uur.

KLIMMUUR voor kinderen op de
weide aan de dreef Hof ter
Linden van l O tot 18 uur.

BOEKEN-, WENSKAARTEN. en
POSTERBEURS, georganiseerd
door het Davidsfonds Edegem in
de kunstacademie, Drie Eiken
straat 16 [lokaal 't Elfenbankje]
van l O tot 18 uur.

VOGELSHOW ingericht door
Vogelkundige Kring St.
Franciscus in de turnzaal van de
gemeenteschool, Kontichstraat
21, zaterdag van l O tot 19 uur
en zondag van l O tot l 8 uur.

BRADERIJ in het centrum van de
gemeente m.m.v. de Edegemse
middenstand en verscheidene
Edegemse verenigingen van l 0
tot 22 uur.

TENTOONSTELLING
ONWIKKEUNGSSAMENWERKING
EN ANIMATIE, ingericht door de
Werkgroep Ontwikkelingssamen
werking Edegem in en rand Huis
Hellemans in de Strijdersstraat
l4,van l tot l8 uur.

KERMIS op het gemeenteplein
van l 2 tot 24 uur.

VOLKSDANSOPTREDENS (met
mogelijkheid tot deelname van
de omstaanders), ingericht door
VVKB die Schaertjes aan de trap
van het oud-gemeentehuis van
14 tot 17 uur.

OPENDEURDAGEN
HEEMMUSEUM 'DE PASTORIJ',
ingericht door de Kring voor
Heemkunde in de Strijdersstraat
18, van 14 tot 18 uur.

5



o o 0 0

1 N
e

F
0

0
0

R
O

M
0

A T
o e

E
0

V A N
o 0

7997

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1 KINDERLOOP (300 m), KINDER-
JOGGING ( 1,5 km), RECREATIE- TROETELDIERENWEDSTRUD voor

PONYRITTEN VOOR KINDEREN
1

LOOP (3,3 of 6,6 km) en WEG- kinderen, ingericht i.s.m. Den

in de dreef Hof ter Linden van 11 WEDSTRIJD [10 km), ingericht Dierenvriend, in Park-Centrum

tot 14 uur. 1 door ABES, met vertrek aan het aan de Drie Eikenstraat van 15
gemeenteplein, respect ievelijk tot 17 uur.

AMBACHTENMARKT in Park- om 14.00, 14.10, 14.20 en
AANKOMST PER FIETS vanCentrum aan de Drie Eikenstraat 15. 15 uur.

van 11 tot 18 uur met demon- 'NONKEL JEF' (Ivo Pauwels) en

stroties van o.o. bezembinden, 1 OPTREDEN THE OL'MEN 'DE SANDER' (Bob Sfijner) aan

figuurzagen, glosgrovures, STREETBAND in de braderij braderijstand van Ioyota

handweven, maken van heksen- 1 straten tussen 15 en 18 uur. Exelmons aan de Oude-God-

poppen, houtsnijwerk, houten straat om 1 5 uur, gevolgd door

beelden sculpteren, maken van OPTREDEN JEUGDMUZIEK GRATIS FOTOSESSIE met hen

hoestbollen op een marmeren 1 KAPEL K.S.A. CANTINCRODE in tussen 15 en 17 uur.
1 •tafel, imkerstand, kantklossen, de braderijstraten van 15 tot 16

koperfiguurzagen, kunstbrei uur. OPTREDEN TROPICAL STREET-

werk, ambachtelijk bereide KARAOKE in café 't Centrum in
BAND LA BANDA in de braderij

likeuren en genevers, patchwork,
straten tussen 15 en 18 uur.

de Strijdersstraat 35 van 19 uur
pergamono, pottendraaien, om- tot sluitingstijd.

1

OPTREDEN SHOWBAND WEST-
bochtelijk bereide peperkoek, FALIA in de braderijstraten tussen
quilten, scheren van angorakonij 15 en 18 uur.
nen, spinnen, tiffany, tingieten, ZONDAG 7 SEPTEMBER
vlechten van bijenkorven en KERMISTAPTOE door de Kon.
siermanden, ... en optreden van TWINTIGSTE ROMMELMARKT in Fanfare St.-Rosalia in de
'Greetje en de Franke Gast'. de Doelveldstraat, Vrijwilligers braderijstraten van 15 tot 17 uur.

FALCONS & HAWKS : demon- straat, Onafhankelijkheidsstraat, VUURWERK aan het Mei hof aan
stratief en educatief programma Trooststraat en rond het de basiliek in de Hovestroot om
met roofvogels (uilen, buizerds, gemeenteplein met deelname 21.30uur.
valken, ... ) door valkeniers in van verscheidene Edegemse

middeleeuwse kledij op de verenigingen van 8 tot 13 uur.

1weide aan de dreef Hof ter MUZIKALE RONDGANG door MAANDAG 8 SEPTEMBER 1 •Linden van 11 tot 18 uur. Om de Rosaliakapelle in de braderij-
15.30 uur : vlucht ! en rommelmorktstroten tussen

KERMIS op het gemeenteplein

10.30 en 12 uur.
van 12 tot 24 uur (ook op

, dinsdag 9 september).
? EUCHARISTIEVIERING in de

<1··,'.·;~'~ Basiliek in de Hovestroot met
VOETBALWEDSTRIJDEN 'Wissel-

t muzikale begeleiding van het
beker Leo Tindemons" tussen

"43%7-s' gemeentepersoneel en Edegemse

$ Edegems HormonieOrkest om
11.30 uur.

middenstand en 'Wisselbeker
mevrouw T. Goossens-luyckx'

DEMONSTRATIES TRAMPOLINE- tussen vaders jeugd BES en

SPRINGEN, ACROGYM en trainers jeugd BES, georgani

TUMBLING, ingericht door seerd door KVV Belgica-Edegem

Turnkring Jong Edegem in de Sport, in het gemeentelijk sport-

Hovestraat aan het gemeente- stadion Vic Coveliers in de Jon

plein tussen 14 en 17 uur. Verbertlei - aanvang : 18.30 uur.

p -Voor meer inlichtingen kon u terecht bij Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum, Kontichstraot 19 te 2650 Edegem,

l sa i j
tel. : 450.42.46.

6
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Ook dit jaar luiden wij het
jaarmarktweekend in met een
concert op vrijdagavond.

Accordeonvereniging De Nachte
gaal en het Edegems Harmonie
Orkest zetten hun beste beentje
voor en verzekeren een ge-

Heb je een hond, poes, konijn,
cavia of een onder troeteldier en
ben je nog geen 12 jaar, don
kon je meedoen aan de prijs
kamp op de jaarmarktteesten.

IEDEREEN HEEFT PRIJS 1 1

• Speciale prijs voor :
- het best verzorgde dier
- de origineelste voorstelling

• Den Dierenvriend schenkt de
laureaten nog een extra prijs : zij
mogen zich samen met hun
troeteldier laten vereeuwigen in
een heuse fotogroafstudio.

slaagde avond met mooie,
luchtige muziekpareltjes.

De inkom is gratis 1

Waar:
St.-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat, Edegem-Centrum

Je kan NU reeds inschrijven met
onderstaande strook en deze
bezorgen bij Kristel Kussé in het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem

ofwel

ter plaatse (in Park-Centrum :
ingang Drie Eikenstraat, schuin
over De Post) op ZONDAG 7
SEPTEMBER tussen 15.00 en
15.30 uur.

Prijsuitreiking na de jurering rond
16.30 uur.

Wanneer:
vrijdag 5 september
om 20 uur

Het gemeentebestuur en het
gemeentellijk feestcomité nodi
gen iedereen van harte uit !

(~
\ ------~

1«

Verdere informatie bij Kristel
Kussé, tel. 450.42.46.

VEEL SUCCES ! ! !

Een organisatie van het
jaarmarktcomité i.s.m. Den
Dierenvriend

Jaarmarkt{eesten
TROETELDIERENWEDSTRIJD

Inschrijvingsstrook troeteldierenwedstrijd zondag 7 september
1

Naam: .

Voornaam: .

Adres: .

Tel. : . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . •........... Leeftijd : .

wenst deel te nemen aan de troeteldierenwedstrijd van 7 september 1997 te Edegem

7
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Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Edegem
"ONTDEK HIER DE WERELD"

8

De Werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking Edegem slaat ook
dit jaar tijdens de jaarmarkt
feesten terug haar tenten op in
Huis Hellemans aan de Strijders
straat.

Wat is er hier allemaal te ontdek
ken?

Voor Huis Hellemans bevinden
zich verkoopstandjes van deel
organisaties van de werkgroep :
Calcutta Rescue, Wereldwinkel,
Oekraineproject, ... en het oude
vertrouwde Pacuras-eetkraam.

In het gebouw ontdek je een
bazaar met in het Zuiden ge
maakte producten. Op de eerste
verdieping vindt men tentoonstel
lingen over de drie projecten die
de gemeente Edegem onder
steunt, nl. Calcutta Rescue in
India, Duterimbere in Rwanda en
Mudha in de Dominicaanse
Republiek. Aan deze tentoonstel
ling is een quiz verbonden met
als prijs een weekend voor 2
personen.

In de prachtige tuin van Huis
Hellemans staat een heuse cock
tailbar. Op het podium wisselen
zowel zaterdag als zondag
tussen 12 en 19 uur groepen uit
het Zuiden elkaar af. Tussendoor
kan je mee dansen, je laten
schminken, conga spelen, enz.
Verwacht u aan een schitterende
mix van groepen uit het Zuiden
met de nodige tropische en
exotische klanken; we brengen
geen programma om rustig op
uw stoel te blijven zitten !

Naast de jaarmarkt ondersteunt
de Werkgroep met zijn volle
gewicht ook jaarlijks de
11.11.11 .-actie en de bij
horende "cocktailquiz".
In het voorjaar, op zaterdag 28
maant '98, organiseren we het
jaarlijkse restaurant ten voor
dele van de ondersteunende

projecten.

Individuen en/of groepen die
willen participeren of een handje
toesteken op een van de activitei
ten kunnen contact opnemen met
Mariette Verwimp in het Admini
stratief Centrum tijdens de
kantooruren, tel. 450.42.47.

\~
\\

•

•
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Brandweer Edegem Gewestelijk Z-Centrum
OPENDEURDAGEN

•

•

Naar jaarlijkse gewoonte vinden
de opendeurdagen van het
gewestelijk brandweercentrum
plaats tijdens het eerste weekend
van september in en rond de
brandweerkazerne.

Dot men op deze dogen het
materieel en de gebouwen van
dichtbij kan komen bekijken is
genoegzaam bekend. Meer en
meer horen we echter dot er een
bezoek wordt gebracht in functie
van het voorgestelde programma
en de demonstraties.
Dit joor hebben we don ook een
strikter uurrooster opgesteld
zodat de bezoekers hun activitei
ten kunnen pionnen binnen het
aanbod van het ganse jaarmarkt
gebeuren

Zowel op zaterdag 6 als op
zondag 7 september worden de
deuren van de brandweer
kazerne oon de Zomerlei open
gezet en dit van l O tot 17 uur.

Op beide dagen zijn er verschei
dene standen doorlopend te
bezoeken:
• stond met brondweermoterioal
• onze chemie-interventiewagen
staat uitgestald met verschillende
zones voor decontaminatie en
het decontaminatiebad
• het ganse wagenpark - met
uitleg - staat opgesteld
• een gegidste rondleiding in de
kazerne
• onthaal en eventuele inschrij
ving van kandidaat-brandweer
lieden
• videobeelden van interventies
en branden.

Verder zijn er op zaterdag en
zondag demonstraties :
• 13 uur : opstelling en werking
van ladder en hoogtewerker
• ]4uur : demonstratie van
branden met grote huishoudelijke
toestellen, zoals ijskast, droog
kast, wasmachine, verwarmings
installatie en boiler
• l5 uur : reddingsactie na een
ongeval in een woonhuis met
meerdere slachtoffers waarbij de
brandweer en het medisch

Dat kan 111 Wie op zoek is naar een
zinvolle bezigheid waarbij durf, inzet,
engagement, kameraadschap, gevaar
en dienstverlening centraal slaan, is
bij de vrijwillige brandweer op het
goede adres.

Wie geregeld de krant openslaat of
de nieuwsberichten volgt op radio en
televisie slaat er versteld van hoe
dikwijls de brandweer moet tussen
komen. Het 'weren van branden' is
dan ook niet haar enige taak. De
ontwikkeling van de industrie, het
transport over de weg, de toene
mende verkeersdrukte, stormschade,
wateroverlast, insectenplagen, hel
bevrijden van geknelde personen, hel
zijn maar enkele taken waarvoor de
bevolking beroep doet op de brand
weer. Dil vergt modern materieel en
goed getrainde brandweerlieden.

Voor velen is het werken mei vuurrode
pompwagens voorzien van loeiende
sirenes en helderblauwe zwaailichten,
het dragen van persluchtapparatuur of
het manipuleren van andere techni
sche hulpmiddelen, een echte
uitdaging. Anderen zijn meer
geïnteresseerd in het organisatorische
af administratieve. Zij kunnen zich
uitleven met preventie, interventie
planning, uitrukprocedures, het geven

interventieteam worden ingezet
en verschillende brandweer
materialen en -technieken wor
den getoond.

Wij hopen tijdens deze open
deurdagen alle geïnteresseerden
en alle sympathisanten van de
brandweer te mogen begroeten.
De cafetaria stool open om voor
en na de demonstraties te pralen
met de manschappen, de onder
officieren en de officieren.

van praktisch en didactisch onderricht
aan de manschappen of het rondlei
den van bezoekers.

Binnen de organisatie kan men opklim
men door het volgen van cursussen
aan de brandweerschool. Via interne
doorstroming volgens verschillende
graden is het mogelijk een mooie
carrière uit te bouwen. Wie beschikt
over een voldoende hoog burgerlijk
diploma komt in aanmerking om het
korps Ie vervoegen op het niveau van
officier.

Buiten alle persoonlijke aspiraties die
men naar voor kan schuiven, is vooral
de groepsgeest van belang. Het samen
als een goed geoliede machine optre
den bij onheil, het paraat staan in alle
omstandigheden en in alle situaties en
het helpen van medeburgers in nood,
schenkt grote voldoening.

Voelt u zich aangetrokken om deel uit
Ie maken van deze bijzondere groep
mannen en vrouwen, aarzel dan niet
en neem contact op met de bevelheb
ber, kapitein P. Vermeulen, af met een
van zijn officieren. Bel ons op het
nummer 457.46.33 of kom langs in
de Zomerlei 37 te Edegem. Door uw
inzet en engagement te geven, krijgt u
zoveel meer terug.

9

Hebt u er vroeger ook van gedroomd
om later brandweerman te worden ?
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Kalender
TENTOONSTELLINGEN

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van l3 september tot 5 oktober

HARAKKA
Finse kunst

Van l l oktober tot 2 november

binnenhuisarchitect, kalligraaf,
aquarellist en letterkapper

JORIS OLYSLAEGERS

In samenwerking met het Fins
Cultureel Centrum in Antwerpen
organiseert Huis Hellemans een
tentoonstelling van FINSE KUNST.

De groep HARAKKA uit Helsinki
met deelname van :

Aino favén
Heidi Göransson
Marjo Hakala

Jari Jokiaho
Matti Köhönen
Olaf Kangas
Katarina Koskivaara
Ilona Rista
Sari Nieminen
Meria Winqvist

zal van 13 september tot 5
oktober exposeren in Huis
Hellemans.

f

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

10
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Comité Edegemse Concerten

ZOMERS ZATERDAGAVONDCONCERT

•

met de FAMILIE IVANOV

Philippe lvanov, piano

Jossif lvanov, viool

Maria lvanov, piano

Dimitri lvanov, viool

in klassieke meesterwerken van
o.m. J.S. Bach, L. van Beethoven,
W.A. Mozart, N. Paganini.

Plaats :
St.-Antoniuskerk, Drie Eiken
stroot, Edegem

Datum:
zaterdag 13 september
om 20.15 uur

Inkom:
350 fr.
250 fr. voor 'Vrienden van de
Edegemse Concerten' en +3
pos, - l 8-jorigen en CJP-houders

Onze troeven, zoals steeds :

mooi kader - hoog niveau - lage
prijs - prachtige akoestiek
- geen parkeerproblemen

•

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraot 19 te
Edegem - tel. 450.42.46.

Reservatie via de gemeentelijke
info-foon : tel. 450.42.10.

Van zodra u in verbinding bent
met de info-foon, druk op * - * -
2-3.
Lees uw bericht in no de toon.
Druk op een willekeurige toets en
daarna op het hekje [±].
Gelieve duidelijk opgave te doen
van uw naam, adres, het aantal
gewenste kaarten en eventuele
korting.
Uw kaarten liggen don klaar aan
de ingang van de kerk, waar u
ze dient af Ie halen vóór 20 uur.

Noteer alvast de datum van ons
volgend avondconcert : zaterdag
29 november om 20.15 uur mei
optreden van 'Fratelli', de ge
broeders Kolacny, pianoduo.

11
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Kontichstraat 21, 2650 Edegem

AARD
De Andreas Vesoliusschool is een
gemeentelijke onderwijsinstelling
voor meisjes en jongens van het
l ste tot het 6de leerjaar lager
onderwijs.

Vrije keuze tussen de erkende
godsdiensten (katholieke, protes
tantse, islamitische, orthodoxe,
israëlitische en anglicaanse) en
de niet-confessionele zedenleer.

DIENSTEN
• schoolbus
• voor-, na- en middagtoezicht
• geleide avond- of middag

studie
• gemeentelijke logopediste.

LESTIJDEN
• voormiddag : 8.30 uur tot

12.05 uur
• namiddag: 13.35 uur tot

15.30 uur.

INLICHTINGEN EN
INSCHRIJVING
De directeur is ter beschikking in
de school :
• elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag :
tot 22 augustus (uitgezonderd
op 15 augustus),
telkens van l O tot l 2 uur, van
13.30 tot 17 uur en van 18.30
tot 21 uur.

• daarbuiten op afspraak, tel.
450 43 90.

Hoewel wettelijk ook na 22
augustus kinderen kunnen
ingeschreven worden, dringen
we er toch op aan in te schrijven
uiterlijk op deze datum. Dat geeft
ons de ruimte om hei nieuwe
schooljaar doeltreffend te organi
seren.

Gedetailleerde brochures op
aanvraag verkrijgbaar

ONDERWIJS EN VORMING
Gemeentelijk aanbod

ANDREAS• VESALIUSSCHOOL

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Hof ter Elst, Terelststraat 69,
2650 Edegem

Lessenrooster :
• 1 ste jaar Algemene Muzikale
Vorming (keuze uit 3 groepen)
KINDEREN (8 jaar op 3 l. l 2.'97)
- LlA: maandag 16.30 tot 18
uur en donderdag 16.30 tot
17.30 uur
- L l B : woensdag 14 tot 15 uur
en vrijdag 16.30 tot 18 uur
- LIC: dinsdag 16.30 1ot 17.30
uur en donderdag 16.30 tot 18
uur
JONGEREN EN VOLWASSE
NEN (l 6 jaar op 31.12.'97)
maandag van 19.15 tot 21.45
uur.
• Woord (lagere cyclus)
zaterdagvoormiddag.

12

Inschrijvingen :
• maandag 1 september van

16.30 uur tot 20 uur
• dinsdag 2 september van

16.30 uur tot 20 uur
• woensdag 3 september van

14 tot 20 uur.

Inschrijvingsgeld :
1 .600 fr. jonger don l 8 jaar
4.800 fr. ouder don 18 jaar.

Inlichtingen :
• filiaal Edegem
de heer Willy Van den Bosch
tijdens de laatste week van
augustus en op schooldagen van
171ot 20 uur: tel. 457.46.93

-

• hoofdafdeling Wilrijk
Oudestroot 2, Wilrijk, tel.
827.11.19
directeur : de heer André
Debeure.



ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

Voor kinderen van 6 tot en met
11 jaar.

Inlichtingen :
Kristel Kussé, Administratief
Centrum, Kontichstraat l 9 te
Edegem, tel. 450.42.46.

f
o

Centrum, (gelijkvloers),
Kontichstraat 19 te Edegem
op woensdag 3 september
van 18 tot 20 uur.
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Inschrijvingen : 1 Aanvang van de lessen :
in de refter van het Administratief I zaterdag 6 september.

of in de hoofdafdeling :
Kunstacademie Mortsel, Lieven
Gevaertstraat 52 te Mortsel,
tel.: 449.31.85.
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Drie Eikenstraat 16, 2650
Edegem
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nEGEMS TAALATELIER
25 jaar gemeentelijk taalonderricht aan volwassenen

•

Romeinse Put 2, 2650 Edegem

Het ETA kan een kwarteeuw
ervaring in taalonderricht aan
volwassenen voorleggen. Het is
iets moois om op terug te blik
ken, zonder zelfgenoegzaam
heid evenwel. Want veel is onaf
gewerkt gebleven, omdat taal 
net als de mens zelf - nooit af
kan zijn, steeds in beweging is.

Tool maakt ons communicatief en
spoort tot mobiliteit aan. Wie
een vreemde taal beheerst, ont
dekt de onderstroom van een an
dere gemeenschap. Daarom is
toolverkenning een zeer humane
daad.

ln zijn jubileumjaar wil het ETA
met des te meer ijver de oude
doelstellingen realiseren :
• onderricht verschaffen in een
aantal Europese talen : Frans,
Engels, Duits, Spaans, Italiaans;
• de integratie van migranten en
anderstaligen bevorderen d.m.v.
een praktische kennis van het

Nederlands;
• de leerinhoud voor iedereen
toegankelijk maken : wij waar
borgen een voortreffelijk taal
niveau door middel van
geleidelijkheid, herhaling en een
persoonlijke aanpak.

Geen examens
Het ETA is geen kopie van
andere verdienstelijke scholen
voor taalonderricht aan volwas
senen. Het heeft een eigen
profiel ontwikkeld, waarin
volgende componenten opvallen :
• een makkelijk haalbaar ritme
van één lesbeurt per week;
• één leerkracht die de cursisten
van a tot z begeleidt;
• de vervanging van examens
door gepaste aanmoediging.

Nieuw initiatief
Een jubileumjaar verdient iets
aparts.
Naast een cursus nieuwe spelling
(nu meer dan ooit actueel) zetten
we ook een cursus Vlaamse en
Nederlandse cultuur op het
getouw.

Info over de ETA-werking en het
cursusaanbod
Lees hierover in het gemeentelijk
infoblad nr. 174 van juni ll. of
bel naar onderstaande nummers :
dhr. Lode Van der Sande [direc
teur), tel. 353.16.44;
dhr. Theo Schammelhout,
tel. 450.42.49 (kantooruren);
ETA, tel. 458.06.08
(inschrijvingsuren].

Inschrijvingen
Alle werkdagen vanaf maandag
l 8 augustus, tussen 19 en 21
uur, in het ETA,
Romeinse Put 2
te Edegem.

13
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Het Elsdonkcomité nodigt u
graag uit op haar jaarlijks
feestweekend. Ook nu weer
krijgt u de keuze uit een heel
deel activiteiten of kan u gewoon
komen genieten van een gezel
lige sfeer op fort 5 (in en rond de
fortfeesthal, nabij de bioklas).
Hierna vindt u het programma
van dit jaar.

Graag vermelden wij nog dat
het plaatselijk feestcomité de
opbrengst van de Elsdonkfeesten
- zoals steeds - schenkt voor
sociale doeleinden van de
parochie.

ZATERDAG 20 SEPTEMBER ZONDAG 21 SEPTEMBER ZATERDAG EN ZONDAG

14.00 uur:
KINDERNAMIDDAG
goochelaar en animatie
TEKENWEDSTRIJD
prijsuitreiking op zondag rond
17.00 uur

18.00 uur:
PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING
in de kerk van de Heilige Familie
(Kerkplein), opgedragen door
Z.E.H. pastoor Karel Heulen

21.00 uur:
GROOT VOLKSBAL
met medewerking van Radio
Bavo Discobar Drive-in-Show
inkom : l 00 fr.

9.00- 14.00 uur :
ROMMELMARKT aan de fortfeest
hal
inlichtingen : Robert Van den
Avont, tel. 449.76.20

15.00- 16.30 uur:
CONCERT
optreden Kon. Fanfare St.
Rosolio

17.00- 18.30 uur:
CONCERT
optreden Accordeonvereniging
De Nachtegaal

doorlopend :
zaterdag vanaf ]4 uur en
zondag vanaf 1 l uur

PAARDENMOLEN

PONYRITTEN

SPELKRAAMPJES

PANNENKOEKEN - FRIETEN
HAMBURGERS

KIP MET SLASCHOTEL - BIER EN
FRISDRANKEN

TENTOONSTELLING MINERVA
OLDTIMERS (BINNENFORT)

INFO: Kristel Kussé, p.a. Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.46.

14



GEMEENTELIJK SENIORENFEEST
dinsdag 14 oktober
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Vanaf 13.30 uur kunnen de
senioren plaatsnemen in de zaal.
Om vervoers- en parkeer
problemen Ie vermijden, wordt er
een gratis busdienst ingelegd. De
opslapplaalsten en vertrekuren
slaan vermeld op de achterzijde
van de toegangskaart.

- '2sets·S?
#EDEGEM

1 Daarnaast wordt de innerlijke
mens versterkt met koffie, thee,
koffiekoeken en gebak.

lnkomkaarten tegen de prijs van
50 fr. zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke seniorenverenigingen
en in het Administratief centrum
aan de receptie (Konlichstroal
19).
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Op dinsdag l4 oktober wordt
de gemeentelijke sporthal "den
Willecom" omgetoverd tot een
echte feestzaal waar om ]4.30
uur het showprogramma begint.
De Edegemse senioren worden
vergast op een 'Jong van Hart'
spektakel met Clown Rocky,
muzikant Bert Lenny, zanger
Christof en Lindsey, komisch duo
Paul van Hoeydonck en Wim
Quirijnen en een verrassingsact
van een Edegemse senior.

Traditiegetrouw organiseert de
gemeentelijke seniorenraad,
onder auspiciën van het gemeen
tebestuur, ook dit jaar een
feestnamiddag voor alle senioren
van Edegem.
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Weggooien is jammer !
GRATIS OPHALING VAN BRUIKBARE GOEDEREN

In het vorige informatieblad werd
u reeds op de hoogte gebracht
van de overeenkomst tussen het
gemeentebestuur en het kring
loopbedrijf Opnieuw & Co cvba.

Het kringloopbedrijf Opnieuw &
Co zal namelijk vanaf 1 septem
ber in opdracht van de gemeente
de bruikbare goederen die
normaal bij het huishoudelijk
afval terecht komen, bij u thuis
gratis ophalen. Hierbij denken
wij aan kleding, boeken, meube
len, speelgoed, huisraad, elektri
sche toestellen, enzomeer.

Voor de ophaling van de bruik
bare goederen dient u recht
streeks contact op te nemen met
Opnieuw & Co. Zij zijn bereik
baar van maandag tot en met
zaterdag van 10 tot 18 uur, tel.
488.38.83. Na afspraak met het
kringloopbedrijf zal de ophaling
binnen de zeven dagen gratis
gebeuren. De ophaling door het
kringloopbedrijf zal echter enkel
gebeuren als de aangeboden
goederen nog in goede staat
verkeren.

De bruikbare goederen kunnen
eveneens afgegeven worden op
het Ecopark (Kattenbroek 
zijstraatje Prins Boudewijnlaan
na Terelststraat). De openings
uren van het Ecopork zijn als
volgt:
dinsdag 9-12 en 14-16 uur
woensdag 13-18.30 uur
donderdag 13-17 uur
vrijdag 13-18.30 uur
zaterdag 10.30-16.30 uur
maandag, zon- en feestdagen
gesloten.
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Met de scheiding tussen bruik
bare en niet-bruikbare goederen
tracht de gemeente de afvalberg,
die verbrand of gestort dient te
worden, verder te reduceren. Het
opnieuw gebruiken van goede
ren heeft de voorkeur boven het
recycleren, verbranden en storten
van afval. Levensduurverlenging
geeft namelijk en aanzienlijke
besparing van grondstoffen en
energie. Wij rekenen dan ook
op uw bereidwillige medewer
king om samen te werken aan
het principe 'weggooien is
jammer!'.

De door het kringloopbedrijf
opgehaalde goederen worden
na sortering en eventuele kleine
herstellingen verkocht in de
kringloopwinkel. De kringloop
winkel van Opnieuw & Co is
gelegen in de Frederik
Peltzerstraat 13 te Lier. De winkel
is 6 dagen per week open,

namelijk van maandag tot en
met zaterdag van l O tot 18 uur.
De kringloopwinkel bestaat uit
830 m2 winkelruimte en werd
ingericht als een klassieke
winkel. Dit wil zeggen een
verzorgde inrichting, paskamers,
achtergrondmuziek, enz. De
nadruk ligt op de verkoop von
goederen tegen een lage prijs en
in een gezellige omgeving. Een
bezoek aan de kringloopwinkel
is dan ook een aanrader.

Opnieuw & Co heeft eveneens
een tewerkstellingsdoelstelling.
Opnieuw & Co cvba tracht
namelijk structurele werkgelegen
heid te creëren voor langdurig
werklozen. Zo werken er momen
teel bij het kringloopbedrijf 9
mensen, waarvan er 8 langdurig
werkloos waren. Hieruit blijkt dot
milieu en arbeid perfect hand in
hand kunnen gaan.



BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK
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De behaagactie van vorig jaar
was een onverhoopt succes in de
gemeente.
Ook dit najaar organiseert
natuurvereniging 'de Wielewaal'
wederom een haagplantactie, en
ook dit jaar verleent onze plaat
selijke milieuraad haar medewer
king aan de actie.
Wederom wordt getracht het nut
en het esthetisch aspect van in
heems groen in de verf te zetten.

KIEZEN VOOR STREEKEIGEN
GROEN IS KIEZEN VOOR
KWALITEIT

De voordelen van streekeigen
groen tegenover uitheemse
soorten, zijn als volgt samen te
vatten : streekeigen bomen en
struiken zijn veel goedkoper, ze
hebben een langere levensduur,
ze zijn beter bestand tegen de
grillen van ons klimaat en tegen
allerlei ziekten en plagen.

Behalve dit, zijn er nog enkele
pluspunten het vermelden waard.
Naargelang het seizoen toont
ons inheems groen zich telkens
op een andere manier : het
grafisch spel van de kale takken
in de winter, de bloesems en het
prille groen in de lente, de
weelde van het zomerse lover,
de kleurenpracht en de vruchten
in de herfst.

Onze inheemse planten zijn
vaak een uitwijkplaats voor
insecten, vogels en kleine zoog
dieren. Vlinders, mezen, egels, ...
welen slechts stand te houden
waar voldoende eet- en schuil
mogelijkheden zijn.

BEHOUD DE NATUUR ... MAAK
PLAATS VOOR EEN HAAG

Onze natuur gaat er steeds ver
der op achteruit. Enorme stukken
open ruimten zijn ingenomen
door woonverkavelingen,
bedrijfsterreinen, een uitgebreid
wegennet, enz. Bossen, hout
kanten en ruigtes verdwijnen,
waardoor tal van dieren geen
voedsel of onderkomen meer
vinden.

Sehaalvergroting, ruilverkaveling
en mechanisering in de land
bouw zijn mede de oorzaak van
het verdwijnen van hagen en
houtkanten. Het in onbruik gera
ken van houtkanlen als leveran
cier van brand- en geriefhoul
heeft er ook toe bijgedragen dat
hagen en houtkanten zijn vervan
gen door prikkeldraad
afsluitingen.

De weinige 'natuurgebiedjes' die
nog overblijven, zijn als het ware
eilandjes geworden, en voor
sommige populaties vaak niet
groot genoeg om zich in stand te
houden. Om Ie voorkomen dat
sommige planten- en diersoorten
verdwijnen, zijn verbindingen
nodig tussen de nog resterende
natuur. Door het aanplanten van
groene linten lussen de gebied
jes, kan migreren mogelijk wor
den gemaakt. Hagen en hout
kanten en bomenrijen zijn hier
uitstekend voor geschikt.

OOK U KAN UW STEENTJE
BUDRAGEN

U kan vanaf begin september lot
24 oktober tegen sterk verlaagde
prijzen streekeigen haagplanten
aankopen.

Streekeigen groen biedt immers,
zoals u reeds kon lezen, vele

voordelen tegenover uitheems
(sier)groen.

Er worden 7 verschillende haag
paketten aangeboden. Het plant
goed zal tussen 60 cm en l 00
cm groot zijn. De keuze van de
pakketten zal afhankelijk zijn
van de ruimte die u ter beschik
king heeft om aan te planten.
Het pakket 8 dat wordt aangebo
den, is de knotwilgpoot.

BEIANGRUK !

Hoe kan u bestellen ?
Heel eenvoudig ! Op het bestel
formulier op bi. 19 duidt u aan
welk(e) pakket(ten) u wenst.
Dit formulier kan vanaf begin
september en moet uiterlijk op
24 oktober e.k. worden ingele
verd, samen mei de betaling bij
de Groen- en milieudienst in Fort
5, of: het juiste bedrag over
schrijven op rekeningnummer
000-0009054-33 en het bestel
formulier opsturen naar : Groen
en milieudienst, Administratief
Centrum, Konlichstraat 19, 2650
Edegem of het formulier afgeven
op de Groen- en milieudienst
zelf.

Hoe planten ?
Op 22 november tussen 14 en
l6 uur kan u uw bestelling afha
len in hangar 44, Rogier Van der
Weydenstraat (t.o. OLVE),
ingang langs de straatzijde.
Bij het afhalen van het plantgoed
ontvangt u van deWielewaal
een folder met plant- en snoei
tips.

Voor meer inlichtingen :
Groen- en milieudienst, binnen
fort Font 5, tel. 448.00.78.



BESCHRIUVING VAN DE PAKETTEN

Pakket 1 : Houtkant
Wie over voldoende ruimte beschikt
[een strook van ongeveer 2Om lang
en 3m breed) kan zich aan een
houtkant wagen. Het onderhoud is
zeer beperkt : één kopbeurt om de 5
à 6 jaar.
Soorten : es, li jsterbes, vogelkers,
winterlinde, zoete kers, zomereik.
6 soorten, 4 planten per soort, goed
voor 20m.
Prijs : 300 f.

Pakket 2 : Houtkont voor natte en
moeilijke gronden
Een houtkont als pakket 1, moor met
soorten die bestond zijn tegen een
vochtige bodem.
Soorten : es, grauwe wilg, ratel
populier, schietwilg, waterwilg,
zwarte els.
6 soorten, 4 planten per soort, goed
voor 22m.
Prijs : 300 f.

Pakket 3 : Geschoren idoornloze)
haag
Een echte omheiningshoog, waarvan
de hoogte afhankelijk is van zijn
functie. Deze hoog wordt meestal
tweemaal per jaar gesnoeid, vóór en
no de zomer.
Soorten : wilde liguster, veldesdoorn,
rode kornoelje, hazelaar, haagbeuk,
Gelderse roos.
6 soorten, 4 planten per soort, goed
voor 7m.
Prijs : 300 f.

Pakket 4 : Doornhaag
Ondoordringbare hoog voor
afscherming. Weinig snoei voor
bloem- en vruchtvorming.
Soorten : sleedoorn, meidoorn,
eglontier, hondsroos.
4 soorten, 6 planten per soort, goed
voor 8m.
Prijs : 300 f.

Pakket 5 : Bloesem- en bessenhaag
Een pakket met vooral bloeiende en
bessendragende planten. Door
minimale snoei in het najaar zullen de
struiken uitbundig bloeien en vruchten
drogen. Door de variatie in de soorten
is bloei verzekerd tot in de zomer.
Soorten : sleedoorn, meidoorn,
Gelderse roos, rode kornoelje,
sporkehout, kardinaalsmuts.
6 soorten, 4 planten per soort, goed
voor 8m.
Prijs: 300 f.
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Pakket 6 : Haagbeukhaag
Bekende boerenerfhoog, wordt
meestal op l,5m geschoren vóór en
no de zomer.
Soort : Haagbeuk.
25 planten, goed voor 7m.
Prijs : 450 h.

Pakket 7 : Vogelbosje
Dit minipakket is bedoeld voor wie
geen hoog wenst Ie planten, moor een
hoekje vrij heeft voor een klein bosje,
een ideaal nestplooisje voor vogels.
Soorten : Gelderse roos, hozeloor,
meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn,
sporkehout.
6 soorten, 2 planten per soort.
Priis: 170 fr.

Pakket 8 : Knotwilgenpoot
Pris: 50 f

BESCHRIJVING VAN DE SOORTEN

Veldesdoorn ([Acer campestre)
Gedijt best op voedselrijke
[leem]grond. Zeer sierlijke bladvorm
mei een mooie herfstkleur. Bij hei
uitlopen van de scheuten in het
voorjaar verkleuren deze helderrood.
Goed bestond tegen snoei, uitgezon
derd in de periode tussen januari en
mei [bloeden). Typische gevleugelde
vruchtjes.

Zwarte els [Alnus glutinosa]
Zeer sterke groeikracht op vochtige tot
zeer natte bodems. Groeit in jeugdig
stadium tot 1 m per jaar. Vormt
donkerbruine houtige vruchtjes
(elzenpropjes) die zeer geliefd zijn bij
de vogels. Zeer goed bestond tegen
snoei, vaak als hokhoutheester
behandeld.

Haagbeuk [Carpinus betulus)
Niet te verwarren met de beuk. Te
onderscheiden van de beuk door zijn
dubbelgezoogde blad rond. De
haagplant bij uitstek [zeer goed
bestond tegen snoei). Goede groei
kracht op niet al te droge gronden.
Diepe beworteling. Mooie herfst
kleuren. Zeer waardevolle soort
waarvan de bladeren geliefd zijn
door de meikever.

Rode kornoelje (Cornus sanguinea]
Prefereert vruchtbare bodems. Bloeit
met witte bloemen. De jonge takken
vertonen een typische rode verkleuring
in herfst en winter.

Hazelaar (Corylus avellana]
Vruchtbare vochtige bodems. Bloeit
zeer vroeg in het voorjaar mei
'katjes'. Lekkere hazelnootjes. Zeer
goed bestond tegen snoei.

Meidoorn (Crotoegus monogyno)
Gedijt op alle bodems, liefst vrucht
baar en niet te droog. In de volks
mond ook gekend als doornhaag.
Zeer goed bestond tegen snoei. No
een rijkelijke bloei in mei, vomt hij
donkerrode vruchten. Indien er zich in
de streek problemen voordoen met
perevuur : snoeien vóór de bloei.

Wilde kardinaalsmuts [Euonymus
europoeus)
Groeit graag op humusrijke en niet te
droge bodem. Vormt een rode
doosvrucht mei typische vorm. Mooie
helstkleur, paarse bessen en groene
vierkante twijgen

Es [Fraxinus excelsior)
Gedijt goed in vochtige grond. Zeer
goed bestond tegen snoei, kan
uitstekend geknot worden. Van
oudsher de best geschikte soort voor
gereedschapsstelen. Rechte en diepe
wortels. Komt vrij laai in blad en
vertoont een korte tijd een gele kleur
in de herfst.

Wilde liguster (Liugustrum vulgare)
Stelt weinig eisen aan de bodem.
Vormt witte bloemtoortsen en loter
zwarte bessen. Honingplant, veel
bijen en nachtvlinders bezoeken deze
plant gedurende de bloei. Vormt een
zeer gesloten haag.

Ratelpopulier [Populus tremulo]
Zeer goede groeikracht op alle
bodems. Is met zekerheid de enige
populier die inheems is. l ichtminnende
boom. Typisch ratelen van de blaad
jes.

Zoete kers [Prunus avium)
De wilde stamvader van onze huidige
fruitboom (zoele kers en kriek). Best
op vruchtbare grond. Rijke bloei,
honingplant die aantrekkelijk is voor
bijen. Lichtgele en rode herfstkleuren.
Zeer waardevolle plant.

Vogelkers {Prunus padus)
Gedijt op alle [vochtige) bodems.
Witte bloesems, zwarte bessen.
Goede mengsoort, kon echter
trooggroeiende soorten overgroeien
(snoeien).

wordt vervolgd op blz. 19



c o
de

N T A C T A D
degenee

R E S S E N V A N
,, ,,

u er ertyt9et

Naar jaarlijkse gewoonte wor
den in het augustusnummer van
het gemeentelijk informatieblad
de contactadressen van alle
Edegemse verenigingen, die

aangesloten zijn bij een van de
gemeentelijke adviesraden,
gepubliceerd.

De verenigingen waarvan het

contactadres wijzigt, worden
-vriendelijk verzocht dit te signale
ren aan de gemeentelijke
informatiedienst, Kontichstraat
19, 2650 Edegem.

@

EUJKE CULTURELE RAAD
ioc.te : dhr. R. Lemmens, Prins Boudewijnlaan 167, 2650 Edegem, tel. 457.43.18
secretaris : mevr. L. Correwyn-Beyens, Graaf de Fienneslaan 38, 2650 Edegem, tel. 449.89.11.

Accordeonvereniging De Nachte- ' Buizegemkoor Davidsfonds - afd. Edegem
gaal v.z.w. mevr. B. Versavel-Schalckens 1 culturele activiteiten
msvr. M. De Nys-Sips

1

Rotenaard l 02 dhr. J. Vaes
Mussenburglei 52 2650 Edegem t Kontichstraat 166
2650 Edegem 457.19.01 2650 Edegem
455.20.50

1 Centrale voor Socialistisch
457.20.11

@ Arbeiderstoerisienbond - De
1

Cultuurbeleid - Vormingswerk Den Dierenvriend
Natuurvrienden afd. Edegem rechten van het dier en plichten
dhr. De Ridder

1
sociaal-culturele activiteiten van de mens benadrukken

Kruikstraat l 0 mevr. Fanny Wuyts mevr. B. Baerts-Van Bael
20 l 8 Antwerpen Herfstlei 6 Jean Notéstraat 2
239.17.28 2650 Edegem 2650 Edegem

457.95.94 457.19.60
Basilicakoor
dhr. L. Peeters CMBV Edegem-Hove Edegem Rally Team "De
Vrijwilligersstraat 2 sociaal-culturele activiteiten Minirijders" v.z.w.
2650 Edegem mevr. N. Vercauteren-Gillis dhr. J. Verbaere
457.77.16 Prins Boudewijnlaan 182 Jan van Mirlostraat 3

2650 Edegem 2650 Edegem
Bond van Grote en van Jonge 1 457.96.52 440.34.62
Gezinnen
sociaal-culturele activiteiten Culturele Kring Edegem Edegems Harmonieorkest v.z.w.
mevr. A. Vandenlindenloof-Van culturele activiteiten dhr. F. Wagemans
Hees dhr. L. Boers Florent Geversstraat 39
Ernest Jouretlaan 78/3 Prins Boudewijnlaan 331 /3 2650 Edegem
2650 Edegem 2650 Edegem 457.61.87
457.12.05 440.45.60
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Kristelijke Bond van Gepensio
neerden H. Familie . Elsdonk
Edegem
zie ook Seniorenraad
Openbare Bibliotheek lsdonk
mevr. H. Smets
Kerplein z/n
2650 Edegem
449.30.35

Kristelijke Werknemersbeweging
- Onze-lieve-Vrouw-van-Lourdes
algemeen vormingswerk
dhr. W. Hendricx
Onafhankelijkheidsstraat 175
2650 Edegem
458.01 .37

School voor Jeugdfilatelie "De
Tassis"
verzamelen en leren omgaan met
postzegels
dhr. E. De Couwer
Ridder Gerardilaan 26
2650 Edegem
449.36.27

Sport Club OLVE 50+
sociaal-culturele activiteiten
mevr. De Meyer-Marcx
Ter Voortlaon 33
2650 Edegem
449.49.83

Oudervereniging fom' isiituut
mevr. M. Eyckerman"ediues
Prins Karellaan 50
261 0 Wilrijk
828.07.78

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
St.-Jozef Molenveld
sociaal-culturele activiteiten
mevr. V. Van Assche-Van Achter
Pieter van Maldereplein 3
2650 Edegem
440.60.95

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. De Geuldre
Mr. R. Goossensstraat 34
2650 Edegem
457.07.58

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
H.Familie Elsdonk
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. Lequenne
Valentina Le Delierstraat 33
2650 Edegem
440.67.88

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Buizegem
sociaal-culturele activiteiten
mevr. M. Enzlin-De Ridder
Jozef de Veusterstraat 92
2650 Edegem
449.01.36

Kring voor Heemkunde Edegem
V.Z.w.
heemkunde
dhr. R. Bruloot
Kontichstraat l 1 9
2650 Edegem
457.46.79

co
de

Koninklijke Fanfare St.-Rosalia
dhr. M. Lycke
Onafhankelijkheidsstraat 135
2650 Edegem
457.67.08

Koninklijk Familiakoor Elsdonk
dhr. P. Fornoville
Parklaan 114
2650 Edegem
448.25.61

Jeugdkoor "De Vagebondjes" v.z.w.
mevr. L. Verhaegen-Ceuleers
Jan de Bodtlaan 7
2650 Edegem
440.08.20

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen v.z.w.
sociaal-culturele activiteiten
mevr. H. De Wit-Jacobs
Jan de Sadelerlaan l 0
2650 Edegem
449.17.66

Elsdonk Oud Scouts
sociaal-culturele activiteiten
dhr. A. van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
449.30.81

Edegems Volkskunstkomitee
v.z.w.
dhr. J. Annaert
Onafhankelijkheidsstraat 34
2650 Edegem
457.04.10

Koninklijke Tuin- en Landbouw
maatschappij Edegem
voordrachten en studiereizen
i.v.m. tuin- en landbouw
dhr. M. Lermusieau
Oosterveldlaan 133
2610 Wilrijk
440.43.56

Kristelijke Werknemersbeweging
- Elsdonk
algemeen vormingswerk
dhr. P. De Reys
Parklaan 145
2650 Edegem
449.77.92

Studiekring St.-Ambrosius
lmkersgilde Edegem
zie ook bij Milieuraad

Symfonisch Jeugdorkest Edegem
mevr. K. Verhelst
Scheidingsstraat 13
2610 Wilrijk
828.48.06
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Toneelgroep "De Meeuw"
dhr. L. Vermant
Omer van Ommerplein 17
2650 Edegem
449.30.75

Vakantiegenoegens Edegem
dhr. B. Dombrechi
Tony ergmannstroat 35/1
2650 Edegem
449.04.24

Veva5co
tgemeen Vormingswerk
±}.i..rackx
g.gem'si 66

) ±cegem,_
,0

ic oeristenbond - Vlaamse
+ion'listenbond - afd. Edegem
! r laes
inckstraat 3l

3v ta=gem
39.32.91

Vlaamse Volkskunstbeweging
"Die Schaertjes" Edegem
dhr. L. Witters
Rotenaard 60
2650 Edegem
458.45.61

Vlaams Nationale Stichting
Edegem v.z.w.
sociaal-culturele activiteiten
dhr. R. Dekeyser
Graaf de Fienneslaan 47
2650 Edegem
449.64.89

Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden
zie ook Seniorenraad

Vogelkundige Kring St.-Fransiscus
Edegem
dhr. F. Herremans
Moerelei 34
2610 Wilrijk
827.71.36

Vogelkundige Kring 't Klavertopje
Edegem
dhr. P. Van Moeseke
Fort V.stroat 62
2650 Edegem
449.29.30

Vriendenkring Blauwvoetfederatie
- Schaar Adelheid en Vendel
Zannekin
culturele manifestaties
mevr. Sels
Paul Gilsonlaan 49
2650 Edegem
449.17.89

Willemsfonds - afd. Edegem
sociaal-culturele activiteiten
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
449.30.81

GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD
Voorzitter : mevr. M. Blondé, Koning Albertlei 29, 2650 Edegem, tel. 455.27.90
Secretaris : mevr. M. Verwimp, p.a. Administratief Centrum, Kontichstroat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

Algemeen Christelijk Vakverbond
dhr. J. Leyssens
Rotenaard l 00
2650 Edegem
457.14.48

Bezigheidsclub C.M. Edegem
voor langdurig zieken en gehan
dicapten
mevr. Van Helsen-Voet
Graaf de Fienneslaan 58
2650 Edegem
449.52.33

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
zie ook bij Culturele Raad

Driehuizen v.z.w.
dagcentrum voor motorisch
gehandicapten
Grote Dries 3
2650 Edegem
457.35.10

Eensgezind Molenveld Edegem
V.Z.w.

dhr. C. Ronsse
Pieter van den Bemdenlaan 20
2650 Edegem
449.22.39

Elsdonk Oud Scouts
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
449.30.81
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Federatie Van Vlaamse Vrouwen
groepen v.z.w.
zie ook bij Culturele Rood

Jonge Gezinnenbeweging -
Edegem - Wilrijk
dhr. H. Wouters
Ridder Gerardilaan 17
2650 Edegem
449.86.05

Katholieke Vereniging van
Gehandicapten
mevr. M. Van Domme-Mottys
Henri Dunontstroot 36
2650 Edegem
457.10.87

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Buizegem
zie ook bij Culturele Rood

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
H.Familie Elsdonk
zie ook bij Culturele Rood

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
Onze-lieve-Vrouw-van-Lourdes
zie ook bij Culturele Rood

Kristelijke Arbeidersvrouwen 
St.-Bernadette Edegem-Mortsel
mevr. N. Verhaverbeke-Van Dijck
Rombaut Keldermansstraot 19
2650 Edegem
440.64.62

Kristelijke Arbeidersvrouwen - St.
Jozef Molenveld
zie ook bij Culturele Rood

KWB- Elsdonk
dhr. R. Lemmens
Prins Boudewijnloon 167
2650 Edegem
457.43.18

Liberale Damesafdeling Vrij
Edegem
zie ook bij Culturele Rood

Oud-Gidsen Elsdonk-Edegem
mevr. J. Moelants-Chapel
Sterrenlaan l 43
2610 Wilrijk
440.10.17

Oudervereniging BSGO
mevr. D. van der Straeten
Fazantenlaan 4
2610 Wilrijk
440.70.78

Oudervereniging Gemeente
school Andreas Vesalius Edegem
mevr. V. Gossey-Peeters
De Wieken 11
2650 Edegem
458.14.77

Oudervereniging O.L.V.E. -
Humaniora
dhr. P. Celis
Asterloan 11
2550 Kontich
457.33.37

Oudervereniging O.L.V.E. lager
onderwijs Rombout Keldermans
stroat
dhr. P. Beeke
Koning Albertstroat 107
2547 Lint
455.95.03

Oudervereniging OLVE Prins
Boudewijnlaan
mevr. M. Boeten-Peeters
Arendsnestlaan 14
2650 Edegem
457.78.63

Rode Kruis - afdeling Edegem
mevr. G. Verhulst
Prins Boudewijnlaon 186
2650 Edegem
457.27.01

Socialistische Voos'° ·ie
Vrouwen Edegem
mevr. M. Wuylensin eoy
Onafhankelijkheidssrs 1$l
2650 Edegem
457.64.78

Ziekenzorg H. Farde
dhr. F. Debisschop
lr, Haesaertslaan 2
2650 Edegem
449.42.88

Ziekenzorg Onze-Lieve-Vrouw
van-Lourdesparochie
mevr. P. Duinsloger
Buizegemlei 68/2
2650 Edegem
458.28.84

Ziekenzorg St.-Bernadette
dhr. Van Hecken
Sint-Hathebrandstraat l
2640 Mortsel
449.33.09

Ziekenzorg St.-Jozef
zuster L. Heylen
Drie Eikenstraat 363
2650 Edegem

6
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TELIJKE JEUGDRAAD

Voorzitter : dhr. T. Van den Eede, Vaderlondstraat 88 bus 11, 2610 Wilrijk, tel. 827.94.36
Secretaris· dhr. L Bries, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

C. ,:r::i ,-:_~".congens Edegem I VVKM 28e Maria Regina w·11· W, d 7· l 'illiam loodstraat
" ·ging jeugdbeweging 2140 Borgerhout
ia r's Thomas Dobois 235.81.34
'i_"lei l4 Grote Steenweg 639 [

,egem 2600 Berchem VVKSM JIN Edegem
;$ 440.48.05' jeugdbeweging

.. Tom Gielkens-"ioo!ieisjes Edegem VVKS 27e OL.-Vrouw-van- Roosken 6
igieging Lourdes 2550 Edegem
.g=788 ievugdbeweging il, is7.sss
e Wieren ll Erwin De Blanger

950r :. J 3dhei+ K2oiQdegem lourdeslaan 18 Jeug uis {ruispunt v.z.w.
458.14.77 2650 Edegem Strijdersstraat 4l

457.84.47 2650 Edegem
K.S.A. O.-L.Vrouw-van-Lourdes· 457.15.32
jeugdbeweging VVKSM 30e Sint-Theresia
Bart Meesters jeugdbeweging Jeugdhuis Limerick v.z.w.

• j Onafhankelijkheidsstraat 105 Stefaan Buelens Parklaan 159
2650 Edegem A. Roncallilaan 4 2650 Edegem
K.SA. Pe .3l 2610Wilrijk 440.64.40

· . ars1va
jeugdbeweging 449.07.39 Plusj Elsdonk
Geert Ceuleers VVKS 77e Sint-Paulus Edegem parochiale jeugdvereniging
Prins Boudewijnlaan 224 jeugdbeweging Peter De Vriendt
2650 Edegem Geert Schrooten Godshuisstraat 58
440.08.67 Gebroeders van Raemdoncklaan 28 2610 Wilrijk

K S J
• 1 2650 Edegem 830.18.19

.».3. Parsival 45
jeugdbeweging 4

5
7.45.38 Plusj Molenveld

Linn Germeys VVKSM 85e Elsdonk Scouts parochiale jeugdvereniging
Jan de Bodtlaan 48 jeugdbeweging An Sysmans
2650 Edegem Jan De Reys Prins Boudewijnlaan 139
440.53.61 Lode de Boningestraat 19/3 2650 Edegem

2650 Edegem 457.36.86
V.K.S.J. Molenveld
jeugdbeweging 458.22.29 Het arken v.z.w.
Goedele Van Der Spiegel 47e AKABE Koningin Fabiola- jeugdcafé
Acht Eeuwenlaan 51 Gehandicaptenscouts Erwin Berghmans
2650 Edegem jeugdbeweging Prins Leopoldlei 79/3
457.55.75 An Roose 2640 Mortsel
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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Voorzitter: dhr. W. Verreist, Jozef de Veusterstraat 98, 2650 Edegem, tel. 440.09.27
Secretaris : dhr. M. Konings, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 448 00.78

Algemeen Christelijk Vakverbond
zie ook bij Gezinsraad

Den Dierenvriend v.z.w.
zie ook bij Culturele Raad

De Wielewaal v.z.w.
dhr. Guido Hendrickx

Kontichstraat 83
2650 Edegem

Studiekring St.-Ambrosius
lmkersgilde Edegem
dhr. Henri Pues
Kontichstraat 26 l
2650 Edegem
457.15.57

V.M.P.A. Natuurgidsen+ .5
Edegem
begeleide natuurwoningen
mevr. Hilde Rotty
Ernest Staesstraat 2 'z i
2650 Edegem
449.12.52

gem?oen

GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD
Voorzitter: dhr. J. van den Kerkhof, Elsenborghlaan 31, 2650 Edegem, tel. 449.42.03
Secretaris: mevr. M. Verwimp, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

K.N.S.B. - Eenheidsfront Edegem
oud-strijders
dhr. J. van den Kerkhof
Elsenborghlaan 31
2650 Edegem
449.42.03

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden H. Familie - Elsdonk
dhr. J. Billion
Te Nijverdoncklaan 11
2650 Edegem
449.89.37

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes Edegem
dhr. L. Clerbaut
Henri Dunantstraat 16
2650 Edegem
457.11.50

Kristelijke Bond van Gepensio
neerden St.-Bernadette Mortsel
Edegem
mevr. M. Verschueren
Walter Pompelaan 4
2640 Mortsel
449.79.08
Kristelijke Bond van Gepensio
neerden St.Jozef Edegem
mevr. M. Storms
Ter Voortlaan 20
2650 Edegem
449.85.14
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Victoriastraat 52
2650 Edegem
457.49.47

Zorg voor Later - Vrij Edegem
seniorengroepering - ontspanning
dhr. F. Claes

1

1

1

1ort

Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden Edegem
dhr. W. Schiltz
Lentelei 42
2650 Edegem
457.15.67

Socialistische Bond voor
Ouderdomsgepensioneerden
activiteiten voor de derde leeftijd
dhr. J. Boel
Buizegemlei 43
2650 Edegem
457.55.42

•
LlJKE SPORTRAAD

Va.z.·· dhr. J. Verbruggen, Heldenstraat 35, 2650 Edegem, tel. 457.34.19
=crzn.ris dhr. B. Van Heddegem, p.o. gemeentelijke sporthal "den Willecom", Terelststraat 2, 2650
en., tel 457.46.62

Aikiaci Acacia Biljartclub St.-Jozef 440.22.41
mev; Veronique Van Outrive 1 dhr. Eddy Hendrieckx Instituut Emile Vandervelde 
Hove:stat }44 Ten Boschstraat 22
2650 Edegem 2650 Edegem Olympia

455.49.92 449.27.69 school voor lichamelijke opvoe-
ding

Agfa Gevaert Bedrijfsclubs Biljartclub 't Centrum 1 dhr. W. Van Neck
dhr. G. Van Weert dhr. A. Mols Grote Dries 6/6

• 1

Mr. Richard Goossensstraat 39 ' Oude-Godstraot 37 2650 Edegem
2650 Edegem 2650 Edegem 457.25.28
457.83.00 457.46.14

i
1 Jong Uilenspiegel Edegem

Atletiekvereniging Belgica 1 Edegemse Bicycle Club Molen- handbalvereniging
Edegem Sport vrienden ' dhr. P. Kiebooms
mevr. Sonja Janssens wielersport Mgr. Jan van de Veldelaan 9
Vitsenveld 43 1 dhr. A. Van Snick 1 2650 Edegem

1

2550 Kontich
1
, Molenstraat 6 l 449.02.08

457.59.73 2640 Mortsel Kamakura Budokan Edegem
449.29.16

Basketbal Jong Buizegem karateclub

dhr. Peter Van Berendoncks Edegemse Kojak Club dhr. L. Van de Velde

Fort V-straat l 2 bus 2 dhr. M. Lemaire Acht Eeuwenlaan 37

2650 Edegem Joe Englishlaan 28
1

2650 Edegem

448.20.60 2650 Edegem 458.44.35
457.28.66 K.B.C. Krachtbal EdegemBasketbal Jong Edegem

jeugd - seniors heren en dames F.C. Belgica v.z.w. dhr. W. Steenwegen

mevr. A. Torfs voetbal Adrien de Gerlachestraat 12

Philips de Monteplein 14 dhr. J. Moriën 2650 Edegem

2650 Edegem Andreas Vesaliuslaan 15 448.13.01

440.28.21 2650 Edegem
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Koninklijke Handbooggilde St.
Sebastiaan
dhr. D. Mariën
Vrijwilligersstraat l
2650 Edegem
458.12.73

Koninklijke Ik Dien F.C.
- voetbal
dhr. J. Donckers
J. De Veusterstraat 140
2650 Edegem
440.23.62
- jeugdafdeling voetbal
dhr. D. Steurs
ringlaan 78/5
2610 Wilrijk
449.60.27
- jeugdafdeling tennis
dhr. F. Mastboom
Biezenwei 13/2
2650 Edegem
457.42.87

Koninklijke Korfbalclub Voor
waarts v.z.w.
mevr. J. Vanheerentals
Rozenhof 29
2650 Edegem
440.15.62

K.V.V. Belgica-Edegem Sport
v.z.w.
dhr. J. Verbruggen
Heldenstraat 35

2650 Edegem
457.34.19

Minibasket Jong Edegem
initiatie - recreatie - training en
competitie
dhr. J. Verbeke
Rozenhof 16
2650 Edegem
449.43.76

Royal Victory Hockey Club
dhr. L. Renders
Ridder Gerardilaan 43
2650 Edegem
440.46.36

R.U.B.E.S. Rugbyvereniging
dhr. S. Nauwelaerts
Meerlenlaan 11
2610 Wilrijk
440.70.32

S.C. OIVE v.z.w.- badminton
badminton in alle speelsterkten
mevr. N. Halsberghe
Dolfijnstraat 63
2018 Antwerpen
235.94.88

S.C. OLVE v.z.w.- voetbal
dhr. J. Claes
Baron de Celleslaan 32
2650 Edegem
449.28.30

Tafeltennis en Zaalvoetbal
Kruispunt
dhr. L. Van Put
Gerard van Laethemlaan 10/ 1
2650 Edegem
458.23.30

Turnkring Jong Edegem
turnen - acro - tumbling - toestel
turnen - jazz - rope-skipping
dhr. I. Buyl
Terelststroat 10
2650 Edegem
457.50.28

V.K. Pannenhuiseke
volleybalclub
dhr. A. Verhelst
A. Roncollilaan 16
2610 Wilrijk
449.89.84

Volleybal Jong Edegs
mevr. J. Palinckx-Brou
Paul Gilsonlaan 14
2650 Edegem
449.61.95

W.S.V. De Dauwstappers
Edegem
wandelclub
dhr. J. Van Looy
Henri Dunantstraat 29
2650 Edegem
457.25.02

é

GEWIJZIGD CONTACTADRES EDEGEMSE VERENIGINGEN
Ondergetekende, .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad
Edegem te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst "Contactadressen van de
Edegemse verenigingen" waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging : .
Naam nieuwe contactpersoon: .
Adres: .
Telefoonnummer : Datum : Handtekening : .

Te zenden naar : Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem



vervolg van blz. 18
Sleedoorn (Prunus spinoso)
Gedijt het best op voedselrijke
bodems. Belangrijkste doornstruik no
de meidoorn. Overvloedige witte
bloei, zeer vroeg in het voorjaar (nog
vóór het blad). Vormt uitlopers.
Blauwe bessen, te verwerken in
dranken.

Zomereik (Quercus robur)
Onze belangrijkste en meest duur
zame boom. Goede groeikracht

(vooral tijdens de jeugd) op alle
gronden. Vormt diepe rechte wortels.
Zeer goed bestond tegen snoei,
kan geknot worden. In de winter
blijven de dorre bladeren op de
bomen. Zijn vaak getooid met
goloppeltjes.

Sporkehout [Rhamnus frangula)
Vruchtbare vochtige bodems. Heeft
een groenwitte bescheiden maar zeer
langdurige bloeiperiode met in het
najaar zwarte besjes. Honingplant.

Hondsroos (Rosa conino)
Meest voorkomende wilde roos. De
plant heeht overhangende takken. De
rozenbottels vormen een goede
vitamine-C-bron.

Eglantier [Rosa rubiginoso)
Bij ons op sommige plaatsen vrij
algemene soort, met sterk gebogen
doornen. Verspreid een tere geur. De
bottels zijn oranjerood tot bloedrood.

wordt vervolgd op blz. 20

•

•

BESTELFORMULIER
Ondergetekende, naam : ...............................................................................................................

adres : .........................................................................................................................................

iel : .............................................................................................................................................

wenst volgende haagpakketten van "de Wielewaal" aan te kopen :

Pakket eenheidsprijs 1 aantal 1 prijs
- 1

1. Houtkant 300 1 1

t
-- 1

2. Houtkont natte gronden 300 1
1

3. Geschoren (doornloze) hoog 300 t
1

--
4. Doornhaag 300 1
- 1

5. Bloesem- en bessenhaag
1

300 1
- -
6. Hoogbeukenhoag 450 1-
7. Vogelbosje 10 1 1- - - 1 1

8. Knotwilgpoot 50 1 1- -
Totaal 1

- -
Plaats van de aanplant : ................................................................................................................

Wijze van betaling : vóór 31 oktober zal ik
0 het juiste bedrog betalen bij de Groen- en milieudienst (fort 5) samen met de afgifte van dit bestel-

formulier
0 het juiste bedrog storten op rekeningnr. 000-0009054-33 met vermelding 'Behaag natuurlijk' en dit

formulier opsturen naar het Administratief centrum, t.o.v. Groen- en milieudienst, Kontichstraat 19,
2650 Edegem.

Bestelvoorwaarden :
• Het plantgoed moet binnen de gemeente worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt warden.
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum : ............................ Handtekening :

19



vervolg van blz. 19

Schietwilg (Solix albo)
Zeer sterke groeikracht op bijna alle
min of meer vochtige bodems. De
knotboom bij uitstek. Taaie en krachti
ge plant. In het voorjaar de typische
katjes op de reeds bebladerde twijgen.

Waterwilg {Salix capreo]
Zeer goede groeikrocht ook op min
der vochtige standplaatsen. Zeer goed
bestand tegen snoeien. In het voorjaar
vertoont hij gedurende enkele weken

de 'zilverkleurige' katjes.

Grauwe wilg [Salix cinereo)
Verkiest net als de andere wilgen
soorten een vochtige standplaats.
Van nature een struikvorm (vormt
geen slam). laat zich goed snoeien.
Zelfde bloeiwijze als andere wilgen
soorten.

Lijsterbes [Sorbus aucuparia)
Goede groeikracht, ook op arme
gronden. Honingplant. Rijkelijke bloei
met oranje bessentuilen in de herfst.

Bessen zeer geliefd door de vogels.
Goed bestand tegen snoeien.

Winterlinde (Tilia cordata)
Goede groeikracht op vruchtbare en
drogere bodems. Zeer waardevolle
soort. Honingplant mei zeer geurige
bloesems.

Gelderse roos (Viburnum opulus)
Sterke groeikracht op niet Ie droge
gronden. Witte bloemschermen met in
het najaar scharlakenrode bessen die
loter zwart verkleuren.

20
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DE SELECTIEVE INZAMELING VAN TUINAFVAL

•

•

Vanaf opril tot eind november
wordt elke dinsdag uw klein
tuinafval door de gemeentelijke
ophaaldienst apart opgehaald.
Klein tuinafval is al het tuinafval,
zijnde bladeren, gras en fijn
haagscheersel (jaarlijkse snoei),
die in de composteerbare papie
ren IHK-zok of doorschijnende
IHK-zetmeelzok kon gedepo
neerd worden. Keukenafval,
grond, zond, stenen, ijzer,
- kortom olie mogelijke onzuiver
heden - mogen niet meegegeven
worden met de ophaalronde van
tuinafval. Deze onzuiverheden
zijn nadelig voor de composte
ring.

Het groencomposteringspork te
Edegem heeft echter te kampen
met geurhinder voor de omwo
nenden. Dit wordt veroorzaakt
door de aanvoer van groenafval
waarbij reeds het gistingsproces
gestort is. Door het gistingspro
ces in de zak en de daarmee
gepaard gaande temperatuur
stijging en vochtontwikkeling, zal
de tuinafvalzak bij het opnemen
tevens goon scheuren.

Deze hinder kon door uw mede
werking voorkomen worden en
dit door het volgen van de
volgende regels :

• kijk op uw afvalkalender
wanneer het tuinafval wordt
opgehaald. Mooi het gros,
indien mogelijk, ten hoogste
drie dagen vooraleer de opha
ling gebeurt;

• wacht zolang mogelijk met het
vullen van de tuinafvalzak;

• steek geen niet-toelaatbare
materialen in de tuinafvalzak;

• deponeer geen 'te oud' (ge
gist) groenafval in de zak;

• gebruik geen plastieken zaken
in de tuinofvolzak.

Ook op het Ecopork zal groen
afval, dat in een te ver gevor
derde toestand van gisting ver
keert, geweigerd worden. U zal
tevens gemerkt hebben dat het
groenafval op het Ecopork in
drie aparte fracties dient aange
boden te worden :

l. houtachtig tuinafval = snoei
hout met maximale lengte van
3m, maximale diameter van
20 cm en ontdaan van wortels
groter don 20 cm diameter.

2.niet-houtachtig tuinafval =
- gras, blad, fijn haag
scheersel en plantenresten

- vrij van houterige materialen
(snoeihout)

- steeds vers aan te voeren

(max. 3 dagen oud)
- ontdaan van pot en verpak
king

- geen grond

3.wortels/stronken = uitsluitend
wortels of boomstronken
ontdaan van stam en grond.

Bij de aanlevering van groen
afval op het Ecopork gelden
eveneens de volgende regels :

• vrij van grond, zand, steen,
ijzer, ...,

• geen onzuiverheden, plastiek,
blik, glas, verpakkings
materiaal, ..•

• geen behandeld hout (boom
palen, spoorwegbalken, ...);

• geen boombindels, oasis,
kunststoffen bloemen of kran
sen, ... ;

• bussels enkel samenbinden met
organisch afbreekbare koord.

21
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WEEK VAN DE HOFFELIJKHEID
22 tot 28 september

De provinciale afdeling Antwer
pen van de Orde van de Hoffe
lijkheid vzw, die onder de hoge
bescherming staat van Gouver
neur Camille Paulus, organiseert
van 22 tot 28 september een
"Week van de Hoffelijkheid".

Volgende "tips voor een hoffelijk
gedrag" kunnen in die week
goed van pas komen :

• Een vriendelijk woord doet
soms wonderen.
De ambtenaar achter zijn
bureau, de bediende achter
het loket, de kassierster aan de
kassa... De burger, de klant
ervoor... Een vriendelijk
onthaal, een vriendelijk woord
maakt het leven zo prettig.

• Wees hoffelijk in uw taalge
bruik.
Ban grofheden en schunnig
heden. Een correcte taal siert.

• Wees milieubewust.
Deponeer rommel of afval
waar dit thuishoort. Liefst niet
voor andermans deur. Het gaat
immers om ons leefmilieu. Het
jouwe en dat van de ande
ren..

• Plaats je in andermans schoe
nen, zelfs al passen ze niet.
Denk steeds : hoe zou ik
reageren indien... Leg dus aan
anderen niet op wat je zelf niet
graag zou ondergaan.

• Wees tolerant.
Verdraagzaamheid is de basis
voor een meer mensgerichte
maatschappij. De anderen
moeten niet per se zijn zoals
jij. Respecteer andermans
visie. Discrimineer niet. Je bent

niet alleen op deze wereld
Wanneer je je medemens
respecteert, respecteer je
jezelf.

• Denk eerst aan de anderen en
dan pas aan jezelf.
Laat de anderen voorgaan,
tracht niet in alles en nog wat
de eerste te zijn. Help uw
medemens. Wees niet egois
tisch. Sta op trom of bus je
plaats of aan ouderen.

• Wees geen beer in het verkeer.
Rijd de andere bestuurders of
de voetgangers niet van de
boon. Beantwoord een voor
rang die u wordt verleend met
een handgebaar en een
glimlach.

J
1

1

• Enkel in de middeleeuwen
stierf je aan een goedendag.
Wanneer de mens zijn mede
mens op een vriendelijke
manier begroet, met een
goedendag bijvoorbeeld, dan
werkt hij mee aan het minder
anoniem maken van de maat
schappij waarvan hij of zij een
deel is.

• Een afspraak is er om geres
pecteerd te worden.
Laat degenen die je een
bezoek brengen of waarmee
je een afspraak hebt, niet
wachten. Iemand laten wach
ten is een vorm van autoritair
gedrag.

22
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lijke middenstandsraad doet ook
Edegem mee.
Op 27 september vergasten de
deelnemende middenstanders u
op een bijzondere attentie.

zelfstandige ondernemer zélf. En
dot is meteen de bedoeling van
het hele opzet.

Onder impuls van de gemeente-

Bij zelfstandigen is de klant
iedere dog opnieuw koning. Het
is precies dot gevoel van per
soonlijkheid, service en kwaliteit
dot in deze l Ode verjaardags
editie van de Dog van de Klont
centraal stoot. Op die manier
wordt niet alleen de klont in de
bloemetjes gezet, maar ook de

Op zaterdag 27 september is
het in heel Vlaanderen weer
'Dog van de Klont'. Het is de
dog waarop zelfstandigen hun
klonten donken voor het vertrou
wen dot ze stellen in de kwalitei
ten van hun zaak.

10 JAAR VLAAMSE DAG VAN DE KLANT
zaterdag 27 september

•

OP DE SIERTOER Deelnemers "Op de Siertoer" provincie Antwerpen

• Met een eerste editie "Op de
Siertoer" willen de provincie
Antwerpen, de GOM-Antwerpen
en de siertelers van de provincie
u vertrouwd maken met de
sierteeltsector. De bedrijfsleiders
van 19 Antwerpse sierteelt
bedrijven verwachten u op
zondag 2l september van l 0 tot
l 8 uur voor een gratis rondlei
ding. De werking van het bedrijf
en de uitleg over de activiteiten
die leiden tot een kwalitatief
hoogstaand eindproduct staan
centraal.

Er werden vier regionale "Sier
toeren" uitgestippeld. Vanaf l 0
uur kan u echter in willekeurige
volgorde de bedrijven bezoeken
van uw keuze. De bedrijfsleiders
organiseren om het uur een
rondleiding.

TOER l
• Boomkwekerij Erica, Andreos van

Beek, Moxburgdreef 19, Loenhout
[Wuustwezel) : heideplonten,
sierstruiken en geênte stammen

• Jansens Jos, Vlamingstraat 2c,
Hoogstraten : jaarrondchrysanten

• Domen, Hoogeind 105, Meer
\Hoogstraten) : containerculturen,
enten

• Mathieu Gijsen, Bolk ]4, Rijkevorsel :
containerplanten

• Oprins plant n.v., St. Lenaartse
steenweg 9l, Rijkevorsel : bamboe,
laanbomen

TOER 2
• Gerard Somers, Olieslagerijstrat 7,

Boechout : potplanten, hedero
• Albrecht, Heyoordstraat 5,

Wommelgem : snijbloemen, monte
casino

• Snijrozenkwekerij Van Nuffelen
Wimceco, Mussenhoevelaan 160,
Boechout : snijrozen

• Guido Mermans, Toelfelhoek 91,
Boechout (Vremde) : philodendron
hydrocultuur

• Roger Meeuws, Tuinbouwstraat 3,
Wommelgem : snijbloemen, gerbera

• Tuinplanten Tielemans, Kleine

Medelaar 3, Holle-Zoersel : bodem
bedekkers, vaste planten, haag
planten

TOER 3
• Robert en Mario Beukeleers,

Bleidenhoek 11 B, Duffel : snijrozen
• Rudy Van Rompaye, Heivelden 32,

St.-Katelijne-Waver : potchrysanten,
violen

• Op de Beeck, Lierbaon 108, Putte :
bosbomen, hoogplonten en populie
ren

• Van Pelt n.v., Lierbaan 1944, Putte :
algemene boomkwekerij, laanbomen
en containerplanten

TOER 4
• Belgicactus, Kapellerij 6, Westerlo :

cactussen en succulenten
• Boomkwekerijen Houtmeyers bvba,
Nieuwe Baan 5, Eindhout-aakdal :
assortiment boomkwekerijgewassen
container- en vollegrondplanlen

• Frans Van Garp exclusieve tuin
service, Voorheide 54, Arendonk :
vormplanten in buxus, ilex en taxus

• Vercauteren, Donkerstraat 5, Retie :
rhododendrons, Japanse azalea's en
camelia

23
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OPGELET VOOR BEDRIEGLIJKE
ADVERTENTIERONSELAARS !

Het gebeurt maar al te vaak dat
handelsvertegenwoordigers zich
aanbieden bij winkeliers, horeca
en vrije beroepen om adverten
ties te werven voor een intor
matiegids die tot stand komt in
samenwerking met het gemeente
bestuur.

Hecht aan dergelijke vragen niet
te snel geloof ! Ervaring leert ons
dat er dikwijls bedrog in het spel
is en de naam van het gemeente
bestuur wordt misbruikt.

Meestal gaat het inderdaad om
een gids die met het gemeente
bestuur niets te maken heeft. In
andere gevallen verschijnt er
zelfs helemaal geen gids, en is
de goedgelovige handelaar het
slachtoffer van pure oplichterij.

Andere malafide personen bellen
bij de inwoners aan met verzoek
de vriendenkring van de brand
weer of de politie financieel te
steunen, terwijl zij hoegenaamd
geen brandweerman of politie
agent zijn.

Het is verstandig om, alvorens in
de geldbeugel te tasten, te eisen
dat betrokkene zich legitimeert
door het tonen van een bewijs
afgegeven door het gemeentebe
stuur. In dit verband dient aange
stipt dat de volgende editie van
de gemeentegids Edegem pas
gepland is voor eind 1998 en
dat tijdig zal worden meege
deeld welke firma belast wordt
met de realisatie.
Een andere aanwijzing kan zijn
het dragen van het officieel
uniform. Zo zullen bijvoorbeeld

24

de brandweerlui bij de traditio
nele verkoop van de brandweer
kalenders steeds in officieel
uniform zijn. Politie Edegem
daarenboven organiseert nooit
zulke of soortgelijke acties.

Daarenboven, aarzel bij de
minste twijfel niet en telefoneer

eerst even naar :
- de gemeentelijke informatie
dienst, tel. 450.42.55-56,
- de brandweer, tel. 457.46.33
of
- de politie, tel. 450.43.00.
Zij kunnen u met zekerheid
zeggen of u te maken heeft met
een gemeentelijk initiatief of niet.

6
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OPEN MONUMENTENDAG
zondag 14 september

•

•

Ter gelegenheid van de "Open
Monumentendag" die dit jaar
onder het thema "arbeid" voor
de 9de mooi in Vlaanderen
wordt georganiseerd, krijgen dit
jaar in onze gemeente het
Karrenmuseum "Den Doem" en
het "Bijenpark" van de Bijen
gilde Sint-Ambrosius - Studiekring
Edegem bijzondere aandacht.

Deze beide locaties vindt u in het
Fort 5 te Edegem en zijn voor het
publiek gratis toegankelijk tussen
10 en 18 uur.

Het gemeentebestuur is in het
bezit van gevonden fietsen en
biedt deze, rekening houdend
met de wettelijke voorschriften ter
zake, te koop aan in de stoot
waarin ze zich bevinden.

Deze fietsen zijn te bezichtigen
op zaterdag 27 september van
14 tot 17 uur, in hol 24 van Fort
5 (ingang Vestinglaan). U kon ter
plaatse een schriftelijk bod doen
op de fiets(en) die u wenst aan te

kopen. De nodige formulieren
daartoe liggen ter beschikking.
Alle fietsen zijn genummerd. Het
minimum bod is bepaald op
100 fr.

Het college van burgemeester en
schepenen zal in zijn eerstvol
gende vergadering de biedingen
openen en toewijzen aan de
hoogste bieders. Deze worden
dan schriftelijk verwittigd.

25

Verkoop van

GEVONDEN FIETSEN
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BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER

Alle vrouwen tussen 50 en 70
jaar krijgen eerstdaags een
uitnodiging om deel te nemen
aan het bevolkingsonderzoek
naar borstkanker. Dit 'mammo
grafisch onderzoek' is kosteloos
en vindt in onze gemeente plaats

van 29 september tot 31 oktober
e.k. in een speciaal daarvoor
ingerichte bus, 'mammobiel'
genoemd. Deze mammobiel
staat op de parking van het rust
en verzorgingstehuis lmmaculato,
Oude-Godstraat 110.

Vrouwen beneden de 50 jaar
die wensen deel te nemen aan
dit mammografisch onderzoek
kunnen contact opnemen met het
'Centrum voor Kankerpreventie',
elke werkdag tijdens de kantoor
uren, tel. 821.35.34

1 OP 12 VROUWEN KRIJGT BORSTKANKER

Preventief onderzoek verhoogt de kans op genezing

KINDERDAGVERBLIJF SLOEBER
Opendeurdag

Dit in ons kinderdagverblijf

ZATERDAG 1 3 SEPTEMBER
VANAF 13 UUR TOT ...

iedereen is van harte welkom ! 0

26

Kinderanimatie

Ballonwedstrijd

Tombola

Drank & snacks

Enz....

Wij rekenen op uw aanwezig
heid!!!!

Sloeber,
Wilrijkstraat 12

te Edegem
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

BASISCURSUS we naar garage De Krikker, -
AUTOMECHANIEK

Turnersstraat 36 te Antwerpen.

VOOR VROUWEN Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De

Er zijn veel mannen en vrouwen 1 Krikker.

die weinig verstand hebben van Bijdrage :auto's. De mannen durven over
800 fr., cursus inbegrepen. leren voorbereiden.

dat weinige meestal nog praten.• 1

Vrouwen missen daarvoor vaak
Wij aanvaarden voor deze Voor wie?

het zelfvertrouwen. cursus maximum vijftien Voor elke vrouw vanaf 16 jaar.

De werkgroep emancipatie stelt
deelneemsters. U hoeft niet over een grote

Voor de overigen wordt een sportieve conditie Ie beschikken.
u daarom de basiscursus auto-

wachtlijst aangelegd : zij komenmechaniek voor, waarin u leert
aan bod tijdens de volgende Wanneer:

• hoe een auio grosso modo in 10 vrijdagavonden :
elkaar steekt;

cursus.
26 september

• hoe de onderdelen heten en 3-10-17-24-31 oktober
waar ze in uw eigen auto CURSUS ZELFVER 7 - 14 - 21- 28 november
zitten; telkens van 20 tot 22 uur.

• hoe u een bond verwisselt;
; DEDIGING VOOR

• waar u bij pech zelf iets kan VROUWEN Waar:
aan verhelpen en waar u zeker in de sportzaal van de vroegere
of moel blijven;

Na de enorme respons op de
OLVE-school, Drie Eikenstraat

• wanneer u de hulp van een 363 te Edegem (aan parochie-
garagist inroept en hoe u door eerste editie in het najaar van centrum De Schrans)

1

hem au sérieux genomen 1996 organiseert de werkgroep• wordt. emancipatie i.s.m. karateclub Begeleiding :
Kamakura voor een tweede keer De Edegemse karateclub

Deze cursus vindt reeds voor de een cursus zelfverdediging voor Kamakura heeft ruime ervaring
elfde keer plaats I vrouwen. in het geven van cursussen

Wat houdt deze cursus in ?
zelfverdediging en verleende

Wanneer: graag terug haar medewerking.
• Drie theoretische lessen op Deze cursus beoogt een eerste

maandagavond : kennismaking met de wereld van Bijdrage :
15, 22 en 29 september van de zelfverdediging. Het is niet de 1.400 fr., schriftelijke cursus en
20.00 tot 22.15 uur; bedoeling om ook aan verbale verzekering inbegrepen.

• Eén praktijkles op zaterdag- 1 verdediging te werken. Onze
voormiddag : cursus start daar, waar men zich
4 oktober van 10 tot 12.15

1

met woorden alleen niet meer uit 1 INSCHRIJVINGEN EN VERDERE
uur. de slag kan trekken en waar men INLICHTINGEN :

zal moeten overgaan tot het

Waar: gebruik van een fysieke manier
1 Kristel Kussé, p.a. Administratief

• De lessen op maandagavond om zich te verdedigen. Centrum, Kontichstraat 19 te
vinden plaats in de refter van Het is zeker niet zo dat men na Edegem, tel. 450.42.46, tijdens
het Administratief Centrum, deze lessenreeks 'volleerd' is. de werkdagen, bij voorkeur
Kontichstraat 19 te Edegem. Deelneemsters zullen zich wel op lussen 9 en 12 uur of tussen 14

• Op zaterdagvoormiddag gaan verschillende situaties hebben en 16 uur.
27
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De gezinsraad organiseert...
CURSUS "LEREN LEREN"

Zools aangekondigd in het
vorige gemeentelijk informatie
blad organiseert de Gezinsraad
in de herfstvakantie nogmaals de
cursus "Leren leren".

Op maandag 27, woensdag 29,
donderdag 30 en vrijdag 31
oktober van 9.30 uur tot 12.00
uur kunnen jongens en meisjes
van het l ste en 2de jaar secun
dair onderwijs deze cursus
volgen in de gemeentelijke
lagere school Andreas Vesalius,
Kontichstraat 21 Ie Edegem.

Volgende onderwerpen komen
aan bod:
• studieplanning
• studiemethode
• concentratie
• werkruimte
• voorbereiding examens
• motivatie
• structureren
• specifieke problemen.

Het cursusgeld bedraagt 1.000
fr. per persoon en 750 fr voor
het tweede kind uil eenzelfde ge
zin. Edegemse kinderen en leer
lingen van Edegemse scholen
hebben voorrang bij de inschrij
ving.
U kan inschrijven tol 15 oktober
mei onderstaande inschrijvings
strook en door betaling bij
Mariette Verwimp, Administratief

Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tijdens de kantooruren
[tel.450.42.47).

Er kunnen maximum 18 deelne
mers ingeschreven worden.
Indien er meer inschrijvingen
zijn, zal de cursus op dezelfde
dagen in de namiddag van
13.00 uur tot 15.30 uur her
haald worden.

28

Inschrijvingsstrook cursus 'Leren leren'

Naam en voornaam : Geboortedatum : .

Adres: .

School : Studiejaar : .

schrijft zich in voor de cursus op 27,29, 30 en 31 oktober 1997 van 9.30 tot 12.00 uur en betaalt
1.000 fr./ 750 fr. (schrappen wol niet past)

Datum : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . Handtekening .
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De gezinsraad organiseert...
CURSUS ZELFVERDEDIGING EN WEERBAARHEID
voor meisjes van 14 tot 17 jaar

Weet jij wat je
moet doen?

mijn vader zegt,
stamp hem in zijn kruis

s 0
ik zou het niet weten

,at dat..• vinrijn bro; ,ht hebgeen Kra14

iets grappigs zeggen

een smoesje verzinnen
om weg te geraken

keihard brulen
/aewoon zeggend je het niéi wil
J

je kunt toch niets doen

verdediging worden aange
leerd.

Deze vormingsdag vindt plaats
op maandag 27 oktober van
9.30 tot 16.30 uur in de ge
meentelijke lagere school
Andreas Vesalius, Kontichstraat
21 te Edegem. Het cursusgeld
bedraagt 500 fr. voor het eerste
kind en 400 fr. voor de volgende
kinderen uit hetzelfde gezin.
Inschrijven kan tot 15 oktober
met onderstaande inschrijvings
strook en door betaling van het
cursusgeld bij Mariette Verwimp,
Administratief Centrum, tijdens
de kantooruren (tel. 450.42.47).
Het aantal deelnemers is beperkt
tot 18 personen. Indien meer
belangstelling, is er ook een
vormingsdag op dinsdag 28
oktober en worden de groepen
ingedeeld volgens leeftijd.

Wat gebeurt er tijdens deze dag ?
• Mogelijkheid en voorkomen
worden besproken.

• Verschillende manieren van
reageren worden aangeleerd.

• Simpele technieken van fysieke

We worden de laatste tijd door
de media overstelpt met berich
ten over seksueel wangedrag
tegen jongeren. Jonge mensen
moeten zich vrij kunnen bewe
gen, het leven ontdekken op hun
eigen tempo, het vertrouwen in
zichzelf en hun omgeving niet
verliezen en vooral geen angst
hebben.
Als gezinsroad is het onze taak
onze jongeren hierbij te helpen.
Daarom organiseren we in
samenwerking met Refleks Junior
een vormingsdag zelfverdedi
ging en weerbaarheid voor
meisjes van l4 tot l jaar'.

•

•

t

Inschrijvingsstrook cursus 'Zelfverdediging en weerbaarheid'

Naam en voornaam : Geboortedatum : .

Adres: .

School : Studiejaar : .

schrijft zich in voor de vormingsdag op 27 oktober 1997 van 9.30 tot 16.30 uur en betaalt 500 fr./
400 fr. (schrappen wal niet past)

Datum : Handtekening : .

29
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OVER SPORT ...
In sporthal Den Willecom

• voor de jeugd (6- tot 12-
jarigen) :

SPORT EN SPEL tijdens de grote
vakantie
van maandag l8 t.e.m. vrijdag
22 augustus en
van maandag 25 te.m. vrijdag
29 augustus,
telkens van l O tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16 uur.
De kinderen kunnen blijven eten
in de sporthal mits zij zelf hun
middagmaal en drank meebren
gen.
Prijs : 1.250 fr. per week,
verzekering inbegrepen.
Meebrengen : sportieve kledij,
sportschoenen apart voor binnen
en buiten.
De lessen worden verzorgd door
professionele monitoren. Inschrij
ven kan in de sporthal vanaf 18
augustus.

• voor volwassenen :

TENNISINITIATIE
l O lessenreeks telkens op maan
dag vanaf 8 september :
voor beginners van 13.30 tot
14.30 uur en voor gevorderden
van 14.30 tot 15.30 uur.
Prijs : 2.000 fr. per reeks.
Meebrengen : sportieve kledij en
propere sportschoenen (geen
zwarte zolen).
Inschrijven kan in de sporthal
vanaf 18 augustus.

30

CONDITIETRAINING
voor jong en oud; iedere maan
dag en donderdag vanaf l
september in de sporthal, telkens
van 12.30 tot 13 uur.
Deelneming is gratis (verzekering
inbegrepen !).

In de regio Midden-Provincie

• animatie :

VOOR ALLE 50-PLUSSERS :
SENIORENSPORTDAG
op dinsdag 23 september in
sporthal De Nachtegaal,
Duffelsesteenweg 145 te
Kontich, met o.a. keuze uit halve
dag sporten : fietsen, wandelen,
petanque of Eurofit + fitheidstest
"Test uw conditie" en activiteiten
per uur : badminton, zwemmen,
netbal, gezelschapsdans, yoga,
aquagym en gymnastiek.

Programma : (meer gedetailleerd
programmo te bekomen in de
sporthal van Edegem)
9-30.30 uur : onthool
9.30-1 O uur : seniorobic 
opwarming
10-12 uur : sportprogramma
deel l
12-13.30 uur: middagpauze
13.30-15.30 uur: sport
programma deel 2
15.30- 16 uur seniorobic
l6 uur : afsluiting

Prijs : 200 fr.
Inbegrepen : onthaal met koffie,
sportactiviteiten, sport
verzekering, broodjesmaaltijd,
herinneringsgeschenk, koffie en
vlaai.
Frisdranken te verkrijgen aan
democratische prijzen.

Meebrengen :
- traningspak of gemakkelijke
kledij, eventueel regenkledij
- sportschoeisel met lichte kleur
vaste zolen (voor binnen)
- deelnemers aan het fietsen .
eigen fiets
- eventueel set petanqueballen
- zwemkledij

Inschrijven vóór 4 september in
sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2, Edegem.

• vorming :

Zaterdag 20 september van 9 tot
13 uur
kinderaerobic (bijscholing voor
lesgevers)
Tijdens deze bijscholing zal je
leren kennismaken met verschil
lende vormen van 'werken op
muziek met kinderen', waarbij
sterk wordt ingespeeld op de
fantasie en de belevingswereld
van het kind, aangepast aan
leeftijd en interesse. Er zullen ook
verschillende choreografieén
aangeboden worden.
Waar : sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem.
Lesgeefster : Marleen Niele.
Prijs : 600 fr.
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Zaterdag l l en l 8 oktober van
9 tot 12 uur
reanimatie met hulpmateriaal
[theorie en praktijk)
3 minuten voor een leven'
Dit is een 'CPR' .Cardio (hort)
Pulmonaire [longen]-Reanimeren
[opwekken), van het Rode Kruis.
Hoe, wat en waarom reanimeren
wordt aangeboden in een
praktische sessie met oefen
poppen; babyreanimatie, hoe
werken met zuurstofmaskers.
Waar : Ontmoetingscentrum
Althena, Antwerpsestraat 75 te
Kontich.
Lesgever : het Rade Kruis.
Prijs : 250 fr. voor de twee
lessen samen.

Maandag l O november van 20
lol 22 .30 uur
werken en trainen met een
hartslagmeter
Door hartslagmeting krijg je als
sporter een beter inzicht in de
arbeid en de intensiteit die de
motor van je lichaam levert. Hoe
je een hartslagmeter gebruikt en
de toepassing ervan tijdens het
trainen worden toegelicht op
deze info-avond.
Waar : Polyvalente zaal van het
Administratief Centrum,
Brosschaalsebaan 30 te Schilde.
Lesgever: Paul Van Den Bosch.
Prijs : 300 fr.

Inschrijven voor deze activiteiten
kan in sporthal Den Willecom,
Terelststroat 2 te Edegem en via
het regionaal secretariaat, tel.
355.17.85 - contactpersoon :
Sara Scholiers.

Voor verdere inlichtingen : Sport
en Recreatiecentro vzw,
Terelststraat 2, Edegem, tel.
457.46.62.

GORDELEN
7 september

Kies De Gordel die je 't beste ligt
en doe mee. Sportievelingen
fietsen l 00 kilometer door l 8
Vlaamse en groene gemeenten
rond Brussel en fervente
moutainbikers stappen in
Overijse op de fiets... Meer dan
ooit wordt deze Gordel een toffe
familie-uitstap ! Vanuit Zaventem
heb je een combinatie van
fietsen en wandelen, met een
bezoek aan het park van Ter
vuren en het museum van Mid
den-Afrika. Ook vanuit Sint
Genesius-Rode en Dilbeek zijn er
fietstochten in combinatie met
andere activiteiten : wandelen in
het Provinciedomein van Hui
zingen en ijsschaatsen in
Liedekerke. Elk trefpunt organi
seert bovendien een ]4 kilometer
themawandeling. In Sint
Genesius-Rode kan je terecht
voor een Zuid-Brabantse hoeve
wandeling. Dilbeek organiseert
een fotozoektocht. In Zaventem

kan je monumenten bezichtigen.
In Overijse kan je je inschrijven
voor een avonturenwandeltocht
en kunnen kinderen zich uitleven
op de springkastelentocht. In
Zaventem kan je niet alleen
rolstoel-, buggy- en kinderwagen
vriendelijk Gordelen, ook de
inline-skaters komen er aan bad
met een afzonderlijk parcours
(20km).

Voor meer info,
bel 02/380.44.44.

31
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TAI CHI
Iets voor u?

DE VERENIGINGEN IN DE KIJKER

ZELF TUINIEREN
Een gezonde hedendaagse vrijetijdsbesteding

ons aansluitend jenevercafé.
Voor meer info en inschrijvingen
voor de barbecue : Marleen
Gonthier, Bart Geraets en
antwoordapparaat, Karel
Pomastraat 13 te Wilrijk, tel.
825.07.55.

2- D-DAY

Op zaterdag 30 augustus
organiseert VICTORY opnieuw
een familiedag om het nieuwe
hockeyseizoen in te zetten.
Naast oefenwedstrijden van de
eerste teams wordt er tevens de
gelegenheid gegeven aan de
inwoners van Edegem om deel te
nemen aan een hockeyinitiatie
(duur : ± 2 uur) op de kunst
grasvelden aan de lerelststraat
312.

Inlichtingen zijn te bekomen bij
Monique De Vos, tel.
457.99.57.
Inschrijving is vereist vóór 22
augustus op hetzelfde nummer of
op fax nr. 449.55.31, met
vermelding van uw naam, adres
en leeftijd. Vervolgens ontvangt u
een bericht met het juiste
aanvangsuur.

kunnen in contact treden met
het Werk van de Volkstuinen,
p.o. dhr. Herman Nuyts,
Tweebunder 13
te Edegem,
tel. 457.28.71.

Langs de Kontichstroot bij het
Werk van de Volkstuinen zijn
nog enkele perceeltjes vrij.

Inwoners die interesse hebben
om een kavel te bewerken,

35 jaar "47ste Koningin Fabiola
scoutsgroep : ook in Edegem
scouting voor mindervaliden

Wij, de 47ste Koningin Fabiola
scoutsgroep, gevestigd aan het
Fort 5, vieren tijdens het vol
gende scoutsjaar ons 35-jarig
bestaan.
Reeds 35 jaar lang geven wij
aan jongeren met een mentale
en/of fysische handicap de kans
om écht scouting te beleven. Ook
voor valide jongeren, die dit
grote scoutingavontuur willen
meebeleven met mindervalide
leeftijdsgenoten, staat onze
scoutsgroep open.

Wil jij hier iets meer over weten ?
Wil jij misschien wel in de
leiding komen ? OÉ, ken jij
mindervalide jongeren die 's
zondags met ons mee op avon
tuur willen gaan ?

Geïnteresseerden kunnen altijd
een kijkje komen nemen op onze
jaarlijkse barbecue. Deze
barbecue vindt dit jaar plaats op
zaterdag 27 september en staat
in het teken van ons feestjaar.
Ambiance verzekerd, zeker op

In de stress van onze samenle
ving zoeken mensen naar een
waardevolle activiteit. Het
beoefenen van TAI CHI verbetert
de algemene gezondheid en
vergroot de weerbaarheid. Wie
lichamelijk sterker is, kan gemak
kelijker andere facetten van een
probleem aanpakken. TAI CHI
kan geleerd worden in groep en
kan individueel beoefend wor
den. In september start een
nieuwe lessenreeks.
iedereen kan TAI CHI leren;
zowel mannen als vrouwen,
zowel personen die lijden aan
stress door te veel werk als door
te weinig activiteit.

Het O.C.M.W. treedt op als
organisator en steunt hiermee
een nieuwe benaderingswijze
om spanningen aan te pakken.

Plaats:
sporthal Den Willecom,
Terelststroat 2 te Edegem.

Datum:
aanvang september 1997 in
reeksen van l O lessen aan
2.000 fr. per reeks. De lessen
vinden plaats op zondag
voormiddag van l 0.45 tot 12
uur of maandagnamiddag van
15 tot 16. 15 uur.
Bij voldoende belangstelling
wordt ook een reeks ingericht
voor de derde leeftijd op maan
dag om 13.30 uur, met een
aangepaste TAI CHI-vorm.

Inlichtingen :
O.C.M.W., tel.450.84.08 of bij
Betty Van Doele, tel. 449.80.88.

Goedkoop en dicht bij huis, een
buitenkans !
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v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee
22ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur : voorstelling in de
festivalhal, Drie Eikenstraat
info : 457.04. l 0

DINSDAG 19
v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee
22ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur : voorstelling in de
festivalhal, Drie Eikenstraat
info : 457.04.10

WOENSDAG 20
v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee

Eikenstraat
info : 457.04.1 0

ZATERDAG 16
v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee
22ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur : galavoorstelling in het
Beethovenauditorium van hotel
Ter Elst, Kattenbroek
info : 457.04.10

ZONDAG 17
v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee
22ste Internationaal Folklore
Festival
13.30 uur : folkloristische
optocht
14.30 uur : openluchtvoorstelling
in het park Hof ter Linden, Drie
Eikenstraat
19 uur : 'Festa Humana' in de
festivalhal, Drie Eikenstraat
info : 457.04. l 0

MAANDAG 18
Edegemse vakantie-initiatieven
sport en spel in sporthal Den
Willecom
lees ook bi. 30

tot 31 /08
dagelijks vanaf ll uur
VVV, Stationsweg 1 of Café
Groothoofd, Groothoofd 3 te
Dordrecht (NL)
deelname : 5 fl.
puzzelwandeling door Veere
toeristische wondelzoektocht
tor 31/08
dagelijks vanaf l uur
VVV te Veere (NL)
deelname : 5 fl.
fietspuzzelrit door Vlissingen
tot 28/09
dagelijks vanaf 11 uur
VVV, Nieuwendijk 15 of Stations
restauratie te Vlissingen (NL)
afstand 28 km, deelname : 5 fl.
info : 00-31 /78-681.25.14
3de Walcherse fietspuzzeltocht
tot 28/09
dagelijks vonaf 1O uur
vertrek : VW te Domburg,
Oostkapelle, Zoutelande of
Westkapelle
afstand 28 km, deelname : 5 fl.
info : 00-31/78681.25.14
l ste Ontdek Mechelen
familiale wondelzoektocht
zonder strikvragen
tot 05/11
dagelijks vanof 1] uur
Den Grooten Wolsack,
Wollemarkt ló, Mechelen
afstand 4 km, deelname : 200 fr.
info : 455.17.11

VRIJDAG 15
v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee
22ste Internationaal Folklore
Festival
l O uur : eucharistieviering in de
O.-L.-Vrouw-van-lourdeskerk
(basiliek), Hovestraat
14.30 uur : openluchtvoorstelling
in het park Hof Ier Linden, Drie

ACTIVITEITENKALENDER

Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
25ste te voel door Edegem
familiale wandelzoektocht
zonder strikvragen
tot 07/09
dagelijks vanaf 9 uur
vertrek : ASLK, Doelveldstraat 7
(aan gemeenteplein) of Lunch
Garden, Prins Boudewijnlaan
304 (aan GB)
afstand ± 5 km,
deelname : 200 f
info : 645.24.73
7de Tempelierszoektocht
autozoektocht
tot 21/08
dagelijks vanaf l 1 uur
Dienst voor Toerisme, Casselaan
4 te Middelkerke
Bakkerij Vanhove,
Spermaliestraat 277 te Slijpe
afstand 22 km,
deelname : 250 fr.
puzzelwandeling door Vlissingen
toeristische wandelzoektocht
tot 31/08
dagelijks vanaf 11 uur
VVV, Nieuwendijk l5 of Grond
Café van het Arsenaal Theater Ie
Vlissingen (NL)
deelname : 5 fl.
puzzelwandeling door Dordrecht
toeristische wandelzoektocht

AUGUSTUS

DONDERDAG l 4
v.z.w. Edegems
Volkskunstkomitee
22ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur : officiéle opening en
voorstelling in de festivalhal, Drie
Eiken.straat
info :. 457.04.10

•

•
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22ste Internationaal Folklore
Festival
20 uur : slotvoorstelling en
afscheidsceremonie in de festival
hal, Drie Eikenstraat
info : 457.04. l 0

VRUDAG 22
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten
om Ier meeste slagen, elk voor
zich
19.30 uur
hotel restaurant De Basiliek,
Hovestraat 69
inzet 20 fr., wees vriendelijk voor
uw partners, iedereen welkom

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling
thema : "vleermuizen - nacht
jagers?"
20 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur± 2.30 uur
info: 457.91.63 (K.Matthijs) of
449. 12.52 (H.Rotty)

ZONDAG 24
Vakantiegenoegens Edegem
dagwandeling in de Voerstreek
met picknick en 3-gangen
maaltijd
7.15uur
gemeenteplein Edegem
info en inschr. : 449.04.34 (Bob
Dombrecht) of 440.41.62 (Willy
De Keye)

MAANDAG 25
Edegemse vakantie-initiatieven
sport en spel in sporthal Den
Willecom
lees ook bi. 30

ZATERDAG 30
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
1 ste Merksemse wandelzoektocht
foto's en vragen

34

tot 26/10
dagelijks vanaf 10 uur
café De Kroon, Laaglandlaan 2
(Kroonplein), Merksem
afstond ± 5 km, deelname : 200
fr.
info : 353.15.55

ZONDAG 31
Vakantiegenoegens Edegem
familiale fietstocht langs het
"Belgs lijntje" en het
"smokkelaarspad"
tussen Turnhout en Baarle-Hertog
l 0.30 uur
station Turnhout
info : 440.41.62 (Willy De
Keye)

SEPTEMBER
MAANDAG 1
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
14de Grote Mini's
familiale wandelzoektocht
zonder strikvragen
tot 30/09
dagelijks vanaf l 0 uur
café Den Aker, Driehoekstraat
14, Ekeren
afstand ± 5 km,
deelname : l 80 fr.
info : 664.90.22

VRUDAG 5
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr., om ter meeste
slagen, elk voor zich

ZONDAG 7
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
7de Nazomerzoektocht
toeristische wandelrally
stort 12.30-13.30 uur
zaal Olympio, Beveren
afstand ± 5 km,

deelname: 275 fr.
info : 775.74.79

DINSDAG 9
K.A.V. H.Familie
turnen
elke dinsdag
13.45 uur
lokaal Jong Edegem, Fort 5,
Jacob de Roorestraot
info: 449.36.28 (Van Peer)

WOENSDAG 10
Gemeentelijke Milieuraad
algemene openbare vergadering
20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis,
gemeenteplein

DONDERDAG l l
Culturele Kring Edegem
diavoordracht "Polen, een land
van tegenpolen" door G. Druant
20 uur ·
zoal De Schrans, Molenveld
laan 4

K.A.V. H.Familie
avondfietstocht
info : 440.17.6 l

ZONDAG 14
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
O.-L.-V.-Presentatie-zoektocht
toeristische oriëntatie-wandel
zoektocht
start l 2-1 3 uur
O.-L.-V.-Presentatie, Hellegat 29,
Niel
afstand ± 5 km, deelname : 250
fr.
info : 887.85.67

MAANDAG 15
Gemeentelijke sportraad
algemene openbare vergadering
20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis,
gemeenteplein

K.A.V. H.Familie
hobby

0
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elke lste en 3de maandag
13.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info : 449.79.01 (J.Poppelaors)

DINSDAG 16
KA.V St-Jozef
fietstocht
9 uur
vertrek St.-Jozekerk, Molenveld
laan 2
info : 457.74.43
[J. Vandenbroucke)

DONDERDAG 18
KA.V. Centrum
natuurwandeling Fort 5
vertrek 18.30 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
info: 449.03.32 (Gys) of
457.86.23 {Geerts)
KA.V. Bizegem
fietstocht
start 13.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info: 457.25.50 (Tops)

KA.V. H.Familie
fietstocht
info: 440.27.26 (Vochten)

K.A.V. S1.-Jozef
demonstratie : 'kaken met
kruiden'
19.30 uur
't Schranske (kleine zaal De
Schrans), Molenveldlaan 2A

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
]4 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
leden l 00 fr., niet-leden 120 fr.
(2 drankjes inbegrepen)
info: 449.53.80 (mevr.
Dierckens)

VRIJDAG 19
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten (om ter meeste slagen,

elk voor zich)
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr., iedereen is welkom,
wees steeds vriendelijk voor uw
partners

ZONDAG 21
Vakantiegenoegens Edegem
natuurwandeling te Elewijt en
Houtem
14 uur
kerk van Elewijt (Brabant)
info : 440.41.62 (Willy De
Keye)

VTB-VAB Edegem
opening van ons 13de wandel
seizoen van 17 zondag
voormiddagwandelingen te
Breendonk
vertrek 9.25 uur
samenkomst op parking GB
info : 440.17.87 (J.Severens) en
449.79.69 (H.Hermans)

MAANDAG 22
KA.V. St.-Jozef
gespreksavond : 'sekten'
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A

WOENSDAG 24
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
koken voor studenten en jonge
gezinnen
19 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr.: 457.50.75
(Wauters)

DONDERDAG 25
C.M.B.V.
voordracht : meedogenloos mooi
ten koste van 'durven zijn wie je
bent'
door mevr. Cooreman
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden l 00 fr., niet-leden 150 fr.
info : 455.82.49

K.A.V. Buizegem
kookdemonstratie
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 457.39.11 (Konings)

K.A.V. St.-Jozef
hobbyavond
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A

DONDERDAG 26
Gemeentelijke seniorenraad
algemene openbare vergadering
14 uur
raadzaal administratief centrum,
Kontichstraat 19

ZATERDAG 27
47ste Koningin Fabiola
Scoutsgroep
jaarlijkse barbecue
17 uur
hangar 44, Fort 5
info en inschrijvingen :
825.07.55 (Marleen Gonthier)

ZONDAG 28
Blauwvoetgemeenschap
wandeling in Langdorp
13.30 uur
Blauwvoetlokaal, Fort 5, Jacob
de Roorestraat 8
afstand 8 km
info: 457.95.65

MAANDAG 29
Gemeentelijke cultuurraad
algemene openbare vergadering
20 uur
raadzaal oud-gemeentehuis,
gemeenteplein

Teksten voor activiteitenkalender
25 OKT. -16 JAN.

dienen binnengebracht
uiterlijk lO september.

35
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OPEN STRAATDAG
12 oktober

WAAR

GEMEENTEPLEIN
KONTICHSTRAAT tol Mgr.
Cardijnlaon

HOE LAAT

START VANAF 10.30 UUR
EINDE ROND 16.30 UUR

PROGRAMMA

VERKEERSBORDENDANS 
KSA OLVE

SPRINGKASTEEL MULTI.PLAY
vxs 27e OvE

SCHMINKKRAAM - CHIRO CHE

36

ZEEPKISTENRACE -KSA AR&SIAL

VOORDRACHT DOOR DE HEER
BEAUCOURT

TENTOONSTELLING
"WAT BEWEEGT ER IN HET
VERKEER" - EDEMGEMSE SCHOEN /

KUNSTACADEMIE

EET- EN DRANK
GELEGENHEDEN VERZORGD DOOR

DE MIDDENSTAND

VOOR MEER INFO

TECHNISCHE DIENST
KONTICHSTRAAT 48 - EDEGEM
TEL 450.42.85

a»
,+ @

op
cg

IN /e
EGEji-iitG

E@KOERE97

•
Van zaterdag 4 tot en met I FIETSBEHENDIGHEIDSPISTE.
zondag 1 2 oktober loopt voor KSJ PARSIVAL

de tweede mooi in Vlaanderen
de Week van Vervoering. De I DE DOLLE KEVER - KM 28e
campagne wordt letterlijk en MARIA REGINA

figuurlijk op gong getrokken
door de Trein-Trom-Busdag op 4 ' VINGERVERVEN - KSA PARSIAL

oktober en eindigt met de Open-
Strootdog op 12 oktober. De I APENBRUG - 30e SINT-THERESIA

Open-Strootdog is een opendeur-
dag van de straat en dit op maat I VERKEER NET EVEN ANDERS 
van mens en milieu. iedereen 47e AKABE KONINGIN FABIOlA

laat voor de gelegenheid de
wagen zoveel mogelijk thuis en I VELODROOM-wxs 77e SINT-

probeert eens een ander vervoer- PAULUS

middel uit. Het kon een lokale
zondag zonder auto worden. De I VANG-RAAK-SPL - VVKS 85e
Jeugdraad helpt mee aan dit ELSDONK SCOUTS

initiatief om voor alle kinderen er
een leuke speel- en doedag van ' GOOI-RAAK-SPEL - VS) MOLENVED

te maken.
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Colofon
Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

IN
Verbouwing instructie-
zwembad 3

OCMW-rekening 1996 4-5

Kunstatelier nr.403 'Manke
Lies 6

Huis Hellemans 7

Kinder- en Jeugd jury 8
1 •Oproep kadidaten gezins

aperitiefconcerten 8

Internet in de bibliotheek 9

Cursus elektriciteit voor
vrouwen 10

UZA zoekt vrijwilligers 10

Extra katern :
OPEN-STRAATDAG IN EDEGEM

Jeugd l l

Behaag Edegem Natuurlijk 12

Compost van 't vat 13
1 •Edegem : Vlaamse ankerplaats

binnen Europa 14

Publicaties van de Vlaamse
overheid 15

Evaluaties cursus ontwikkelings-
samenwerking 16

Europese code tegen kanker 16

Sociaal-pedagogische
toelage 17

Activiteitenkalender 18-19

Weggooien is jammer ! 20

Openbare Bibliotheek
Elsdonk

Hovestraat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, woens- en donderdag :
13.30-20 uur

• dinsdag : 13.30 - 17 uur
• vrijdag: 13.30-18 uur
• zaterdag : 9.30 - 12.30 uur

Gemeentelijke@
openbare (ç2
Bibliotheek 

Kerkplein z/n- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• maandag en vrijdag :
18-20 uur
•woensdag:
l4- 16uur

• donderdag en zaterdag :
15-17uur

• dinsdag gesloten

Gemeentelijke@Y--._:\
oyenitsre (@)
Discotheek t-'J
Hovestraat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag :
van 18.30 tot 21 uur
•woensdag:
van 13.30 tot 16.30 uur

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op dinsdag l l
november (Wapenstilstand), met
uitzondering van de politiewacht,
die dag en nacht ter beschikking
blijf.

Tevens zal er op de dienst
Bevolking geen dienstverzekering
zijn op zaterdag l november
(Allerheiligen} en zaterdag 15
november (Dag van de Dynastie).

Huisvuilophaling
De ophaling van tuinafval van
dinsdag l] november verschuift,
n.a.v. Wapenstilstand, naar
woensdag l november.

Heemmuseum
De Pastorij

open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen}, van 14 tot 18 uur

2
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VERBOUWING INSTRUCTIEZWEMBAD

•

•

Het gemeentelijk instructiezwem
bad Frank Jespers, dat wordt
beheerd door de v.z.w. Sport- en
Recreatiecentra Edegem, werd in
1970 opgericht.

Door dit gebouw duidelijke
tekenen van slijtage vertoont en
vanaf volgend jaar niet meer
voldoet aan de exploitatienor
men, zal het grondig worden
vernieuwd, zowel bouwfysisch,
als wat betreft de technieken van
verwarming, ventilatie en elektri
citeit en worden aangepast aan
de voorschriften van de milieu
wetgeving [Vlarem titel Il), het
algemeen reglement op de
arbeidsbescherming (ARAB) en
de brandveiligheid.

De gemeenteraad keurde inmid
dels het uitvoeringsontwerp goed.

Er zal een aantal bouwkundige
ingrepen worden doorgevoerd.

Zo worden de plotte doken en
de buitenwanden geïsoleerd en
het buitenschrijnwerk en de
beg lozing vernieuwd.
Akoestische panelen zullen er
voor zorgen dot het geluids
comfort binnen de zwemhol
gevoelig zal worden verbeterd.
De vloeren worden her
aangelegd in slipwerende tegels
en de kuip en de wonden krijgen
een nieuwe bekleding. De zwem
badbekleding wordt uitgevoerd
in diverse tinten, teneinde de
verscheidene diepten beter te
kunnen zien.

Er werd speciale aandacht

besteed aan de gemakkelijke
toegankelijkheid van het zwem
bad. Rolwogengebruikers zullen
via een helling gemakkelijk
kunnen binnenkomen en via een
badlift kunnen deze mensen in
het water worden gelaten. Er
wordt tevens een gemakkelijke
trap tot in het water voorzien,
waardoor de kleinsten tot in het
water kunnen worden begeleid.

De bruto oppervlakte van het
gebouw wordt met 148,57 m?
uitgebreid. Dot heeft vooral te
maken met het ombouwen van
de kleedkomerzones, balie en
inkomsas, het opsplitsen van het
stook- en waterbehandelingslo
kool en het bijbouwen van een
specifiek EHBO-lokaal, een
luchtgroep- alsook een gasmeter
lokool.
Voorts komen er nieuwe dou
ches, hongtoiletten en wastafels.
Tevens worden de installaties
voor luchtbehandeling, elektrici
teit, verlichting en waterbehan
deling volledig vernieuwd.

Tot slot bevatten de werken de
aanleg van de voortuinstrook
alsook van een toegangsweg via
het kerkhof; deze is bestemd

voor de hulpdiensten en leveran
ciers.

De kosten

De totale kostprijs van de werken
wordt geroomd op 23.870.303
fr., exclusief btw, waarvan :
• 14.561.048 fr. voor de
werkwerken

• 4.825.020 fr. voor de
thermische en sanitaire instal
laties

• l .537.785 fr. voor de elektri
sche installatie en

• 2.946.450 fr. voor de woter-
behandelingsinstallatie.

Voor de financiering van deze
opdracht wordt beroep gedaan
op trekkingsrechten uit het
investeringsfonds voor een totaal
bedrog van 13.500.000 fr. Het
overige gedeelte wordt geleend.

Uitvoeringstermijn

De werken zullen worden uitge
voerd tijdens het schooljaar '97
'98.In het najaar '98 zal het
vernieuwde gemeentelijk zwem
bad de deuren heropenen.

3



• • • • •
N
•

F
•

0
•

R
•

M A T
0 0 0

V
0 • •

7997 A N

DE OCMW-REKENING 1996 .4M
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1. Rust- en
verzorgingstehuis
lmmaculata

Ter voorbereiding van een
optimale exploitatie van het
nieuwe rust- en verzorgings
tehuis, dat een zeer belangrijk
deel van het budget uitmaakt,
werd in 1995 aan de vzw
PROBIS opdracht gegeven tot
financiële doorlichting van de

exploitatie van de instelling. Het
was de bedoeling om het jaar
lijks exploitatietekort te minimali
seren door de efficiënte aan
wending van personeel en
middelen en de optimalisatie van
de ontvongsten.

De resultaten van de rekening
1996 tonen aan dat, dankzij
een grote inzet van de raad voor
maatschappelijk welzijn, directie
en personeel, dit opzet is gelukt.

Het dienstjaar l 996 was het
eerste volledige exploitatiejaar
na de opening van het nieuwe
rustoord. Momenteel zijn er 70
rustoordbedden en l 04 bedden
met RVT-erkenning beschikbaar.
T.o.v. 1995 werd in de exploita
tie een verbetering van bijna 30
miljoen gerealiseerd.

Terwijl de uitgaven, op de inte
resten en aflossingen na, onge
veer gelijk bleven, werden in
1996 65.056 ligdagen gepres
teerd of 8.350 dagen meer dan
in 1995. De inkomsten stegen
hierdoor met 22%. De interest
lasten en aflossingen werden in
dit resultaat slechts voor een
halfjaar opgenomen. Vanaf het
jaar 1997 zal de totale jaarlijkse
investeringslast ongeveer
13.000.000 fr. bedrogen.

Om de kwaliteit van de dienst
verlening te blijven garanderen,
werd eind 1996 besloten een
aantal nieuwe aanwervingen te
voorzien.

e

0

1994 en 1995 waren moeilijke jaren voor het OCMW De verslechte
ring van de economische situatie had een ernstige stijging van de
financiële hulpverlening tot gevolg. Daarenboven werd het OCMW
geconfronteerd met de sluiting van het verpleegtehuis en met de
nieuwbouw en vernieuwing van het rustoord. Naast een gemeentelijke
toelage van 53.200.000 fr. moest in belangrijke mate beroep worden
gedaan op de reservefondsen om de werking te financieren.

In 1996 is de globale situatie van het OCMWmerkelijk verbeterd. Dat
is hoofdzakelijk het gevolg van het goede resultaat van de reorganisa
tie van lmmaculata. Daarenboven heeft de stijgende trend in de
evolutie van de financiële steunverlening zich niet voortgezet.

4

Rekening '96 Rekening '95 Verschil Percentage
t.o.v. '95

Gewone ontvangsten l 97.B42.32B 161.675.336 36.166.992 22,37
Terugbetaling schuld 26.409.461 625.207 25.784.254
t.l.v. overheid

Totale ontvangsten 224.251.789 162.300.543 61.951.246 38,17

Gewone uitgaven 188.6B9.297 l B8.7B6.181 -96.884 -0,05
schuld t.l.v. 26.409.461 625.207 25.784.254
overheid 6.410.B42 6.410.842
Schuld t.l.v. OCMW

Totale uitgaven 221.509.600 1 B9.411.388 32.09B.212 16,95

Resultaat 2.742. l B9 27.110.845 29.853.034

Voor de inwoners van Edegem
die hun opname in het rustoord
niet volledig met eigen middelen
konden betalen, droeg de
gemeente via de sociale bijstand
9.271.446 fr. in de plaatsings
kosten bij.

2. Financiële steun

De ernstige toename van de
financiële steun in 1995 heeft
zich in 1996 niet voortgezet. De
nettosteunverlening heeft terug
het peil van 1994 bereikt. T.o.v.
de uitgaven van 1995 is er een
doling van ±3.000.000 fr.
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Ook het tekort van de thuis
diensten daalde in 1996 en dat
met± l 000.000 fr. Voor het
totaal van de thuisdiensten werd
in 1996 8.156.873 fr. uitgege
ven. In 1995 bedroeg dit
9.204.489 f

In 1996 werden l 02 gezinnen
door de dienst gezins- en
bejaardenhulp geholpen. Door
deze dienst werden 22.195 uren
gepresteerd.

De poetsdienst gaf 19.915 uren
hulp aan 25 l gezinnen. Er
werden in Edegem 19.159
maaltijden aan huis bedeeld.

4. Andere diensten

In de ondersteunende diensten
bleven de uitgaven op het peil
van 1995.

5. Algemeen resultaat
OCMW
De OCMW-rekening 1996
vertoont een financieel even
wicht, rekening houdend met het
reservefonds van 115.694.873
fr. voor de gewone dienst :

De uitgaven die niet kunnen
gerecupereerd worden en dus
hoofdzakelijk ten laste komen
van de gemeente en het sociaal
impulsfonds, bedragen in totaal
65.531.087 fr. en zijn onder te
verdelen als volgt :

Voorde operationele_diensten

- Sociale bijstand
19. l 27.719 fr.

- Bejaardentehuis
6.529.257 fr.(*)

- Gezins- en bejaardenhulp
3 .653 .367 fr.

- Thuisbezorgde maaltijden
1.919.852 fr.

- Poetsdienst 2.587.581 fr

(*) inclusief tussenkomst voor
opname van behoeftigen

Rekening houdend met het batig
saldo van 2.110.863 fr. dat de
dienst arbeidsgeneeskunde
opleverde, bedraagt de totale
kost van de operationele dien
sten 31.706.913 fr.

Voor de ondersteunende diensten
30.592.143 f.

1 nvesteri ngsu itgoven
3.232.031 f.

De gemeentelijke tussenkomst

bleef beperkt tot 60 miljoen. Er
was geen opname uit het eigen
reservefonds nodig om de
werking te financieren.

Wel dient erop gewezen dot de
investeringskosten voor het
nieuwe rustoord slechts voor een
halfjaar in de exploitatiekosten
zijn opgenomen. Dit maakt een
verschil uit van 7 miljoen.

De kantoren van het
O.C.M.W.- Edegem zijn
gelegen aan de Terlindenlaan
l, tel. 450.84.00.

U kunt er beroep doen op
volgende diensten :
• de sociale dienst i.v.m. maat

schappelijk werk :
tel. 450.84.07

• gezins- en bejaardenhulp :
tel. 450.84.05

• poetshulp : tel. 450.84.06
• warme maaltijden :

tel. 450.84.05
• juridisch advies :

tel. 450.84.07

Voor opname in het bejaar
dentehuis en rust- en verzor
gingstehuis lmmaculata kunt u
terecht bij Geert Lemahieu of
Hilde Dictus, tel. 450.84.00.

5

Gewone dienst Buitengewone
(dagelijks beheer] dienst

(investeringen)

Netto vastgestelde 434.886.223 278.232.031
rechten

Vastgelegde uitgaven 426.015.678 278.232.031

Resultaat 8.870.545 0
1
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Kunstatelier nr. 403
"Manke Lies",

Jacob de Roorestraat 4,
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 18 uur.

Mijn mooiste aquarellen

HERMAN DURIEUX

Zaterdag 5 en ll oktober

en zondag 6 en 12 oktober
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Van 8 tot 30 november

Van 11 oktober tot 2 november

binnenhuisarchitect, kalligraaf,
aquarellist en letterkapper

JORIS OLYSLAEGERS

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Jnçnggnde van de cohid.ás la@kat bewustlp op ardo,r(o»
zto'ntjstkckrdhit,Diron,
lettor,oy tetnmgo,/ppo,geefhet,
jdézid@cl&ace,
3unerow tut'ndot, sgapt, geef
;dy@eedcoede,iedi%&'e
fnd-étd ton vn deerse,ze,"
feev wr stf

Joris Olyslaegers

•

r - y - n "= : At T E :.4..- - • 1 - ...
1 0 0 0 0 o O • • • •

nder tentoonstellingen
UIS HELLEMANS

•

HEDWIG VAN CAUTEREN
HENNIE VAN ENGELAND

ODETTE VERMEIREN
glaskunst • textiel

Van 6 tot 26 december

STEFAN PELMUS
Romeense kunst

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

opwoensdag
van 14 tot 17 uur
en op vrijdag

van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

7
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De Kinder- en Jeugdjury is een
organisatie van kinderen die
graag lezen. Elk jaar beoordelen
meer dan 2000 juryleden uit alle
hoeken van Vlaanderen 10
geselecteerde jeugdboeken.
Ook in Edegem kwam dit jaar
een 70-tal enthousiaste jonge
lezers één keer per maand op
woensdagnamiddag naar de
bib, om boeken te bespreken.

Onze leesgroepen (vanaf het
3de leerjaar t.e.m. het 4de
middelbaar) starten terug in
oktober. Kinderen die graag en
veel lezen én jurylid willen
worden, kunnen zich inschrijven
in de jeugdafdeling van de
bibliotheek, Hovestraat 55.

Tijdens de herfstvakantie gaan
we samen naar het bekronings
feest op de Boekenbeurs, waar
de winnende schrijvers in de
bloemetjes worden gezet.

In 1997 bekroond door de
Kinder- en Jeugdjury •

• Kobe en de salamimannen /
Brigitte Minne (8-9 jaar)

• Het monster van
Fronkenzwein / More De
Bel (10-11 jaar)

• Voor Paulien / Paul Kuster
mans ( l 2-13 jaar)

• Kristalnacht/ Diane
Broeckhoven (14-15 jaar)

In de gemeentelijke bibliotheek ...
KINDER- EN JEUGDJURY

Comité Edegemse Concerten
OPROEP KANDIDATEN VOOR
GEZINSAPERITIEFCONCERTEN

ó

8

Het Comité Edegemse Concerten
organiseert jaarlijks drie gezins
aperitiefconcerten die plaatsheb
ben op de laatste zondag van de
maanden januari, februari en
maart.

De gezinsaperitiefconcerten zijn
originele en ongedwongen zon
dagochtendconcerten, waarbij
jonge muzikanten de kans
krijgen om met hun talent naar
buiten te komen. Achteraf kan
het publiek nog nagenieten bij
een aperitiefje.

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant - of vorm je samen
met enkele anderen een mooi
ensemble - en heb je interesse
om op te treden in het kader
van de gezinsaperitiefcon
certen ?
Het Comité Edegemse Concer
ten biedt je graag de kans om
wat podiumervaring op te
doen!

Wens je wat meer informatie ?
Neem dan contact op met
Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46.
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BLIOTHEEK
OTS VEEL GROTER ?!

•

Op initiatief van de Vlaamse
cultuurminister Martens zijn
momenteel [bijna] alle openbare
bibliotheken aangesloten op
INTERNET.
De bibliotheekweek (17-24
oktober] staat dit jaar dan ook
volledig in het teken van "het
net" : een wereldwijd netwerk
van computernetwerken, waar
door de nu al reeds miljoenen
internetgebruikers eenvoudig en
goedkoop met elkaar kunnen
communiceren en gegevens
uitwisselen.

Het Wereld Wijde Web is een
gigantische bibliotheek met
miljoenen pagina's tekst, beeld
en geluidsinformatie uit alle
hoeken van de wereld.
De bibliotheekcatalogus van de
Amerikaanse Librory of Congress
consulteren, vanuit je luie stoel
het Louvre driedimensionaal
bezoeken, last-minute een
vakantiehuisje aan de Semois
reserveren, de laatste beurs
berichten noteren, alles te weten
komen over dolfijnen... Het kan
vanaf nu allemaal vanuit onze
bibliotheek !

Capture ready.. El

Ter gelegenheid van de
bibliotheekweek laten wij je
graag kennismaken met internet:

t Tijdens de hele maand okto-
ber stoot het bibliotheek
personeel op woensdag
namiddag en -avond ter
beschikking van "kandidaat
surfers".
/ Een informatiestand met

boeken, tijdschriften, cd-roms
en praktische handleidingen
helpt je al een eind op weg.
In de loop van de maand
november organiseren wij
i.s.m. LINC een informatie
avond "Internet van @ tot z" :
een algemene inleiding
waarin de vele toepossings
mogelijkheden van internet op
video worden toegelicht
(gratis, maar vooraf inschrij
ven is noodzakelijk!).
Zelf surfen kan tijdens de
"Internet-introductie", georga
ni seerd i.s.m. STADSLAND
vzw. Ook voor deze cursus is
het aantal deelnemers be
perkt, dus vooraf inschrijven
graag, deelname in de
onkosten : 300 fr.

v Verenigingen of scholen die
graag een internet-introductie
willen organiseren kunnen
contact opnemen met de
bibliotheek.

V Vanaf 17 oktober kan je
deelnemen aan de "internet
quiz" n.a.v. de bibliotheek
week. Enkel te zien op het net :
http:/www.bib.vlaanderen.be.
Hoofdprijs : l personal
computer.

Om het raadplegen van internet
in goede banen te leiden, werd
een gebruikersreglement uitge
werkt waarin de mogelijkheden
en de voorwoorden tot gebruik
worden toegelicht. Zo kost een
halfuur surfen op internet 50 Ir.
Het reglement is verkrijgbaar in
de bibliotheek.

Zin in een ritje op de "informatie
snelweg" ? Je hoeft er echt geen
computerspecialist voor te zijn !
Voor inlichtingen tel. 457.85.84
(vragen naar Frie Van Ballaert).
E-mailadres :
Edegem.POB@bib.vloanderen.be

R8Star][gPrintscreen 95 [9] Internet Library for Lib...

9
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Werkgroep Emancipatie Edegem
BASISCURSUS ELEKTRICITEIT VOOR VROUW

De basiscursus elektriciteit, ook
wel 'klusjescursus' genoemd,
vindt voor een achtste keer
plaats.

Een enthousiaste leraar van het
Don Bosco Instituut geeft de
lessen. De cursus is gespreid
over drie avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
twee bijeenkomsten op een
voormiddag gaan we naar de
praktijkklas van het Don Bosco
Instituut (met o.o. uitvoeren van
kleine reparaties.J

U leert o.a. over :
• de soorten leidingen die er
bestaan;

• wat u moet doen in geval van
kortsluiting;

• hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact mon
teert;

1
• hoe u een snoer aan een

stekker bevestigt.

Wanneer:
• Drie theoretische lessen op
maandagavond :
3-10-17 november van 20
tot 22 uur;

• twee praktijklessen op zater
dag- of zondagvoormiddag :
15-23 november van 9 tot 12
uur.

Waar:
• De lessen 's avonds vinden
plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstroat 19 te Edegem.

• In de voormiddag gaan we
naar het Don Bosco Instituut,
Salesianenloan 1 te Hoboken.

Begeleiding :
Peter Van Berendoncks, leraar
van Don Bosco.

Bijdrage:
900 fr., cursus inbegrepen.

Wij aanvaarden voor deze
cursus maximum vijftien
deelneemsters.
Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : zij komen
aan bod tijdens de volgende
cursus.

Inschrijvingen en verdere inlich
tingen :
Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstroat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46, tijdens
de werkdagen, bij voorkeur
tussen 9 en 12 uur of tussen 14
en 16 uur.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zoekt
VRIJWILLIGERS
Bijna vijftien jaar zijn er in het
UZA vrijwilligers werkzaam.
Momenteel zijn er dat ongeveer
30. Toch zoeken wij nog enkele
vrijwilligers om de bestaande
groep te versterken.

Wie zoeken wij ?
iedereen, ouder don 25 jaar, met
wat vrije tijd en enthousiasme om
patiënten in het ziekenhuis op
één of andere manier van dienst
te zijn en hun verblijf te veraan
genamen.

10

Wat wordt verwacht ?
Het takenpakket bestaat uit
eenvoudige dingen die niet door
beroepskrachten kunnen worden
gedaan : gezelschap houden,
wandelen met patiënten, een
luisterend oor zijn, ....
Therapeutische begeleiding,
verstrekken van medische of
verpleegkundige handelingen
behoren niet tot de token van
de vrijwilliger. Wij vragen een
inzet van 4 tot 8 uren per
week.

Hoe zich aanmelden ?
Indien u beantwoordt aan dit
profiel, neem dan contact met
ons vóór 15 oktober. Wij nodi
gen u dan uit voor een selectie
gesprek.

Vrijwilligerswerking UZA,
Dienst Patiëntenbegeleiding,
Wilrijkstraat l 0 te Edegem,
tel. 821.37.00, van 8.30 tot
17 uur, Dirk Van Gestel of
Roger Mens
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Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 oktober 1997 loopt voor de
tweede maal in Vlaanderen DE WEEK VAN VERVOERING. De cam
pagne wordt letterlijk en figuurlijk op gang getrokken door de Trein
Tram-Busdag op 4 oktober 1997 en eindigt met de Open-Straatdag op
12 oktober 1997. De Open-Straatdag is een opendeurdag van de
siraat en dit op maat van mens en milieu. Jij en ik laten voor één keer
de wagen gewoon thuis en proberen voor de gelegenheid een ander
vervoermiddel. Het wordt voor iedereen een leuke lokale autoloze
zondag. Daarenboven helpt onze Jeugdraad mee aan dit toffe initia
liefom er een leuke speel-en doedag van te maken voor jong en oud.
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GEMEENTEPLEIN - Kontichstraat tot Mgr. Cardijnlaan
Trooststraat en Kontichstraat tot Mgr. Cordijnloon zijn de ganse
dog autovrij.

~

Rolstoelen in het
verkeer. Hoe han
dig en mobiel ben
je met een rolstoel ?

Dit kan je eens uitproberen in het
INVAL\DENPARCOURS "Verkeer
net even anders".
[47e Akabe Koningin Fabiola)

•
START om l 0.30 UUR • EINDE rond 16.30 UUR Kom eens kijken

hoe het voelt om
voor aap te spelen
bij de APEN

BRUG !!!
(30e Sint-Theresia)

"Spiegeltje, spiegel
tje aan de wand,
wie is de behendig
ste van heel

Edegemland ?". Via een FIETS
PARCOURS kan de
behendigheid van kind en
volwassene nagegaan worden.
[Politie en KS) Parsival]

Voor de allerklein
sten en iets grotere
is er een kei-tof
SPRINGKASTEEL

voorzien.
[VVKS 27e OVE)

Ben jij de nieuwe
"Verkeerskam
pioen" ? Test jezelf
met de leerrijke

VERKEERSQUIZ met een toffe
prijs als inzet. De prijsuitreiking
is voorzien om 16.00 uur. De
quizformulieren zijn of te holen
aan de Info-stand.

"Te diep in het glos gekeken ?"
Op deze dog is het HET moment
om met de aangepaste appara
tuur van de Politie een ADEM
TEST te doen.

"Hoe werkt een
RADARTOESTEL ?"
De Politie geeft
deskundige uitleg

over het gebruik ervan.
"Wat te doen in een NOODSI
TUATIE 2 .... 1OI" Reactietest
speciaal voor de kinderen.

"Alles wat je ooit
had willen weten
over..... bus en
trom" Kom naar de

infobus van 'De Lijn' met al je
proctische vragen over het
openbaar vervoer !

E]
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Kontichstraat

Dans de dans van
de VERKEERS
BORDENDANS
o.l.v. KSA OLVE

•
Andreas Vesalius

politie-

"The racing men in
their racing machi
nes" Vanaf 13.30
uur tot 16.30 uur

wordt een ZEEPKISTENRACE
gehouden met zelfgebouwde
kisten. Het proberen waard ! ! !
(KSA PARSIVAL)

Maak uw handjes
of handen eens
lekker vuil en leef u
artistiek uit met het

VINGERVERVEN.
(KSA PARSIVAIJ

Wieltjes, voer me
rond en snel naar
de open-straatdag
goed en wel

Zet me op een "GEKKE FIETS"
pas maar op, dat is niet niks.
(VVKS 77e Sint-Paulus)

Al eens gekegeld
met verkeersbor
den ? Dat kan met
het toffe GOOI

RAAK-SPEL.
(VKSJ MOLENVELD)

Beschikt u over een
stel goede reflexen ?
Kom ze dan eens
testen in het

VANG-RAAK-SPEL
(VVKS 85e Elsdonk Seouls)
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Al eens gehoord
van "DE DOLLE
KEVER" 2
Verrassingsspel o.l.v.

VVKM 28e MARIA REGINA

Heb jij graag een
poezensnoet ? Zie
jij er graag uit als
een griezel ?

Bezoek dan het GRIME- OF
SCHMINKKRMMen je zult
zien, niemand ziet het verschil.
(Chiro Che)

"HET VERKEER
GEZIEN DOOR
KINDEROGEN".
Stap als volwassene

de kinderwereld in en ervaar op
ware grootte hoe een kind zich
voelt in het verkeer.

"Wat hapert er NU
weer aan mijn
fiets ?". Onder des
kundige leiding

kunnen kinderen en volwassenen
leren hoe zij zelf KLEINE REPA
RATIES kunnen uitvoeren.

Voor kleine pijntjes
en grote pleisters
kan u steeds terecht
bij de helpers van

het RODE KRUIS.

wJ Zin in een broodje
of een hot-dog

Dorst voor een

[§ lekker pintje of
frisdrank.

U zegt het maar !
De EDEGEMSE
MIDDENSTANDSRAAD is daar I

Om l5 uur zal

À] ?em BEAUCOURT
a dokter van de

spoedgevallendienst van het
UZA- een voordracht gehouden
worden met aangrijpende dia's
in de raadszaal van het oud
gemeentehuis met als onderwerp :
de weekendongevallen en het
probleem jongeren-alcohol
verkeer. De voorstelling is niet
geschikt voor gevoelige zielen.

~

Demonstratieles
door de kunstaca
demie met als

, thema "WERKEN
1

ROND VERKEER".
1

1 [00-~ Onder het motto
. "WAT BEWEEGT ER

[ " IN HET VERKEER"
1 zullen tekeningen
worden tentoongesteld, gemaakt
door de leerlingen van alle
Edegemse scholen.

"Tig- Ting" hier
komt de tram. Het
TOERISTISCHE
TRAMMETJE van

Lier brengt u langs Edegemse
wegen van en naar het
gemeenteplein.

Voor meer info :

VERKEERSDIENST,

Kontichstraat 48,

Edegem,

tel. 450.42.85.

[IJ Bij de IC STAND
kan u lerecht voor
alle informatie
deelnemings

formulieren
ballonnen
nog andere toffe prijzen

NOTEER ALVAST 12 OKTOBER 1997 IN UW AGENDA !
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De winnaars van de ballon
wedstrijd zijn gekend. Er kwa
men in het totaal 44 kaartjes
terug.
De kinderen krijgen hun kaartje
en boekenbon thuis gestuurd.
Alle andere kinderen die willen
weten of hun kaartje gevonden
werd, mogen elke woensdag
namiddag tot 31 oktober hun
kaartje komen ophalen bij de
kinderopvang- en jeugddienst.•
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De winnaars :
l. Bram Van Hove - Ribe in

Denemarken -± 600 km;
2. Kristof Groenendijk - Schier

monnikoog in Nederland 
± 3ó0 km;

3. Sten Walscharts - Bonteboh
in Nederland - ± 308 km;

4. Nina Manquoi - Katlyn in
Nederland -± 306 km;

5. Margo! Smet - Groningen in
Nederland -± 276 km;

6. Thibaut Luyten - Opende in
Nederland -± 264 km;

7. Peter Van Assche - Zeven
huizen in Nederland 

± 256km;
8. Jan Moriën - Frieschepalen in

Nederland - ± 248 km;
9. Kristof Billion - Espel in

Nederand - ± 204 km;
l 0. Tom Scheldeman - Creil in

Nederland - ± 196 km.

•
N VOORWERPEN VAN

'AKANTIE-INITIATIEVEN
De gemeentelijke vakantiespeel
club op Fort 5 en de Edegemse
speelweken liggen alweer een
poosje achter ons.

Het waren weer twee maanden
van zomerpret en dol plezier.
Sommige kinderen hebben zich
blijkbaar zo goed geamuseerd
dot ze vergeten zijn bepaalde
spullen terug mee naar huis te
nemen.

Zo beschikken wij over een hele
collectie verloren en gevonden
voorwerpen zoals : brooddozen,
handdoeken, rugzakjes, jassen,
schoeisel, ...

Deze voorwerpen kunnen tot
vrijdag l4 november afgehaald
worden op de kinderopvang- en
jeugddienst, 1 ste verdieping van
het gemeentehuis, gemeenteplein
te Edegem, op volgende tijdstip
pen:

• dinsdag van
9 tot 10 uur en
van 17 tot 19.45 uur

• woensdag van 9 tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur

• na afspraak, tel. 450.43.70.
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De haagplontactie van natuur
vereniging 'de Wielewaal loopt
nog tot eind oktober, zoals reeds
eerder werd aangekondigd.
Een uitvoerige beschrijving van
de hoagpakketten verscheen in
het vorige informatieblad.

BESTELFORMULIER

De prijs van pakket nr.7 'Vogel
bosje' bedraagt echter 170 fr.,
en niet l O fr. zoals voorheen
werd vermeld.
Bestellen kon nog steeds d.m.v.
onderstaand bestelformulier. Het
plantgoed dient te worden

afgehaald op 22 november (Dog
van de Natuur) tussen 14 en 16
uur in hangar 24 (inkom straat
kant). Voor meer info : Groen- en
milieudienst, tel. 448.00.78.

BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK

Ondergetekende, naam : .

adres: .

tel: , .

wenst volgende haagpakketten van "de Wielewaal" aan te kopen :

Pakket eenheidsprijs
1. Houtkant 300
2. Houtkant natte gronden 300
3. Geschoren (doornloze) haag 300
4. Doornhaag 300
5. Bloesem- en bessenhoag 300
6. Hoagbeukenhaog 450
7. Vogelbosje 170

8. Knotwilgpoot- S0
Totaal

aantal

e

prijs

é

12

Plaats van de aanplant : .

Wijze van betaling : vóór 24 oktober zal ik
0 het juiste bedrag betalen bij de Groen- en milieudienst (Fort 5) samen met de afgifte van dit bestel

formulier.
0 het juiste bedrog storten op rekeningnr. 000-0009054-33 met vermelding 'Behaag natuurlijk' en dit

formulier opsturen naar het Administrahtief centrum, t.o.v. Groen- en milieudienst, Kontichstroat 19,
2650 Edegem.

Bestelvoorwaarden :
• Het plantgoed moet binnen de gemeente worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum : . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . . . . .. . Handtekening :
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UITNODIGING INFO-AVO
THUISCOMPOSTERE

maandag 13 oktober3
?0 uur, in het Adminisn#;
Centrum, lste verdieping,
Kontichstaat 19 te Edese#

Geef een oplossing
@an uw concrete

Vragen over
thuiscompostee

en het gebruik
Van het compost4L

ledereen is welken

Meer inlichtingen kon u steeds
verkrijgen bij onze milieudienst,
tel. 448.00.78.

gemeente, bij u thuis afgeleverd
worden.

an u het compostvat
en?

Wij kunnen u het compostvat
aanbieden voor slechts 480 fr.
De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onder
staande bestelbon. Na bestelling
kan het compostvat, door de

laten gaan. Composteren is na
melijk een biologisch proces,
waarbij afgestorven leven de
voedingsbodem wordt voor
nieuw leven. Thuiscomposteren is
zeer eenvoudig en vraagt niet
veel werk.

Voor het thuiscomposteren werd
een speciaal compostvat ontwor
pen. Het is gering in omvang
(0 80 cm-h 96 cm, 290 liter
inhoud), onopvallend en eenvou
dig in gebruik.

ostvat

OST VAN 'T VAT
80 fr.

Bijna 50 % van uw huisvuil be
staat uit organisch keuken- en
tuinafval, dat u op een zeer een
voudige wijze zelf kunt compos
teren. Thuiscomposteren heeft
zeer grote voordelen voor het
milieu. U zorgt er immers voor
dat onze afvalberg sterk vermin
dert. Uw organisch keuken- en
tuinafval hoeft dan ook niet meer
te worden gestort of verbrand.

Thuiscomposteren heeft voor u
ook rechtstreekse voordelen. U
krijgt namelijk een humushou
dend product dat u als bodem
verbeteraar nuttig kunt gebruiken
in uw tuin. Met thuiscomposte
ring doet u eigenlijk wat de na
tuur altijd al gedaan heeft : de
natuurlijke kringloop zijn gang

•

•
Ondergetekende, (naam) : .

adres

tel.: .. •··························································· .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat"

No betaling zal het vol op bovenstaand adres door de gemeentediensten geleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

13
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EDEGEM : VLAAMSE ANKERPLAATS
BINNEN EUROPA

EDEGEM-VLAANDEREN

II El
Op vrijdag 11 juli 1997 werd in
de tuinen van de muziek
academie in de Terelststraat het
Feest van de Vlaamse Gemeen
schap gevierd.

Op vraag van een aantal aan
wezigen wordt in dit artikel, ten
behoeve van de geïnteresseerde
inwoners die de l-juliviering
niet konden bijwonen, even te
ruggeblikt op deze plechtigheid
en meer bepaald op de opmer
kenswaardige gelegenheidstoe
spraak van de heer August Van
Put, bestuurder van de HBK
Spaarbank en voorzitter van
INOPE (Instituut Ondernemings
participatie).

Gastspreker waarschuwde voor
een Europa van morgen waar
economische belangen overwe
gen en dat zich beperkt tot een
eenheidsmarkt en de Euro. Hij
pleitte daarentegen voor een
Europa waar dankzij onderling
respect van de Europese culturele
regio's, in de geest van haar
grondleggers, Konrad Adenauer
en bovenal Robert Schuman, er
plaats zal zijn voor Vlaanderen
en waar de gemeenten de anker
plaatsen zijn waar mensen mee
tellen en zich thuis voelen.

De heer Van Put spoorde er dan
ook toe aan Edegem te begrij
pen als Vlaamse ankerplaats
binnen het grote Europa en deed
in dat verband enkele suggesties.

14

Op het vlak van de gemeente
lijke autonomie prees spreker
zich gelukkig dat de dreiging
van de gemeentelijke fusies ach
ter de rug lijkt, doch hij maande
aan tot waakzaamheid. Een ge
meente, dicht bij haar inwoners,
is volgens hem namelijk de beste
waarborg voor een Europa,
waarin ieder zich thuis voelt.

Daarnaast bepleitte de heer Van
Put een administratie dicht bij de
burger, want hij ziet in het princi
pe «richt je voor elk administra
tief probleem steeds tot je ge
meente» de meest democratische
invulling van «politieke cultuur».

In de ondernemingswereld is er
vandaag veel te doen over
«corporate governance», in mooi
Nederlands behoorlijk bestuur
en, mede onder impuls van de
Europese Aanbeveling van 27juli

De volledige tekst van deze toespraak is
verkrijgbaar bij de gemeentelijke
informatiedienst (te l. 450 .42.55).

1992, de daarmee verbonden
ondernemingsparticipatie, het
betrekken van medewerkers bij
het beleid en de resultaten van
de eigen onderneming. Wanneer
de gemeentelijke administratie
het enige contactpunt van elke
burger wordt, dan spreekt het
voor zich, zo redeneerde gast
spreker, dot ze, nog meer dan in
het verleden, zal moeten beschik
ken over topmedewerkers, die
efficiént medeondernemen met
hun gemeente. In navolging van
Frankrijk zou een kostenbespa
ringsparticipatie overwogen
kunnen worden.

Als voorstander van culturele
verscheidenheid stelde de heer
Van Put dat moet worden onder
zocht hoe elke taal- en publici
taire verloedering uit de ge
meente kan worden gebannen.
Daarenboven moet ervoor
geijverd worden dat in onze
gemeente enkel publiciteit in het
Nederlands te zien is en dat
deze publiciteit voor niemand
kwetsend is.

In zijn slot benadrukte spreker de
grondmotieven van zijn uiteen
zetting en citeerde hij Emmanuel
De Bom, schrijver van de «Psy
chologie van de Antwerpenaar»,
evenwel lichtjes aangepast :
«Terwijl ik me in de bil nijp, ben
ik blij te kunnen zeggen 'Geluk
kig vleeske, gij behoort aan enen
Edegemenaar'.»
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De Vlaamse overheid publiceert
in het kader van haar
voorlichtingsbeleid heel wat
folders en brochures. Om vlot
een breed publiek te kunnen
bereiken, wordt sedert enkele
jaren voor de distributie van
deze publicaties samengewerkt
mei de Vlaamse openbare
bibliotheken en gemeentebestu
ren : zij ontvangen één exem
plaar van elke publicatie van het
ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en van de
minisiriële kabinetten. De open
bare bibliotheken nemen deze
uitgaven op in hun collecties en
de gemeentebesturen trachten de
informatie te integreren in hun
voorlichtingsbeleid.

Informatie die bestemd is voor
het grote publiek, wordt in de
vorm van gratis meeneemfolders
en -brochures ter beschikking
gesteld in de gemeentelijke
openbare bibliotheek, Hovestraat
55 en in de hall van het admini
stratief gebouw en de dienst
bevolking/burgerlijke stand,
Kontichstraat l 9.

Vaak wordt het verschijnen van
bepaalde publicaties aangekon
digd via de nieuwsmedia. In dat
geval is het raadzaam niet te
lang te wachten om een exem
plaar af te halen : de voorraad is
beperkt en bijbestellingen zijn
niet altijd mogelijk.

Om haar communicatie met de
lokale besturen nog te verbete
ren, is de Administratie Binnen
landse Aangelegenheden van
het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap gestart met een
nieuw tijdschrift : Binnen~and.

In elk nummer komen o.a.
volgende rubrieken aan bod :

• «In de schijnwerper» brengt
een hoofdartikel dat een
actueel onderwerp behandelt
(bv. Sociaal Impulsfonds, debat
over de bestuurlijke organiso
tie, ... );

• «Richtlijnig» vermeldt de om
zendbrieven die recent als on
derrichting aan de gemeenten,
provincies en intercommunale
verenigingen werden ver
stuurd;

• «Lezersbrieven»;

• «Wetenswaard» geelt korte
berichten en wetenswaardighe
den uit de lokale besturen.

Om deze publicatie te laten
doorstromen naar de bevolking,
ligt een exemplaar ervan «ter
lezing» in de gemeentelijke
openbare bibliotheek alsook bij
de onthaalbediende in het
administratief centrum. Interes
sante informatie voor wie het
aanbelangt !

Museumgids

Door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap werd de
Museumgids «Van Oostende tot
Maaseik» uitgegeven.

Deze gids is een duidelijk en
stevig boekje, dat de weg wijst
naar meer dan 300 Vlaamse
musea. Hij staat boordevol tips
voor onbeperkt kunst- en cultuur
plezier en kost 200 fr.

Bestellen kan door te schrijven,
faxen of bellen naar :
het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Administratie Cultuur
Fonds der Kunsten
Suzanne Vangossum
Parochiaanstraat 15,
l 000 Brussel
tel. 02/501.68.56
fax 02/501.68.59.

15

BinnenBond
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Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Edegem

CURSUS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Evaluatie

In de maand mei organiseerde
de werkgroep voor Ontwikke
lingssamenwerking een initiatie
cursus rond 'De wereld van de
ontwikkelingssamenwerking'. In
totaal namen 21 mensen deel
aan dit initiatief. Alle deelnemers
evalueerden de cursus als uiterst
interessant en vonden dat ze er
veel van hadden opgestoken.
De vier avonden werden bege
leid door het NCOS, de koepel
van de niet-gouvernementele
organisaties, onder de kundige
leiding van Luc Callaerts.

De eerste avond kregen we een
inleiding over de problematiek
door Jan Van Criekinge van de
NCOS-publicatiedienst. Adembe
nemend, een nieuwe wereld

ging voor ons open.
De tweede avond sprak Geert
Jennes, van de NCOS-studie
dienst, over de officiële Belgische
ontwikkelingssamenwerking. Een
regen van cijfers, witte olifanten,
goede bedoelingen en mislukte
initiatieven.
Op de derde avond bracht Jan
Demets, free-lance journalist, ons
een overzicht van de niet-gouver
nementele organisaties in Vlaan
deren. Wat bestaat er allemaal,
wat doen ze, hun verschillende
visies en aanpak.
De vierde avond vertelde Erik
Paredis van het VODO (Vlaams
Overleg Duurzame Ontwikke
ling) ons dat je 'het Zuiden
helpen' niet los kan zien van de
evoluties in het Noorden, dat

ontwikkeling voor het Zuiden
maar mogelijk is als het Noor
den het ten eerste toelaat en ten
tweede zelf wil veranderen.
Ontnuchterend.

We spraken af om in september
terug rond de tafel te gaan zitten
om de werking van de Werk
groep te evalueren, om nieuwe
aandachtspunten of te spreken
en om een vernieuwd ociieplon
uit te werken. Daarbij willen we
zoveel mogelijk organisaties en
mensen betrekken.

Wie meer wil weten of meewer
ken kan contact opnemen met
Mariette Verwimp in het Admini
stratief Centrum, tel. 450.42.47

é

Gezondheid
EUROPESE CODE TEGEN KANKER
Wat wensen we onszelf en
anderen het meeste toe ?
Een goede gezondheid !!

Een stuk van onze gezondheid
hebben we zelf in de hand. Het
risico op het krijgen van kanker
houdt verband met onze levens
wijze; door bepaalde van onze
gewoonten en gedragingen te
wijzigen verkleinen we dit risico
gevoelig.

16

Deze preventieboodschap is
door de Europese Commissie
samengebundeld in een "Euro
pese code tegen kanker" :
1. Rook niet. Rokers, stop zo

spoedig mogelijk met roken
en rook niet in de aanwezig
heid van anderen. Als u niet
rookt, experimenteer dan niet
met tabak.

2. Als u alcoholische dranken
nuttigt, zij het bier, wijn of

sterke drank, matig uw
consumptie.

3. Verhoog uw dagelijkse portie
groenten en vers fruit. Eet
regelmatig graanproducten
met een hoog vezelgehalte.

4. Voorkom overgewicht, neem
meer lichaamsbeweging en
beperk het nuttigen van vet
voedsel.

5. Vermijd buitensporige
blootstelling aan de zon en
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vermijd vooral zonnebrand,
zeker ook tijdens de kinder
[aren.

6. Pas strikt de voorschriften toe
die bedoeld zijn om eniger
lei blootstelling aan erkende
kankerverwekkende stoffen
Ie voorkomen. Volg alle
gezondheids- en veiligheids
voorschriften op bij stoffen
die kanker kunnen veroorza
ken.

7. Go naar de dokter als u een

knobbel ontdekt, of een
wonde die niet geneest (ook
in de mond), een moedervlek
die van vorm, kleur of
grootte verandert, of bij
abnormaal bloedverlies.

8. Ga naar de dokter als u
aanhoudende problemen
hebt, zoals hardnekkige
hoest, voortdurende hees
heid, een verandering van
stoelgang of het plassen, of
onverklaard gewichtsverlies.

Voor vrouwen
9. Laat regelmatig een

baarmoederhalsuitstrijkje
maken. Neem deel aan
georganiseerde screenings
programma's voor baarmoe
derhalskanker.

10. Controleer uw borsten
regelmatig. Neem deel aan
georganiseerde mamografie
screeningsprogramma's
wanneer u boven de vijftig
bent.

-PEDAGOGISCHE TOELAGE
mindervaliden

•

Hlet gemeentebestuur verleent
aan de moeder (of de persoon
die haar vervangt) die de verzor
ging op zich neemt van een
zwaar fysisch of mentaal gehan
dicapt kind {minimum 66% inva
liditeit) een jaarlijkse toelage als
tussenkomst in de bijzondere
zorg die het kind vereist. De toe
lage wordt globaal per jaar toe
gekend vanaf het ogenblik dat
de verhoogde kinderbijslag
wordt uitgekeerd en de uitbeta
ling wordt stopgezet op het ein
de van het kalenderjaar waarin
het kind de leeftijd van 2l jaar
bereikt.

Indien het kind thuis wordt ver
zorgd en geen school bezoekt,
noch in een instelling is ge
plaatst, bedraagt de jaarlijkse
toelage 6.000 fr.; indien het kind
wel een school bezoekt of in een
instelling is geplaatst, maar min
stens 50% van de verlofperiode
in familieverband doorbrengt,
bedraagt de jaarlijkse toelage
3.500 fr.

Het aanvraagformulier voor de
sociaal-pedagogische toelage
kan verkregen worden door
gebruik te maken van onder
staande strook of door telefoni-

sche aanvraag op telefoonnum
mer 450.42.00 {dienst Bevolking
- afdeling Pensioenen en Sociale
Zaken), alle werkdagen tussen 9
en 1 2 uur.

Om de toelage te kunnen genie
ten dient als bewijs het laatste
strookje van de uitbetaling van
verhoogde kinderbijslag voorge
legd te worden bij het binnen
brengen van het aanvraagtormu
lier. De aanvragen zelf moeten
uiterlijk op 5 november 1997
ingediend worden bij het Col
lege van Burgemeester en
Schepenen.

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE AAN MOEDERS
VAN MINDER-VALIDEN
Ondergetekende, (naam + voornaam),

wonende te Edegem, (straat + huisnummer),

wenst een aanvraagformulier te verkrijgen voor de sociaal-pedagogische toelage voor mindervaliden.

Edegem, . Handtekening :

Terugzenden aan : Gemeentebestuur Edegem, dienst Bevolking - afdeling Pensioenen en Sociale Zaken,
Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem.
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DONDERDAG 2
Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstr. 35
leden 100 fr., niet-leden 120 fr.
(2 drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (mevr.
Dierckens)

VRUDAG 3
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten (om ter meeste slagen,
elk voor zich)
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr., iedereen is welkom,
wees steeds vriendelijk voor uw
partners

ZONDAG 5
A.T.B. De Natuurvrienden
wandelclub : Hallerbos - reebok
wandeling
7 à 8 km, met eigen vervoer,
o.l.v. Guus Hamers
13.30 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info: 449.00.71 (G. Hamers)

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling
thema : "het herfstgebeuren"
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info : 457. 91.63 (K.Matthijs) of
449.12.52 {H.Roly]

18

VTB-VAB Edegem
wandeling in Vlassenbroek
vertrek 9.25 uur
samenkomst op parking GB
Molenveld

MAANDAG 6
K.A.V. St.-Jozef
start naaicursus : 'outfit in l 000
minuten' (6x)
ook op 13, 20/10, 03, 10 en
17/11
13 en 19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info en inschr.: 449.68.26
(Mattheyssens)

DINSDAG 7
Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
videofilm en voordracht over
Egypte
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 70 fr., niet-leden 110 fr.
info: 457.49.47 (dhr. Claes)

DONDERDAG 9
K.A.V. Edegem-Centrum
start lessenreeks 'vegetarisch
koken' (5x)
ook op 23/10, 06, 13/11 en
04/12
19.30uur
't Centrum, Strijdersstraat 33
info : 457.84.47 (De Blanger) of
457.36.83 (De Meyer)

VTB-VAB Edegem
diavoordracht in overvloeiing
"Normandië" door F. en H. Van
Ginneken
20 uur
zoal De Schrans, Molenveldlaon

VRUDAG 10
Bond van Grote en van Jonge

Gezinnen
heksenwandeling
19.30 uur (tot 22.30 uur)
samenkomst aan kerkhof
Grobbendonk
inschrijven verplicht
info: 455.98.67 (Vos)

ZATERDAG 11
A.T.B. De Natuurvrienden
den houten lepel,
culinaire keuken voor dames
o.l.v. Mariette Van Elsen
17 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestroat 8
deelname± 500 fr., inschrijven
verplicht: 449.00.71 (Van
Elsen)

ZONDAG 12
Vakantiegenoegens Edegem
natuurwandeling door het
Pajottenland
14 uur
kerk van Mazenzele (baan Asse
Dendermonde)
info: 440.41.62 (Willy De
Keye)

DINSDAG 14
K.A.V. Buizegem
start cursus bloemschikken
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info: 458.03.88 (De Bandt)

K.A.V. St.-Jozef
boekbespreking : Kafka
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A

WOENSDAG 15
C.M.B.V.
voordracht : 'het Midden-Oosten
en het monotheïsme' door dhr. K.
De Meulemeester
20 uur
De Basiliek, Hovestroat 69
leden l 00 fr., niet-leden 150 fr.
info : 455.82.49

•
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DONDERDAG 16
K.A.V. Buizegem
bezoek tentoonstelling 'Kant in
Europa' met gids
Brugge
info: 458.03.88 (De Bondt)

K.A.V. Edegem-Centrum
gespreksavond : 'op zoek naar
energie'
20 uur
't Centrum, Strijdersstraat 33
info: 457.46.47 (Van der
Cruyssen]

K.A.V. H. Familie
reis door Verstreek
info : 440.27.26 [Vochten)

K.A.V. Si.Jozef
fietstocht
8.30 uur
vertrek St.-Jozefkerk, Molenveld
laan 2
info : 457.74.43
[Vandenbroucke)

VTB-VAB Edegem
Causerie door Guido Fonteyn
n.a.v. het verschijnen van zijn
boek "In de Rue des Flamands",
een schamel epos van Vlaamse
en Italiaanse migranten in
Wallonië
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan

VRUDAG 17
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten (om ter meeste slagen,
elk voor zich)
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr., iedereen is welkom,
wees steeds vriendelijk voor uw
partners

ZATERDAG 18
Gemeentelijke Culturele Raad
geleid bezoek aan museum
Eugeen Van Mieghem (kunste
naar van het volk en van de
Antwerpse haven), aansluitend

Sint-Andrieswandeling (kennis
making met het hart van Antwer-
en) l
140or \%/
verzamelen aan het museum,
Korte Ridderstraat 2, Antwerpen
deelname l 00 fr., beperkt aantal
deelnemers (20 à 25)
info en inschr. (tot 10 oktober) :
449.43.11 (mevr. Vanhuffelen -
Is. 17.30 en 19 uur))

ZONDAG 19
VTB-VAB Edegem
wandeling te Prosperpolder
vertrek 9.25 uur
samenkomst op parking GB

MAANDAG 20
C.M.B.V. Edegem-Hove
leesclub : "Terug naar Congo"
van Lieve Joris o.l.v. F. Callebaut
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden l 00 fr., niet-leden 150 fr.
info : 455.82.49

K.A.V. Buizegem
zelf kaarsen maken
13.30 en 19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 458.12.95 (Bellon)

DONDERDAG 23
K.A.V. H. Familie
algemene vergadering - herfst
feest
19.30 uur
Elzenhof, Parklaan
info : 449. l l .09 (Bursens)

K.A.V. St.-Jozef
hobby-avond
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A

VRUDAG 24
A.T.B. De Natuurvrienden
dia-avond : Thailand's gouden
roos door Raymond Mortelmans
iedereen is welkom
20 uur
lokaal Fort 5, Jacob de

Roorestraat 8
info: 449.00.71 (M. Van Elsen)

ZATERDAG 25
Vriendenkring De Spuiters vzw
spokenjacht
info : 457.30.83 (E. Vertessen)

VTB-VAB Edegem
feestelijke diavoordracht en
premiere "Zuid-Afrika"
door Mon Mortelmans
na de voordracht gezellig
samenzijn met hapje, drankje en
tombola
zaal De Schrans, Molenveldlaan
inschrijven verplicht : vóór 22/
10 bij Frans Claes (449.32.91)

ZONDAG 26
A.T.B. De Natuurvrienden
rommelmarkt
l 0- 18 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info 440.26.58 (C. Ver
bruggen), iedereen is welkom

Blauwvoetgemeenschap
wandeling in Tielen
13.30 uur
Blauwvoetlokaal, Font 5, Jacob
de Roorestraat 8
afstand : l O km
info : 457.95.65

Vogelkundige Kring St.
Franciscus Edegem
48ste vogeltentoonstelling
10-16 uur
OLVE-College, Rombaut Kelder
mansstraat, toegang gratis

VRUDAG 31
Eenheidsfront K.N.S.B. Edegem
kaarten (om ter meeste slagen,
elk voor zich)
19.30 uur
De Basiliek, Hovestroat 69
inzet 20 fr., iedereen is welkom,
wees steeds vriendelijk voor uw
partners

19
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Heb je goederen die nog bruikbaar zijn en die je wil weggooien?
Opnieuw & Co komt binnen de 7 dagen bij u ophalen.

Kleding, boeken, huisraad, meubelen, speelgoed,
elektrische toestellen, enzovoort, haalt Opnieuw & C op.

De gratis ophaling wordt ook in Edegem
verzorgd op basis van een akkoord

met het gemeentebestuur.

Neem met ons contact op
voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken:

Kringloopbedrijf Opnieuw & C? cvba,
Frederik Peltzerstraat 13, Lier, telefoon: 03/48838 83

(400 meter van de Grote Markt, in het verlengde van de Lisperstraat)
« ·· ••

C

Openingsuren:
van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur.

Opnieuw & Co is een kringloopbedrijf dat aantoont dat milieu en arbeid
perfect hand in hand kunnen gaan. .. .3

Met onze milieuvriendelijke activiteit stellen we tien mensen te werk.

20
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Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

Colofon

•

•

INHOUD
Het gebeurde in de
gemeenteraad 3-4

Gemeentebegroting 5-6

Werk van de Volkstuinen 6

Sociaal Impulsfonds 7

Herziening BPA nr. 2 8

Dagen van bezinning 9

Tentoonstellingen
Huis Hellemans 10

Zaterdagavondconcert l 1

Strips in de bibliotheek 12

Kinderopvang tot 12 jaar 12

Grabbelpas 1997 13

Ontwikkelings
samenwerking 14

Slaapproblemen bij
ouderen ]4

l 1. 1 1.1 1.-actie 15

Politie Edegem 16-17

Internet in bibliotheek
Elsdonk 18

Dienstregelingsboekjes
van De Lijn 18

PWAEdegem 19

Werkgroep Emancipatie 20

Aankomst van Sinterklaas 21

Oproep kandidaten
gezinsaperitiefconcerten 21

Over sport 22-23

Vereniging in de kijker 23

Activiteitenkalender 25-27

Hovestraat 55 - 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Openbare Bibliotheek
Elsdonk

• maan-, woens- en donderdag
13.30-20 uur

• dinsdag
13.30-17uur

• vrijdag
13.30-18 uur

• zaterdag
9.30-12.30 uur

Hovestraat 55 - 2650 Edegem
tel. 457.85.84

Gemeentelijke®
oyanbsre '2
Bibliotheek

Kerkplein z/- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• maandag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14- l6uur

• donderdag en zaterdag
15 - 17 uur

• dinsdag gesloten

Gemeentelijke
Openbare
Discotheek

Huisvuilophaling
De ophaling van tuinafval van
dinsdag l] november verschuift
naar woensdag 12 november.

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen ge
sloten zijn op : dinsdag l l no
vember [Wapenstilstand), don
derdag 25 december (Kerstmis),
vrijdag 26 december (2de kerst
dag), donderdag l januari
[Nieuwjaar).

Op de zaterdagen l en l5 no
vember en op dinsdag l no
vember zal er geen dienstverzeke
ring zijn op de dienst Bevolking.

Op zaterdag 27 december zal
de dienst Burgerlijke Stand in de
voormiddag uitzonderlijk geo
pend zijn voor de aangifte van
geboorte of overlijden.

De politiewacht blijft dag en
nacht ter beschikking, ook op
feestdagen.

Spreekuur burgemees
ter: gewijzigde regeling
Burgemeester Koen Snyders
houdt spreekuur in zijn kantoor in
het Administratief Centrum, 2de
verdieping, Konlichstraat 19 te
Edegem, op maandagavond van
19 tot 20 uur. Voor afspraken op
een ander tijdstip kunt u contact
opnemen mei Kristel Kussé, tel.
450.42.46, op werkdagen
tijdens de kantooruren.

2
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Het gebeurde in de

GEMEENTERAAD
Politieverordeningen
op het verkeer

De gemeenteraad heeft een
aantal politieverordeningen op
het verkeer goedgekeurd.

Zo wordt in de Kontichstraat,
naar aanleiding van de
renovatiewerken die in uitvoering
zijn aan het Administratief
Gebouw, de invoering van een
parkeerplaats voor voertuigen
gebruikt door mindervaliden ter
hoogte van het Administratief
Gebouw opgeheven en langs de
pare zijde, tegenover pand 17
een parkeerplaats voor
mindervaliden voorbehouden
Langs de onpare zijde, op de
parkeerruimte ter hoogte van het
Administratief Gebouw, wordt
van maandag iat en mei vrijdag
tussen 7 en 17 uur nog enkel
parkeren voor autobussen
toegestaan.

In de Heldenstraat wordt het
parkeren verboden langs de
onpare zijde, vanaf pand 21 tot

.4$

het aan kruispunt met de
Victoriastraat.

In de Dr. Frans Bernaertsstraat
wordt, ter hoogte van de
Hovestraat, een oversteekplaats
voor voetgangers ingericht.

In de Drie Eikenstraat wordt,
langs de onpare zijde, vanaf de
Ter Borchtlaan in de richting van
de Doornstraat, over een lengte
van 39 meter een parkeerverbod
ingevoerd.

In de Ter Borchtlaan wordt het
parkeren verboden vanaf pand
68 tai aan het begin van het
verkeersplateau.

Ten slotte wordt op het Pieter van
Maldereplein, enerzijds, in het
gedeelte van de rijbaan tussen
pand 5 en de Andreas
Vesaliuslaan het parkeren
toegelaten in afgebakende
vakken en, anderzijds, links van
de rijrichting, vanaf pand 4 tot
aan de Andreas Vesaliuslaan,
stilstaan- en parkeerverbod
ingevoerd.

Kinderopvang
tot 12 jaar

Voor de gemeentelijke kinderop
vangdienst werd een herwerkte
tekst van het huishoudelijk regle
ment goedgekeurd. Met deze
nieuwe versie wordt een vlottere
samenwerking tussen de opvang
gezinnen en de ouders beoogd.

Een van de belangrijkste wijzi
gingen bestaat in de buiten
schoolse opvang van kinderen
tot ]2 jaar. In het oorspronkelijk
reglement was enkel sprake van

. .
opvang in een opvanggezin van
kinderen beneden de zes jaar.
Dat wordt nu uitgebreid met
opvang in een opvanggezin
buiten de schooluren, tijdens de
verlofdagen en vakantieperioden
van kinderen tot twaalf jaar.
Het opvanggezin is echter niet
verplicht buitenschoolse dag
opvang te garanderen. Indien
het gezin echter wel bereid is om
in deze opvang te voorzien, don
dient het voorrang te geven aan
kinderen uit de gezinnen waar-
van reeds kinderen jonger don
drie jaar in het opvanggezin
verblijven of aan kinderen die
vóór hun drie jaar reeds in een
opvanggezin verbleven.

De bij het reglement gevoegde
overeenkomst is bedoeld als
werkinstrument en strekt ertoe de
verzorging van de kinderen
optimaal Ie loten verlopen.

(Lees ook op bi. 12)

3
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Distrigas
De raad heeft de verwerving
goedgekeurd van een gemeente
lijk pakket Distrigas-aandelen,
via de intekening op 12
Publigas-aandelen voor een
totale waarde van l .553.084 fr.
per30.9.l997.

lnterteve
De gemeenteraad heeft de
onderschrijving goedgekeurd
van een kapitaalinbreng van
2.007.569 fr. in het project
Telenet.

Belasting op onbe
woonbaar, ongezond
of bouwvallig ver
klaarde gebouwen
De gemeenteraad heeft voor de
periode 11.1998-31.12.2000
een jaarlijkse belasting gevestigd
op:
• de gebouwen die op l januari
van het belastingjaar door de
terzake bevoegde overheden,
onbewoonbaar of ongezond
verklaard zijn en niet binnen de
zes maanden werden hersteld of
afgebroken;
• de gebouwen die op l januari
van het belastingjaar door een
afbraakverplichting zijn getroffen
of als bouwvallig zijn erkend en
niet binnen de zes maanden
werden afgebroken of hersteld.

Deze belasting wordt als volgt
vastgesteld :
• voor de gebouwen die uitge
ven aan de straatzijde : 5.000
fr. per strekkende meter gevel
lengte langs de straatzijde,
vermenigvuldigd met het aantal
bouwlagen met een minimum

van 30.000 fr., met dien
verstande dat elk gedeelte van
één meter steeds voor een volle
meter wordt aangerekend;
• voor de gebouwen die niet
uitgeven aan de straatzijde : 40
fr. per m2 grondoppervlak van
het gebouw met een minimum
van 30.000 fr., met dien ver
stande dat elk gedeelte van een
vierkante meter steeds voor een
volle meter wordt aangerekend.

Bijzondere Plannen
van Aanleg
De ereloonovereenkomst en de
raming t.b.v. l .457.034 fr.,
exclusief btw, voor de herziening
van het BPA nr.5 «Fort 5».wer
den goedgekeurd.

De opdracht kadert in de uitvoe
ring van het ruimtelijk beleid van
de gemeente Edegem. Bedoeling
van de herziening van het BPA is
de actualisering van de bestem
mingen en voornamelijk van de
stedenbouwkundige voorschriften
van dit gebied met een opper
vlakte van l 07 ha 870 ca.
Aandacht zal daarbij uitgaan
naar het aspect leefbaarheid en
een na te streven positieve
verschijningsvorm van de woon
omgeving, alsmede naar de
integratie van het verlaten
bedrijventerrein (ex-RECO) in het
woongebied.

Administratief
Gebouw
De gemeenteraad heeft de
verplaatsing en aanpassing
goedgekeurd van de mobiele
archiefrekken van het gemeente
secretariaat (kostenraming :
470.000 fr., excl. btw) alsook
het bestek met voorwaarden
voor de vervanging van de

garagepoorten van het politie
gebouw (kostenraming :
280.000 fr., excl. btw).

Begraafplaats
De gemeenteraad heeft goedkeu
ring gehecht aan de uitvoerings
plannen, de lastvoorwaarden en
de raming t.b.v. 1.342.322 fr.,
exclusief btw, voor de levering
en plaatsing van columbarium
muren op de gemeentelijke
begraafplaats.

Rioleringen
In het kader van het
subsidiëringsprogramrna 1998-
2002 van de Vlaamse Milieu
maatschappij inzake openbare
riolen andere dan prioritaire
riolen, werden volgende projec
ten, met inbegrip van de ramin
gen voor de wegenis- en
rioleringswerken, goedgekeurd :

• in het subsidiëringsjaar 1998 :
herprofilering van de Prins
Boudewijnlaan 2° fase, geraamd
op 45.000.000 fr.;
• in het subsidiëringsjaar 1999 :
heraanleg van de 'de Burletlaan'
(tussen Parklaan en Vestinglaan),
geraamd op 30.000.000 fr.

Aanplantingen
Er mag worden overgegaan tol
de aankoop van plantmateriaal
voor de vervanging van straat
bomen in Varenblok, Rogier van
der Weydenstraat, Rombaut
Keldermansstraat, Tony
Bergmannstraal en Elsbos alsook
voor de jaarlijkse vervanging
van dode of kwijnende straat
bomen, tegen de geraamde
kostprijs van 917. 140 fr.,
exclusief btw.

•

•
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GEMEENTEBEGROTING 1997
Wijzigingen gewone dienst nr.3 en buitengewone dienst litt.C

5

3. Organisatie en management

Niet alleen de dienstverlening
aan de bevolking en de commu
nicatie moeten doorgelicht wor
den, ook de totale organisaties
tructuur, de sturing, het manage
ment en de werkverdeling
moeten alle aandacht krijgen. Er
dient te worden nagegaan in
hoeverre de bestaande diensten
van het korps aangepast zijn
aan de noden van een modern
en efficint beleid.

Zowel de externe (publiek,
andere gemeentediensten,
andere politiekorpsen, ..... ) als de
interne communicatie (doorstro
ming van boven naar beneden
én van beneden naar boven van
richtlijnen, bemerkingen, opmer
kingen] moet worden doorgelicht
en er dient nagegaan in hoe
verre en op welke wijze de
procedures van communicatie
verbeterd kunnen worden.

korps is dat reeds sedert lang
permanent beschikbaar is en dat
als motor zal moeten dienst doen
(contactpunt, telefonie, radiofo
nie, amigo en bewaking, enz.).

2. Verbeteren van de
communicatie

MEPOLITIE 'J

1 . Betere serviceverlening
gan_de bevolking

De doorlichting zal een ant
woord moeten geven op de
vraag in hoeverre en op welke
wijze het korps de kwaliteit van
de dienstverlening en het rende
ment kan verhogen.

De bedoeling is uiteindelijk meer
manschappen ter beschikking te
hebben voor bewaking en
preventieve aanwezigheid.
Bij de doorlichting dient rekening
te worden gehouden met de
toekomstige interpolitiezone (de
IPZ omvat 5 gemeenten, nl.
Aartselaar, Edegem, Hove,
Kontich en Lint, met tezamen een
73.000-tal inwoners), waarin
momenteel Edegem het enige

Het gemeentebestuur is over het
algemeen tevreden over de wer
king van de gemeentelijke poli
tie. Nochtans lijkt het nuttig om
in het kader van een periodieke
evaluatie van de werking van
onze diensten ook het politie
korps van Edegem door te
lichten.

De doelstellingen van deze
doorlichting en de krachtlijnen
zijn de volgende :

Dat alles loot toe 50 miljoen
frank over te hevelen naar het
buitengewone reservefonds en
46 miljoen aan te wenden voor
investeri ngsuitgoven.

In de gewone dienst vragen twee
posten nadere uitleg.

Vooreerst is er de inschrijving
van een krediet van 1.200.000
fr. voor de doorlichting van het
politiekorps.

De gemeenteraad heeft goedkeu
ring gehecht aan de begrotings
wijzigingen gewone dienst nr.3
en buitengewone dienst litt.C van
het dienstjaar 1997.

Voormelde begrotings
wijzigingen bevatten, zoals
gebruikelijk is, een reeks aanpas
singen en herschikkingen. Deze
spelen in op de reêle evolutie
van de ontvangsten en uitgaven
in de loop van het dienstjaar.

Dankzij het batig resultaat van
72 miljoen frank van de
begrotingsrekening 1996 kunnen
thans een aantal investeringen
betaald worden met eigen
middelen en wordt hei aantal te
voorziene leningen verminderd.
Tevens moet geen beroep wor
den gedaan op het buitenge
wone reservefonds van de
gemeente.

Bovendien zorgt een extra
dividend van 15 miljoen frank,
afkomstig uit de tweede beurs
gang van het Gemeentekrediet,
voor bijkomende financiële
ruimte.

•

•
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4. Voorstellen tot verbetering 1 eerst het verwormingsaspect van Er zal een studiebureau wor
de kerk dient aangepakt. den aangesteld met als op-

De radioscopie van het korps zal dracht de voorschriften van het
moeten leiden tot voorstellen van In de buitengewone dienst BPA Groot Molenveld aan te
verbetering op àlle doorgelichte kunnen vooral volgende wijzigin passen, teneinde enerzijds de
niveaus en vlakken. gen in plus worden aangestipt : vestiging van winkelcomplexen

Het is erg belangrijk dat het • Aanpassing telefooncentrale
te vermijden in de KMO-zone
langs de Prins Boudewijnlaan

gehele doorlichtingsproces politie en administratief ge- en anderzijds de ingesloten
participatief - in overleg - ver bouw 900.000 fr. particuliere percelen in het
loopt. Door deze aanpassing worden gebied voor dagrecreatie te

de gemeentediensten die op ontsluiten door aanpassing van
5. Eindfase 1 het fort 5 gevestigd zijn de breedte van de verharde

eveneens bereikbaar via het fiets- en voetwegen.
Na de vorige stappen zullen de centraal telefoonnummer van
voorstellen moeten besproken het gemeentebestuur. • Verbouwing zwembad 1 •worden met het bestuur en het

• Opmaken mobiliteitsplan
3.300.000 fr.

korps en zal moeten nagegaan
1.000.000 fr. • Columbariummuren nr.3 en 4worden welke voorstellen zowel

Dit project kadert in de afwik op de gemeentelijke begraaf-op technisch als op sociaal vlak
haalbaar én betaalbaar zijn. keling van het dossier «Prins plaats 1.600.000 f

Boudewijnlaan». Het is de
• Automatisering bibliotheekDe begrotingswijziging voorziet bedoeling om samen met de

ook in een bijkomend krediet van andere gemeenten van het Elsdonk 700.000 fr.

300.000 fr. voor studiekosten kanton Kontich een globale • Aankoop en aanpassen
inzake de restauratie van het studie rond de mobiliteits archiefrekken 600.000 fr.
orgel van de St.-Antoniuskerk. problematiek in onze regio op

• Gemeentelijk aandeel restauraEr is namelijk gebleken dat gang te brengen.
alvorens de studie van de tie Hazeschrans 450.000 fr.
eigenlijke restauratie van het • Herziening BPA Groot Molen-

• Aanpassingen brandalarm
orgel kan worden aangevat, veld 500.000 fr.

gemeenteschool 200.000 fr.

•
ZELF TUINIEREN
Een gezonde hedendaagse vrijetijdsbesteding

6

Langs de Kontichstraat bij het
Werk van de Volkstuinen zijn
nog enkele perceeltjes vrij.

Inwoners die interesse hebben
om een kavel te bewerken,
kunnen in contact treden met
het Werk van de Volkstuinen,
p.a. dhr. J. De Keyser, Ter
Borchtlaan 94 te Edegem, tel.
449.29.39.



D
O

E
O

G
0

E
O

M
0

E
0

E
o

N
O

T
0

E
O

e lff
• •

•

•

Historiek

Ingevolge de toepossing van het
decreet over het Sociaal Impuls
fonds (SIF) heefl Edegem recht
op een trekkingsrecht als aan
deel voor:

1997 van 8.595.874 f
1998 van 8.593.755 f
1999 van 8.593.755 f

Vermits de gemeente Edegem
niet wordt erkend als één van de
dertig 'kansarme SlF-plus-ge
meenten' (die een aangroeiend
bedrag uit het SIF kunnen ontvan
gen), wordt zij beschouwd als
een 'SlF-waarborg-gemeente
(die een vost bedrag ontvangt
tijdens de duur van de beleids
overeenkomst). De doeleinden
die in het kader van het SIF
kunnen worden nagestreefd, zijn
daarom beperkt.

Als doelstellingen werd een
aantal reguliere werkingen
geformuleerd - vroeger gedeelte
lijk gefinancierd via het Bijzon
der Fonds voor Maatschappelijk
Welzijn - evenals een aantal
nieuwe initiatieven dat zal
verwezenlijkt worden binnen de
begrotingen van OCMW en
gemeente.

De beleidsdoeleinden die zowel
door de gemeente als het
OCMW worden nagestreefd,
overstijgen ruimschoots de
mogelijkheden van het SIF.

Eén van de onderliggende
doeleinden van het SIF-decreet is
de samenwerking tussen ge
meente en OCMW verbeteren.

In Edegem wordt sinds lang deze
samenwerking nagestreefd. De
bepalingen van het SIFdecreet
versterken deze nagestreefde
samenwerking alleen maar.
Inderdaad, in het uittekenen en
uitvoeren van een welzijnsbeleid
zijn gemeente en OCMW
complementair aan mekaar.

Vanaf 1997 dient het SIF-fonds te
worden verdeeld tussen ge
meente en OCMW. Met andere
woorden verdwijnt daarmee een
stukje OCMW-autonomie wat
betreft de gelden binnen het SIF.

Prioriteiten in Edegem

Uit de studie van de
sociografische gegevens van
Edegem en de kansarmoede
criteria die worden gebruikt voor
de verdeling van de SIF-middelen
komen volgende prioriteiten naar
voren:
- het probleem van de vergrijzing
(en de vergrijzing binnen de
vergrijzing)
- de bestrijding van de kans
armoede
- de coördinatie van de sociale
dienstverlening.

Antwoord op deze
prioriteiten

In het SlF-beleidsplan worden
volgende doelstellingen weer
houden:

• Welzijn
1. Consolidering van de thuis

zorg.

2. Kansarmoedebestrijding.
3. Bevordering van de

zelfredzaamheid van kansar
men.

4. Ondersteuning van de
mantelzorg.

5. Oprichting van minder
mobiele centra.

6. Tewerkstelling van langdurige
werklozen.

• Jongerenwerking
1. Strijd tegen marginalisering

van jongeren.
2. Het ontwikkelen van extra

kansen door het aanbieden
van logopedische begelei
ding aan jonge kinderen in
het basisonderwijs.

3. Bevordering van de deelname
van kansarme gezinnen aan
de kinderopvang tijdens de
vakantiemaanden.

• Politieke vluchtelingen
Optimale opvang van
politieke vluchtelingen.

Verdere afhandeling

Het SIF-beleidsplan, opgesteld
door een stuurgroep en goedge
keurd door de raad voor maat
schappelijk welzijn op
16.9.1997 en door de gemeen
teraad op 25.9.1997, wordt
omgezet in een beleids
overeenkomst met de Vlaamse
gemeenschap.

7

SOCIAAL IMPULSFONDS
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HERZIENING BPA NR. 2 'TERELST'

8

In zijn streven naar de
actualisatie van de oudere
bijzondere plannen van aanleg
die in Edegem mee de ruimtelijke
ordening bepalen, heeft de
gemeenteraad op 25. 9. l 997
besloten ministeriële machtiging
aan te vragen tot de zesde en
volledige herziening van het
bijzondere plan van aanleg 2
'Terelst'.

De voorschriften van dat BPA
dateren van jaren '70. Zij zijn
grotendeels achterhaald, spelen
niet in op de huidige tendensen
en zijn niet gedetailleerd ge
noeg. Ook is een aantal bepalin
gen om diverse redenen niet echt
realiseerbaar. Daarenboven
moeten de voorschriften en
zonering van het BPA aangepast
worden aan de doelstellingen en
bepalingen van andere beleids
plannen, zoals gewestplannen,
structuurplan Vlaanderen, het
gemeentelijk natuurontwikkelings
plan en het gemeentelijk
verkeersleefbaarheidsplan alsook
aan deze van recentere bijzon
dere plannen van aanleg.

Meer concreet dienen in het

herziene bijzondere plan van
aanleg de eigendomsstructuren,
bebouwing, perceelsgrenzen ...
worden aangepast aan de
situatie van vandaag. Zo kunnen
ondermeer de vergunde verkave
lingen aan de Arendsnestlaan en
de Boerenlegerstraat definitief
ingetekend worden op de
bestaande toestand. De zonering
is hier definitief woongebied
geworden. Ook de zone van
Tabacofina kan in de bestaande
en juridische toestand definitief
worden ingetekend.

Een aantal in het verleden
toegestane afwijkingen moet in
de nieuwe voorschriften worden
opgenomen.

In het centrum moet het be
schermde dorpsgezicht rond de
Sint-Antoniuskerk worden
ingetekend. In deze zone kunnen
de voorschriften meer
gespecifieerd worden met het
oog op behoud en bescherming.

De juridische situatie van de
oude voetwegen moet grondig
worden nagezien.

De bestemming van een gebouw
dient te worden losgekoppeld
van de aard van de bebouwing.
Nu kan in elk aaneengesloten of
gegroepeerd gebouw een
handelsfunctie komen, terwijl dat
in vrijstaande en gekoppelde
bebouwing niet kan. Dat geeft
aanleiding tot merkwaardige en
ongewenste situaties.

ln de nieuwe voorschriften zou
ook meer aandacht moeien gaan
naar fietsstallingen in voortuinen,
schotelantennes, tuinafsluitingen,
verharding van voortuinen,
zwembaden, .

Ook de reglementering rond
parkeerverplichting en stalling
capaciteit dient te worden
geëvolueerd.

Bepaalde voorschriften in ver
bond met bijgebouwen in
tuinzones zijn zo ruim dat in feite
een semi-KMO-zone kan ont
staan in de strook voor binnen
tuinen. Dot moet worden verme
den.

De voorschriften in verbond met
de zones voor openbaar nut zijn
zeer algemeen. Specifiëren is
noodzakelijk omdat de bestem
ming van dergelijke zones zeer
sterk verschilt (Park-Centrum,
school, administratief gebouw... ).

Met het oog op het behoud en
de waarde die de groene zone
langs de Edegemse Beek heeft in
het kader van het GNOP (ge
meentelijk natuurontwikkelings
plan), dienen de voorschriften
verder te worden gedetailleerd.
De huidige voorschriften bieden
onvoldoende garanties.
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DAGEN VAN BEZINNING
verzoening - vrede - herdenking

ZATERDAG
8 NOVEMBER
20 UUR

HULDE AAN DE
GEFUSILLEERDEN VAN
DE OORLOG 19141918
OP HET FORT 5

Bijeenkomst voor de optocht aan
de hoofdingang van Fort 5 om
19.45 uur.

Met de medewerking van KNSB
Eenheidsfront en de Koninklijke
Fanfare St.-Rosalia.

•

DINSDAG
11 NOVEMBER
10 UUR

HERDENKING VAN DE
WAPENSTILSTAND
Plechtige eucharistieviering in de
parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hoveslraal, gevolgd
door een bloemenhulde aan het
monument van de gesneuvelden
op de begraafplaats en aan het
monument in de Vrijwilligers
straat.

Mei de medewerking van KNSB
Eenheidsfront en de Koninklijke
Fanfare St.-Rosalia.

ZONDAG
16 NOVEMBER
10.45 UUR

KONINGSDAG

Ter gelegenheid van het Feest
van de Dynastie, Te Deum en
gebed voor de Koning in de
parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestraat, na de
eucharistieviering van 10 uur.

9

Groeperingen die bloemen wensen neer te leggen tijdens voormelde plechtigheden, worden vriendelijk
verzocht dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan het gemeentebestuur, dienst informatie.
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

NOG TOT 2 NOVEMBER
'All things shall live in us and
we shall live in all things

that surround us'
JORIS OLYSLAEGERS
aquarel, kalligrafie,

letters in steen

• • •
VAN 8 TOT 30 NOVEMBER

'Het licht gevangen'
EDWIG VAN CAUTEREN

textiel
HENNIE VAN ENGELAND

glas
ODETTE VERMEIREN

glas

• • •

Kalender tentoonstellingen

HUIS HELLEMANS

Odette Vermeire •

Edwig Van Cauteren

10

VAN 6 TOT 26 DECEMBER

STEFAN PELMUS
Romeense kunst

• • •
Huis Hellemans

is gratis toegankelijk
op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur
en op vrijdag

van 14 tot l6 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Hennie Van Engeland
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optreden van
KOLACNY, PIANODUO

De broers Steven en Stijn
Kolacny zijn twee jonge top
muzikanten die kamermuziek van
het hoogste niveau brengen. Zij
spelen al van kindsbeen af
samen.

Hun uitvoeringen zijn van een
zodanige directheid, intensiteit
en beeldende kracht, dat de
luisteraar verwonderd, maar

gefascineerd toekijkt hoe vier
dansende handen als het ware
aan één persoon kunnen toebe
horen.

Zonder twijfel behoren de broers
nationaal en internationaal tot de
meest beloftevolle jonge piano
duo's.

In Edegem brengen zij een
programma mei hoofdzakelijk
werken van Brahms, Schubert en
Tvorak.

Plaats :
St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat,
Edegem

Datum:
zaterdag 29 november
om 20.15 uur

Comité Edegemse Concerten

ZATERDAGAVONDCONCERT

•

Inkom :
350 fr. / 250 fr. voor
'Vrienden van de Edegemse
concerten', +3-pas, -l8-jarigen
en CJP.

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. : 450.42.46

ONZE TROEVEN,
ZOALS STEEDS :

mooi kader
hoog niveau
lage prijs

prachtige akoestiek
geen parkeerproblemen

11
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STRIPS IN DE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK

Een stripliefhebber is "Iemand
die graag leest en veel strips
leest of er zelfs zijn hart aan
verloren heeft. Een stripofiel of
een bédéfiel. Een ziekelijke
stripliefhebber is een stripfanaat"
(uit : Strips, aha ! / Patrick Van
Gompel & Ad Hendrickx).

Voor alle "stripliefhebbers" is er
goed nieuws : de stripcollectie
van de gemeentelijke bibliotheek
is uitgebreid met een 400-tal
strips. In totaal zijn er nu l .700
stripboeken, van verschillende
genres, voor jong en oud.

Even een greep uit het aanbod :
Kiekeboe, Aria, Dommel, Sam,
Franka, Asterix, Lucky Luke,
Rataplan, Vasco, Thorgal, Torens
van Schemerwoude, Vrije Vlucht
reeks, Lokje, Papyrus, Yoko Tsuno,
Timon van de Velden, Casper en
Hobbes, Kobe de Koe, Verza
melde werken van Moebius, de
lappers en nog vele andere
reeksen ...

Voor de jeugdige stripfans blijft
het aantal uit te lenen strips
momenteel nog beperkt tot
maximum 2 per uitlening.

Voor de openingsuren van de
gemeentelijke bibliotheek, lees
bl.2.

,2»r
cg?.'/

('(~,

KINDEROPVANG TOT 12 JAAR r

12

De Vlaamse regering heeft het
startschot gegeven voor een
nieuwe benadering van de
buitenschoolse opvang. De
gemeentelijke kinderopvang
dienst wil van deze gelegen
heid gebruik maken om een
antwoord te geven op de vraag
van buitenhuis werkende ouders
naar buitenschoolse opvang. Er
kunnen nu kinderen opgevan
gen worden tot de leeftijd van
12 jaar.
Het nieuwe huishoudelijk
reglement, dat de dagelijkse
werking van de kinderopvang
dienst vastlegt, is goedgekeurd
in de gemeenteraad van 25
september ll.

Wij vragen dan ook
opvanggezinnen.

Concreet : heb je tijd vóór of na
de schooluren, op snipperdagen
of schoolvakanties, aarzel dan
niet!
Als opvanggezin ontvang je per
dag en per kind een niet-belast
bare onkostenvergoeding.
De kinderopvangdienst zorgt
voor de begeleiding, ondersteu
ning, permanente vorming,
contacten met collega's opvang
ouders, een verzekering, een
speel-o-theek en een verzorgde
administratie.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact
op met de gemeentelijke
kinderopvangdienst, oud
gemeentehuis, gemeenteplein,
Edegem, tel : 450.43.70.
Openinguren :
dinsdag van 9 tot 10 uur
en van 17 tot 19 .45 uur,
donderdag van 14 tot 16 uur.
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GRABBELPAS 1997

•

•

Een vakantieprogramma boorde
vol culturele, creatieve, sportieve
en educatieve animatie, speciaal
uitgestippeld voor alle kinderen
en jongeren van 6 tot 16 jaar.

De succesvolle activiteiten van de
zomervakantie zijn alweer
voorbij. Hoog tijd dus om uit te
kijken naar de volgende
vakantieperiode, nl. de herfst
vakantie.

Tijdens deze verlobweek organi
seert onze gemeente de vol
gende activiteiten :

0 "Koken en smullen"
op maandag 27 oktober
van 13.30 tot 16.30 uur in de
refter van de gemeenteschool
Andreas Vesalius, Kontichstraat
21 te Edegem.
► Voor tieners en jongeren van
10 tot 14 jaar.

Onder deskundige begeleiding
wordt er een warme maaltijd
bereid en op het einde van de
sessie wordt al dot lekkers ook
nog opgegeten.

Grobbelpossers betalen voor
deze activiteit 250 fr., niet
Grobbelpossers 300 fr.

0 "Initiatie handboogschieten"
op donderdag 30 oktober
van 13 tot 16 uur in het lokaal
van de Koninklijke Handboog
gilde la Fédilité Constantia,
Copenberg Oxoco Center,
Borsbeeksesteenweg 45 te
Boechout.
> Voor tieners en jongeren
vanaf 11 jaar

Na het aanleren van de knepen
van deze sport wordt er een
heuse competitie gehouden. De
beste schutter krijgt bovendien
nog een trofee mee naar huis !

De prijs voor Grabbelpassers
bedraagt slechts 100 fr., niet
Grabbelpossers betalen 150 fr.

Voor beide activiteiten dient wel
vooraf ingeschreven te worden
op de jeugddienst.

Met je Grabbelpos kun je
eveneens deelnemen aan de
activiteiten georganiseerd door
de gemeenten Boechout,
Borsbeek, Hove, Kontich en
Mortsel.

Tevens kun je als Grabbelposser
nog tot het einde van het jaar
genieten van een heleboel
kortingen voor pret- en recreatie
parken, speciale evenementen,
musea, film & theater, sport, ...
Deze zijn gebundeld in een
opart boekje dot de naam
"Grabbelaar" draagt.
Het loont dus zeker nog de
moeite om je een Grabbelpas
oon te schaffen.

De Grabbel pas kost slechts 100
fr. en is te verkrijgen op de
jeugddienst, gemeentehuis (l ste
verdieping), gemeenteplein te
Edegem, waar ook meer inlich
tingen kunnen verkregen worden
(dhr. Luc Bries, tel. 450.42.48
elke woensdag van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur).
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

• BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL •
13
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...
op een goed spoor in Edegem

De jaarmarkt
Ook dit jaar kon je tijdens de
jaarmarkt niet naast Huis Helle
mans kijken.
De Werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking Edegem bracht
opnieuw een afgewerkt geheel.
Het resultaat was don ook dot
velen de verscheidene stonden
en de mooie tuin bezochten.
De Werkgroep bundelt tijdens de
jaarmarkt zoveel mogelijk
initiatieven rond ontwikkelingssa
menwerking in Edegem en
ongeveer 50 vrijwilligers verle
nen hun medewerking. Stonden

Interesse?

van Wereldwinkel, Oekraine
project, Weeshuizen Roemenië
en Calcutta Rescue goven
informatie aan de voorbijgan
gers. Voor tentoonstellingen van
Duterimbere in Rwanda (via
NCOS), eerlijk toerisme in de
Dominicaanse Republiek (via
SAGO), Sao Martino in Brazilié
en Calcutta Rescue in India kon
je in het huis zelf terecht. Langs
de verkoopstand van producten
uit het zuiden kwam je in de tuin
waar de volwassenen, drinkend
van een cocktail, konden genie
ten van verschillende optredens
in het kader van andere culturen

terwijl de kinderen zich konden
loten schminken of haarvlechtjes
konden loten maken.

De toekomst
Op 7 november steunen we het
NCOS in het kader van de
11. 11. 11.- actie met zijn
cocktailquiz. Meer informatie
hierover vindt u in het artikel van
l l. l l. l l.
Eind maart 1998 zijn we er
weer voor de tweede maal met
het restaurant; wie er vorig jaar
bij was komt zeker terug.

Wil je meewerken, zoek je meer informatie, heb je ideeën, .... twijfel niet : contacteer Mariette Verwimp
in het Administratief Centrum tijdens de kantooruren, tel. 450.42.47.

De Gemeentelijke Seniorenraad en Gezinsraad organiseren...
'SLAAPPROBLEMEN BIJ OUDEREN'

6

14

Noor aanleiding van de week
van de derde leeftijd, die dit
jaar plaatsheeft van 17 tot 21
november, organiseren de
Gemeentelijke Seniorenraad en
de Gezinsraad Edegem
een open vergadering met als
thema:
" Slaapproblemen bij ouderen"
op vrijdag 14 november van 14
tot 16.30 uur in de feestzaal
van lmmaculata, Oude-God
straat 110 te Edegem.

GEMEENTE EDEGEM

gezinsraad

De voordracht wordt gegeven
door dr. Heyde, doctor in de
psychiatrie aan de Universitaire
Instelling Antwerpen.
Langs deze weg nodigen we u
uit op deze voordracht, die
gratis is en voor iedereen
toegankelijk. Voor meer intor
matie kan u terecht bij Mariette
Verwimp op het nummer
450.42.47, tijdens de kantoor
uren.



D
O

E
0

G
O

E
o

M
o

E
o

E
O

N
O

T
0

E
9

#
• •

Voor informatie, medewerking
en inschrijvingen kan u terecht
bij volgende personen :
• Eric Van Steenvoort,

Boerenlegerstraat 171,
Edegem, tel. 457.79.23.

• Elixabete Michelena,
Parklaan 97, Edegem,
tel. 449.74.84.

• Mariette Verwimp,
Administratief Centrum,
Kontichstraat 9, Edegem,
tel. 450.42.47.

DEUR-AAN-DEURACTIE

zaterdag 8 en
zondag 9 november

Op zaterdag 8 en zondag 9
november vindt onder luid
geroffel de deur-aan-deuractie
plaats.

1.8.
·- '\

•
1+.«

COCKTAILQUIZ

vrijdag 7 november
19.30 uur

Jeugdhuis Limerick
Parklaan 159 Edegem

Het l 1.11.1 1. comité Edegem
organiseert, in samenwerking
met de Werkgroep voor Ontwik
kelingssamenwerking en de
Jeugdraad, voor de 3de maal de
"cocktailquiz" op vrijdag 7
november waarvoor u tot 3
november kan inschrijven met
onderstaande inschrijvingsstrook.

Wie laat hen 72 uren per week stikken ?

Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Edegem
11. 11. 11. -ACTIE

Ook in Edegem dragen we ons
steentje bij.

Dit jaar besteedt 1 1.11.11.
bijzondere aandacht aan de
sportschoenensector. Met de
campagne "Geen schandalen
aan mijn voeten", wil 11. ll. ll.
wijzen op zware productiefouten
in de sportschoenensector.
De meisjes die sportschoenen
stikken, verdienen 7 fr. per uur,
ziin 15 à 20 jaar en werken in
onveilige en ongezonde omstan
digheden. In China, Indonesie,
Vietnam en de Filipijnen werken
ze in fabrieken die produceren
vco: Nie, Reebok en Adidas.
Juist deze sportschoen
magnaten, Nike, Reebok en
Adidcs, mcckten in 1996 28,6
miljard winst. De grote baas van
Nike, Philip Knight, is de zesde
rijkste man van Amerika. Voor
zijn jaarwedde moet een Chi
nese arbeidster l5 eeuwen
werken.
Tegen dit onrecht vecht 11.11.11.•

•

Inschrijvingsstrook cocktailquiz (binnenbrengen vóór 3 november!)
Wij,. . (ploegnaam)

nemen met.. . personen (max. 6) deel aan de cocktailquiz op vrijdag 7 november 1997.
Wij betalen 100 fr. inschrijvingsgeld per persoon x................. [aantal pers.) = ..fr. totaal.

Verantwoordelijke van de ploeg :

Naam : .

Adres : .

Telefoonnummer : ..

15
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ROTONDES
(ronde punten)

Sinds l oktober ll. werd een
uniforme voorrongsregel op
rotondes, aangeduid met de
verkeersborden D5 (rondgaand
verkeer), van krocht.
De nieuwe regeling komt er op
neer dat het verkeer, dot zich op
de rotonde bevindt, in alle
gevallen voorrang geniet op het
verkeer dat de rotonde wil
oprijden. De toegangswegen tot
de rotonde, waarop dus de
voorrang moet worden alge
staan, worden uitgerust met de
verkeersborden B 1 (omgekeerde
driehoek) of B5 (stopbord).

Door de nieuwe regeling dienen
er op de rotondes zelf geen
verkeersborden B 15 (voorrangs
bord) meer te worden geplaatst
om de voorrang aan te geven.
Wij merken wel op dat het enkel
om rotondes gaat welke zijn
aangeduid door de verkeersbor
den D5 (rondgaand verkeer) en
met aan de toegangswegen de
verkeersborden B l of B5.

Betreffende verkeersborden :

os.®
7

B5 0
16

FIETSEN
Met de zomer in ons achterhoofd
beginnen wij te denken oon de
herfst- en winterperiode. Het is
een periode van regen, sneeuw,
hogel, mist, ... , met andere
woorden, een periode waar men
meer gevaar loopt in het verkeer,
zeker als fietser. Het is daarom
van het grootste belang dot uw
fiets volledig in orde is alvorens
u zich in het verkeer begeeft
(vooral de verlichting en
reflectoren).

Even optrissen waaraan een fiets
wettelijk moet voldoen :

o) verplichte uitrusting :

• een niet verblindend wit of
geel licht vooraan;

• een rood licht achteraan ('s
nachts, bij helder weer, zicht
baar op minimum l 00 meter);

• een witte reflector vooraan;
• een rode reflector achteraan

(moet afzonderlijk van het rode
licht worden aangebracht).
Opgelet : een combinatie
ochterlicht-achterreflector met B
goedkeuring is wel toegelaten;

• twee gele of oranje reflectoren
per pedaal.

Zijdelingse signalisatie :

• ofwel een witte reflecterende
strook in de vorm van een
doorlopende cirkel langs elke
kant van de band van voor- en
achterwiel

• ofwel op elk wiel tenminste
twee gele of oranje reflectoren
met dubbel front, vast beves
tigd aan de spoken en

symetrisch aangebracht
• ofwel de combinatie van
voornoemde types.

b) reflectoren · categorieën en
goedkeuringsmerk 'B'

Goedkeuringsmerk

Op elke reflector die overeen
stemt met een goedgekeurd type,
moet een B-goedkeuringsmerk
zijn aangebracht. Dit merk
bestaat uit :
• een rechthoek met binnenin de

letter 'B'
• een goedkeuringsnummer, vlok
bij de rechthoek waarbinnen
de letter 'B' is vermeld;

• een bijkomend symbool dat de
klasse omschrijft volgens welke
de reflector werd getest (betreft
symbool l of IA].

Categorieën (kleur, vorm en
afmetingen + plaatsings
voorwaarden)

l )Voor- en ochterreflectoren ·
• de kleur van de reflector
vooraan moet wit zijn, van
deze achteraan rood;

• de reflecterende gedeelten
moeten possen in een cirkel
met een diameter van 200 mm;

• de oppervlakte van de reflecte
rende gedeelten bedraagt
tenmiste 25 cm2;

• de reflecterende gedeelten
moeten rechthoekig of
trapeziumvormig zijn of een
gelijkaardig uitzicht hebben;

• de voorreflector moet zo ver
mogelijk aan de voorkant van
de fiets, zo hoog mogelijk en

e

ó
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aan het stuur of oan het frome
worden geplaatst;

• de voorreflector mag niet meer
don 5 cm links of rechts van
het lengtemiddenvlak worden
geplaatst;

0 de achterwaartse reflector
moet in de meest mogelijk
achteruitgeschoven stond en zo
hoog mogelijk worden ge
plaatst.

2) Zijwaartse wielreflectoren :
0 de kleur is geel-oranje;
0 de reflecterende gedeelten
moeten possen in een cirkel
met een diameter van 200
mm;

• de oppervlakte van de reflecte
rende gedeelten bedraagt
tenminste 25 cm?

0 de reflecterende gedeelten van
de zijwaartse wielreflector
moet rond zijn of de vorm
hebben van een onregelmatige
veelhoek;

0 in elk wiel moeten minstens
twee reflectoren met dubbel
front worden aangebracht;

0 op elk wiel moet eenzelfde
aantal reflectoren gemonteerd
zijn;

0 indien twee reflectoren met
dubbel front per wiel zijn
gemonteerd, don moeten deze
recht tegenover elkaar ge
plaatst worden, op gelijke
afstond van het middelpunt van
het wiel;

• indien er méér dan twee
reflectoren per wiel worden
gemonteerd, moet er gezorgd
worden voor een regelmatige
hoekverdeling.

3) Pedaalreflectoren :
• de kleur is geel-oranje;
• de reflecterende gedeelten
moeten possen in een cirkel
met een diameter van 200 mm;

• de reflecterende gedeelten
moeten de vorm hebben van

een rechthoek of een vorm die
dit benadert;

• de pedaolreflectoren moeten
zo geplaatst worden dot de
weerkaatsing van de reflecto
ren naar voor en naar achter
bekomen wordt wanneer de
pedaal zich in een horizontale
positie bevindt.

d) Reflecterende bonden :
• op een reflecterende bond
moet eveneens een Bgoedkeu
ringsmerk worden aange
bracht; dit goedkeuringsmerk
betreft een rechthoek met bin
nenin de letter 'B', samen met
een goedkeuringsnummer
(geplaatst vlok naast de recht
hoek);

• het goedkeuringsteken moet
goed leesbaar en onuitwisbaar
zijn aangebracht.

c) verlichting

Voor wat betreft de verlichting
van fietsen zijn er tegenwoordig
enkele nieuwigheden op de
markt. Voor ongeveer 1.300 fr.
kon u een goede en veilige
fietsverlichting installeren. Zo kan
u voor die prijs een halogeen
lamp vooraan, een Axa-dynamo
en een degelijk achterlicht
aanschaffen. Een halogeenlamp
heeft als voordeel dot ze meer
licht geeft don een gewone
klassieke lomp. Een bijkomend
voordeel is dot die lomp een
dubbele bedrading heeft waar
door er geen stroomverlies
optreedt. Bij een gewone lomp
loopt de stroom terug via het
fietskader, met stroomverlies als
gevolg. Een Axa-dynamo is op
het ogenblik het neusje van de
zalm. De prijs is daarom ook iets
duurder (ongeveer 500 fr.). De
gulden middenweg is een Sanyo
dynomo (ongeveer 350 fr.) welke
ook een degelijk resultaat geeft.

f

• •
Een achterlicht is er al vanaf 60
fr., doch voor een 40 fr. meer
heeft men een achterlicht met een
spiegeltje in verwerkt. Dit geeft
duidelijk een beter resultaat.
Nieuwe fietsen zijn tegenwoor
dig uitgerust met een oplaadbaar
licht en een dynamo. U kon dan
een tijd fietsen zonder de dy
namo op te moeten zetten
(minder zwoor trappen). Oude
fietsen kunnen voor ongeveer
1.200 fr. worden voorzien van
zo'n oplaadbaar licht.
Voor stads- en terreinfietsen,
rijwielen met dikkere bonden,
bestaat een batterijverlichting.
Deze kost ongeveer 700 fr.
Alle inlichtingen omtrent deze
nieuwe types van fietsverlichting
zijn altijd verkrijgbaar bij uw
fietsenhandelaar.

Nuttig om te weten

• De breedte van een fiets mag
niet meer bedrogen don 0,75
meter.

• De breedte van een aanhang
wagen van uw fiets mag
maximum 0,75 meter bedra
gen.

• De aanhangwagen van uw
fiets moet voorzien zijn van
twee rode reflectoren. U moet
er wel op letten dat men hier
geen driehoekige reflectoren
gebruikt. Driehoekige
reflectoren zijn verboden.

• Wanneer de aanhangwagen
het achterlicht van de fiets
bedekt, dan moet er achteraan
een rood achterlicht op wor
den gemonteerd.

• De fiets moet uitgerust zijn met
een geluidstoestel (fietsbel), die
hoorbaar moet zijn vanop 20
meter.

• De fiets moet voorzien zijn van
twee goed werkende remmen
{één op het voorwiel, de
andere op het achterwiel).
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INTERNET
Nu ook in de Bibliotheek Elsdonk !

Sinds l oktober kan u ook in de
Openbare Bibliotheek Elsdonk te
Edegem (tegenover Limerick 
Parklaan) het INTERNET raadple
gen tijdens de openingsuren van
de bibliotheek :

maandag en vrijdag 181ot 20
uur

woensdag : 14 tot 16 uur
donderdag en zaterdag : 15 tot
17 uur.

Een half uurtje surfen kost 50 fr.

Diskettes om te downloaden
moeten gekocht worden in de
bibliotheek.

lnfofolder en reglement te ver
krijgen in de biblotheek.

Nog vragen ?,
tel. : 449.30.35.

l
1
1

•

•
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DIENSTREGELINGSBOEKJES VAN 'DE LIJN'
De nieuwe dienstregelings
boekjes van De Lijn, zijnde :
• het Tram- en busboekje stads

lijnen en nachtnet Antwerpen
en

• het Busboekje Regio Antwer
pen,

welke geldig zijn tot einde mei
18

DE II

LIJN

'98, zijn verkrijgbaar in het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem, bij de
onthaalbediende.

De prijs bedraagt 60 fr.

Deze service kadert in de goede
samenwerking tussen De Lijn en
het gemeentebestuur Edegem.
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PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Een stand van zaken

•

•

No een longe aanloopperiode
heeft het PWA van Edegem op
1 maart jl. de deuren officieel
geopend.
Ondertussen zijn we een goed
halfjaar verder en is het tijd voor
een evaluatie van de voorbije
maanden.

0 Van bij het begin kwamen er
een honderdtal langdurig werk
zoekenden in aanmerking
voor PWAactiviteiten. Deze
personen werden uitgenodigd
voor een gesprek over het PWA.
systeem waarbij ze hun interesse
konden loten blijken.
Een aantal mensen vonden zelf
de weg naar het PWA-kontoor
en kwamen zich vrijwillig in
schrijven.

Momenteel zijn er 106 werk
zoekenden ingeschreven in het
systeem, van wie 34 personen al
activiteiten verricht hebben voor
het PWA.

De meesten onder hen helpen bij
particulieren in de gemeente. Zij
bieden hulp bij het huishoudelijk
werk of bij het onderhouden van
de tuin. Ook occasionele kin
deroppas wordt verzorgd via het
PWA-systeem.

Wat de hulp aan privé-personen

PWA-Edegem
Administratief Centrum
( 1 ste verdieping)
Kontichstroat 19
2650 Edegem
tel. 450.42.00

betreft, stelde zich vanaf het
begin al het probleem van de
grote vraag naar poetshulp. Er
kan onmogelijk beantwoord
worden aan de grote vraag en
er is don ook een longe wacht
lijst opgesteld die elke week
weer aangroeit.

• Op dit moment zijn er 61
gebruikers ingeschreven en
effectief geholpen door een
PWA-werknemer.

Er werden ook reeds 2 aanvra
gen van de gemeente beant
woord. Zo was er in juni de
verkeerstelling waar Q] PWA'ers
aan deelgenomen hebben.
In de vakantiemaanden werd er
een proefproject opgestart op de
skoteterreinen aan het Fort en in
het Meihof, waar een PWA'er op
bepaalde tijdstippen toezicht
hield.

Dergelijke activiteiten spreken de
werkzoekenden erg aan en dit is
don ook een oproep naar olie
scholen, VZW's en niet-commer
ciële verenigingen uit de ge
meente.
Hebt u occasioneel hulp nodig
bij de organisatie of de uitvoe
ring van een bepaalde activiteit,
kom dan gerust even langs
bij het PWA.

• Inschrijven als gebruiker kost
300 fr. inschrijvingsgeld per
jaar. Verder betalen particulieren
300 fr. per uur, met een
belastingvermindering van 30
40%.
WIGW's betalen 200 fr. per uur,
niet-particuliere gebruikers
betalen 250 fr. per uur.

BERICHTAAN ALLE MENSEN
MET HUISDIEREN

Met de herfstvakantie
aantocht en de kerstperiode
in het vooruitzicht denkt u e,
misschien aan op weekend
of op vakantie te gaan.

l ijven de poes, de hond, de
cavia, de goudvis, ... achter
en zoekt u een oppasser
voedselverstrekker-kandidae
wandelaar, dan bent u bij he»
PWA aan het juiste adres.

fen aantal dierenvrienden
Slaan voor uw huisdier klaar
en komen het graag bij u
thuis eten geven, verzorgen,
uitlaten en vertroetelen.

1

Openingsuren :

maandag 9-12.30 uur
dinsdag 15-20 uur
woensdag 9-12.30 uur
donderdag 9-12.30 uur

19
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

Basiscursus elektriciteit voor vrouwen

Er zijn nog enkele plootsen vrij
voor de basiscursus elektriciteit,
ook wel 'klusjescursus' genoemd.

Wanneer:
• Drie theoretische lessen op
moandagavond :
3- 10.17 november
van 20 tot 22 uur;

• twee praktijklessen op zater
dag- of zondagvoormiddag :
15-23 november
van 9 tot 12 uur.

Waar:
• De lessen 's avonds vinden
plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

• In de voormiddag gaan we
naar het Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan l te Hoboken.

Begeleiding :
Peter Van Berendoncks,
leraar van Don Bosco.

Bijdrage:
900 fr., cursus inbegrepen.

@

Wij aanvaarden maximum vijftien deelneemsters.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan bod tijdens de volgende cursus.

Vergadering Werkgroep Emancipatie

Geïnteresseerden voor de
Werkgroep Emancipatie Edegem
zijn nog steeds welkom !

Komt u eens graag naar een
vergadering ? Dan bent u van

harte welkom op de volgende
bijeenkomst van de werkgroep,
die plaatsvindt op woensdag l2
november om 20 uur in de refter
van het Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Bent u die avond belet, maar
hebt u wel interesse om mee te
werken in de toekomst, geef dan
een seintje.

•

Inschrijvingen en verdere inlichtingen :

Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46,
tijdens de werkdagen,
bij voorkeur tussen 9 en 12 uur
of tussen 14 en 16 uur.
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Op initiatief van onze gemeente
lijke middenstandsraad mogen
wij ook dit jaar Sinterklaas in
onze gemeente verwelkomen op
zondag 30 november om l4 uur
in parochiecentrum Elzenhof,
Kerkplein te Edegem.

Sus!ke en Wiske zullen in levende
lijve met hun stripsterrenshow de
lieve Sint en onze kinderen een
wervelend spektakel aanbieden
waarvan onze jongsten zeker
zullen genieten.

•

MIDDENSTAND
EDEGEM

Poppenkast Kadé brengt het
spannende verhaal "Spoken bij
Sinterklaas".

Alle kinderen met hun ouders
zijn van harte welkom.

De inkom is gratis !

Comité Edegemse
Concerten
OPROEP
KANDIDATEN
VOOR GEZINS
APERITIEF
CONCERTEN

Het Comité Edegemse Concerten
organiseert jaarlijks drie gezins
aperitiefconcerten die plaatsheb
ben op de laatste zondag van de
maanden januari, februari en
maart.

De gezinsaperitiefconcerten zijn
originele en ongedwongen
zondagochtendconcerten,
waarbij jonge muzikanten de
kans krijgen om met hun talent
naar buiten te komen. Achteraf
kan het publiek nog nagenieten
bij een aperitiefje.

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant - of vorm je samen
met enkele anderen een mooi
ensemble - en heb je interesse
om op te treden in het kader
van de gezinsaperitief
concerten?
Het Comité Edegemse Concer
ten biedt je graag de kans om
wat podiumervaring op te
doen!

Wens je wol meer informatie ?
Neem dan contact op met
Kristel Kussé, p.a. Administra
tief Centrum, Kontichstraat 19
te Edegem, tel. 450.42.46, bij
voorkeur tijdens de kantoor
uren : 9-12 uur of 14- 16
uur.

21
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In de sporthal 'Den Willecom'
voor kinderen van de lagere school

• SPORT EN SPEL
tijdens de herfstvakantie
Van maandag 27 t.e.m. vrijdag
31 oktober telkens van l O tot
12.30 uur en van 13.30 tot 16
uur.
De kinderen kunnen blijven eten
in de sporthal mits zij zelf hun
middagmaal + drank meebren-

gen.
Prijs voor een ganse week :
1.250 fr. per kind, per week.

Nieuw : er is voor- en naopvang
in de sporthal mogelijk vanaf
8.30 tot 10 uur en van 16 tot
17.30 uur.
Prijs : 5 fr. per dag, per kind.

Op donderdag 30 oktober
kunnen de kinderen van sport en
spel vrijblijvend deelnemen aan
de avonturendag van de Sport
regio Midden-Provincie. Meer
info over deze dag zie verder op
deze pagina. De meerprijs hier
voor bedraagt 250 fr. per kind.

In de Sportregio Midden-Provincie

• ANIMATIE

AVONTURATLON
competitie in groep met 4 personen
mountainbike-hindernissen
parcours-highlandgames

Voor wie?
alle avontuurlijke jongeren tussen
12 en 18 jaar

Wanneer?
woensdag 29 oktober van 8.30
tot 17.30 uur

Waar?
sportcentrum 't Veld, Veldstraat
33 te Zandhoven

Prijs?
200 fr. per persoon (inschrijven
per ploeg van 4 personen
800 fr.)
50 fr. busvervoer

Meebrengen ?
lunchpakket, reservekledij en
douchegerief

22

Busvervoer voorzien naar
Zandhoven, vertrek aan sporthal
Den Willecom

Vooraf inschrijven in sporthal
Den Willecom

MOUNTAINBIKE
te Overijse

r
een BLOSO-moutainbikeparcours
te Overijse met initiatie techniek
en minimum onderhoud

Voor wie?
jongeren tussen 12 en 1 8 jaar

Wanneer?
dinsdag 28 oktober

Waar?
een BLOSO-parcours te Overijse

Prijs?
600 fr. per persoon, fiets en
vervoer inbegrepen

Vervoer voorzien

Inschrijven kan je in de sporthal
Den Willecom.

AVONTURENDAG
SURVIVALTOCHT

Een dag vol avonturen met o.m.
paracommanopiste, handicap
race, oriëntatieloop,
hindernissenpiste enz.

Voor wie?
jongeren tussen 7 en 14 jaar

Wanneer?
donderdag 30 oktober van 8.30
tot 17.30 uur

Waar?
Sport- en recreatiecentrum
'Lissenvijver' te Geel
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VERENIGING IN DE KIJKER

•

•

Prijs ?
500 fr. per dag busvervoer en
verzekering inbegrepen
250 fr. voor kinderen van Sport
en Spel.

Vertrek aan sporthal Den
Willecom om 8.30 uur stipt.

Inschrijven kan je in de sporthal
Den Willecom.

0 VORMING

maandag lO november van 20
toi 22.30 uur
Werken en trainen met een
hartslagmeter (theorie en prak
tijk)
Door harislagmeting krijg je als
sporter een beter inzicht in de
arbeid en de intensiteit die de
motor van je lichaam levert. Hoe
je een hartslagmeter gebruikt en
de toepassing ervan tijdens het
trainen worden toegelicht op
deze infoavond.

Waar?
polyvalente zaal - administratief
centrum Schilde,
Brasschaatsebaan 30 te Schilde

Lesgever?
Paul Van Den Bosch

70 jaar Familiakoor

De naam van het 84 leden tel
lende Koninklijk Familiakoor,
Elsdonk - Edegem dateert offici
eel van 1969, maar de wortels
ervan gaan terug lot 1927. Toen
werd de parochie Heilige Fami
lie te Elsdonk - Edegem opge
richt. De eerste eucharistieviering
werd verzorgd door een aantal
gelegenheidszangers o.l.v. Jos
Doms. Hij vond op de nieuwe
parochie een aantal kandidaat
zangers en richtte het St.-Cecilio
Mannenkoor op. Al snel werd los
van deze groep het St.-Lucia
Vrouwenkoor opgericht, geleid
door mevr. G. Delatre. Beide
koren traden regelmatig geza
menlijk op. Na enkele dirigenten
wisselingen nam Mon Fornoville
in 1953 de leiding van het koor
leven op Elsdonk over.
Hij bundelde beide koren tot een
geheel : het 'Gemengd Koor
Heilige Familie Elsdonk'.
Sedert 1985 is zijn zoon Paul
Fornoville de vaste leider van het
Kon. Familiakoor, Elsdonk. Sinds
begin 1992 wordt hij voor de
directie van de repetities geassis
teerd door Frieda Van

Kerckhoven-Janssens. Naast Rik
Verresen beschikt het koor levens
over een tweede organist, Stefan
Verberckmoes.

Om dit jubeljaar luisterrijk te
vieren, verzorgt het Kon. Familia
koor tijdens de komende kerst
periode een uitvoering van het
schitterende oratorium 'Die
Schöpfung' van Joseph Haydn
dat zal plaatsvinden op vrijdag
1 2 december. Diverse uitsteken
de solisten, begeleiding van
klavecimbel en de muzikale
ondersteuning van het uitgebreid
Antwerps Kamerorkest dragen
bij tot een concert dat de bekro
ning wordt van dit jubileumjaar.
Gezien het grote aantal uitvoer
ders en de belangrijkheid van
het werk en de te verwachten
grote opkomst kiezen we voor
een stemmige en gepaste locatie,
met name de St.-Theresiakerk,
Grote Steenweg te Berchem.

Voor meer informatie nodigen
wij u uil contact op te nemen met
het secretariaat, mevr. M.
Duvignau, tel. 440.48.53.

Prijs?
300 fr.

23

Voor al deze activiteiten
kan je terecht in
sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2
te Edegem,
tel. 457.46.62

Inschrijven kan je in de sporthal
Den Willecom
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30701EIGEEMATE1Aa met aansluitend koffietafel
13 uur
crypte, zij-ingang O.-L.-V-van
lourdeskerk, Hovestraat

OKTOBER 1 Kontichstraat 19 iedereen welkom
info: 457.46.47 (Van der

inschrijven : 457.33.91 Cruyssen)
ZATERDAG 25 / [Daelemans)

De Spuiters v.z.w.
DONDERDAG 13

VRIJDAG 31 K.A. V. Buizegem
Eenheidsfront KNSB Edegem bingo-avond kransen maken uit stof (2x)
kaarten 20 uur ook op 27/l l
om ter meeste slagen, ieder voor Ons Huis, Drie Eikenstraat 65 19.30 uur
zich info: 457.30.83 Buisegheem, Jan Verbertlei
19.30 uur info: 458.12.95 (Bellon)
De Basiliek, Hovestraat 69 ZONDAG 9

1 •inzet 20 fr., iedereen is welkom, Buizegemkoor K.A.V. 0.-L.-V.-van-Lourdes
wees vriendelijk met uw partners Schubertjaar vegetarisch koken

uitvoering Schubertmis met 19.30 uur
NOVEMBER andere koren (St.-Cecilia - zaal 't Centrum, Strijderssiraat

Waarloos, Reconti - Reet en info: 457.84.47 (De Blanger)
DINSDAG 4 Gandeamus - Schoten)
CMBV Edegem-Hove 11.30 uur VRIJDAG 14
"geen woestijn zonder oase" O.-L.-Vrouw-van-lourdeskerk, De Spuiters v.z.w.
door E.H. Jan Dumon Hovestraat kaartavond
ook op 5/l l 20 uur
20 uur FVV Edegem Ons Huis, Drie Eikenstraat 65
De Basiliek, Hovestraat 69 wandelen info: 457.30.83
inkom leden l 00 fr.; niet-leden 13.30 uur
150 fr. Kerkplein, Elsdonk

1

Eenheidsfront KNSB Edegem
info : 455.82.49 info: 449.17.66 (De Wit) kaarten

om ter meeste slagen, ieder voor
K.A.V. St.-Jozef MAANDAG 10 zich
tentoonstellingsbezoek "Kant in Den Dierenvriend 19.30 uur

1 •Europa" te Brugge geleide rondleiding haven en De Basiliek, Hovestraat 69
8 uur Scheldewandeling inzet 20 fr., iedereen is welkom,
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 met lunch en avondmaal wees vriendelijk met uw partners
Inschrijven : 457.74.43 8.30 uur - terug 19 uur
(Vandenbroucke) prijs leden 1. 100 fr., niet-leden Toneelgroep De Meeuw

1.200 fr. toneelopvoering "De kamer
DONDERDAG 6 inschrijven en betalen uiterlijk waarin wij leven"
K.A.V. 0.-L.-V.-van-Lourdes 30/10: 457.19.60 (Baerts) 20.15 uur
vegetarisch koken groep is beperkt, vol = vol Forttheater, R. van der
19.30 uur Weydenstraat
zaal 't Centrum, Strijdersstraat DINSDAG 11 inkom : 220 fr., CJP en 60+ :
info : 457.84.47 (De Blanger) Bond van Grote en van Jonge 180 fr.

Gezinnen reservatie tussen ]4 en 8 uur :
ZATERDAG 8 kinderfeest - "Op bezoek" door 449.30.75
Bond van Grote en van Jonge theater Propop

ZATERDAG 15Gezinnen 14.30 tot 16.30 uur
kalligrafie 'unciaal' (6x) zaal Elzenhof, Kerkplein, Elsdonk KWB Edegem-Centrum
ook op 15, 22, 29/11 en 6, info: 449.27.02 (Buermans) kaartavond
13/12 20 uur
9.30 uur KWB Edegem-Centrum crypte, zij-ingang O.-L.-V.-van
refter Administratief Centrum, jaarlijkse natuurwandeling Lourdeskerk, Hovestraat
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info : 457.51 .26 (Leeuws) inkom : 220 fr., CJP en 60+ :

1

lunchconcert + schatkamer
180 fr. Carolus-Borromeuskerk

Toneelgroep De Meeuw reservotie tussen 14 en 18 uur : info: 449.17.66 (De Wit)
toneelopvoering "De kamer 449.30.75
waarin wij leven" 1 DONDERDAG 20
20.15 uur Vakantiegenoegens Edegem K.A.V. Buizegem
Forttheater, R. van der dijken- en krekenwandeling in 1 verwenavond - belangstellings
Weydenstraat de Bazelse polders werking
inkom : 220 fr., CJP en 60+ : met 's middag koffietafel 1 19.30 uur
180 f

1

1 l uur
1

Buisegheem, Jan Verbertlei
reservatie tussen 14 en 18 uur : overzetboot Hemiksem-Bazel, info: 457.45.52 [Vereecke)
449.30.75 Callebeek te Hemiksem

1prijs : 320 fr. per persoon K.A.V. H.-Familie
Vogelkundige Kring 't Klaver inschrijven : 440.41.62 (De 1 bezoek aan tentoonstelling

• topje Edegem Keye) en 449.04.34 "Brussel-Parijs"
[ provinciaal kampioenschap (Dombrecht) I Gent

K.3.O.F.
1 info: 440.27.26 (Vochten)

kleur-, sier- en postuurvogels Vogelkundige Kring 't Klaver
zaal Jong Edegem, Fort 5

1

topje Edegem 1 VRIJDAG 21
toegang gratis provinciaal kampioenschap A.T.B. De Natuurvrienden
info : 458.01.97 (Vereist) K.B.O.F. dia-avond : 'het diepe zuiden

kleur-, sier- en postuurvogels van de U.S.A. : Atlanta - Florida'
ZONDAG 16 zaal Jong Edegem, Fort 5 door Hugo en Frieda Van
A.T.B. De Natuurvrienden toegang gratis Ginneken
wandelclub : Peerdsbos te info: 458.01 .97 (Vereist) 20 uur
Brasschaat, 5km vogelbeurs lokaal De Natuurvrienden, Fort
o.l.v. Guus Hamers 1 parkieten, exoten, kanaries, 1 5, Jacob de Roarestraat 8
13.30 uur kruisingen, duif- en hoender- info: 449.00.71 (Van Elsen)
lokoal De Natuurvrienden, Fort achtingen
5, Jacob de Roorestraat 8 ! lokaal 't Klavertopje

1
Toneelgroep De Meeuw

met eigen vervoer 8 tot 13 uur toneelopvoering "De kamer
info: 449.00.71 (Hamers) toegang gratis

1

waarin wij leven"
1 info: 458.0l .97 (Vereist) 20.l5uur• 1 Jeugdkoor De Vagebondjes Forttheater, R. van der

optreden MAANDAG17 Weydenstraat
l 0.30 uur K.A.V. St.Jozef inkom : 220 fr., CJP en 60+ :
rust- en verzorgingstehuis cursus vegetarisch koken (4x) 180 fr.
lmmaculata, Oude-Godstraat ook op 1, 8en 15/12 reservatie tussen ]4 en 18 uur :
110 't Schranske, Molenveldlaan 2A ' 449.30.75
info : 440.08.67 (Ceuleers) Inschrijven : 449.68.26

(Mattheyssens) ZATERDAG 22
KBG St.-Jozef Toneelgroep De Meeuw
praatcaté voor alle gepensio- DINSDAG 18 toneelopvoering "De kamer
neerden van het Molenveld Bond van Grote en van Jonge waarin wij leven"
met zangeres, taart en koffie Gezinnen 20.15 uur
14.30 uur voordracht: 'omgaan met Forttheater, R. van der
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4 tieners' Weydenstraat
volledig gratis 20 uur inkom : 220 fr., CJP en 60+ :

refter Administratief Centrum, 180 fr.
Toneelgroep De Meeuw Kontichstraat 19 reservatie tussen 14 en 18 uur :
toneelopvoering "De kamer info en inschr. : 440.71.54 449.30.75
waarin wij leven" (Patteet)
14.30 uur

1

ZONDAG23
Forttheater, R. van der WOENSDAG 19 Blauwvoetgemeenschap
Weydenstraat FVV Edegem wandeling in Pastel, 10 km
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13.30 uur K.A.V. St.-Jozef 19.30 uur
Blauwvoetlokaal, Fort 5, Jacob hobby-avond zaal 't Centrum, Strijdersstraat
de Roorestraat 8 19.30 uur info : 457.84.47 (De Blonger)
info: 457.95.65 't Schranske, Molenveldloan 2A

Info: 449.60.11 (Boyort) ZATERDAG 6
VMPA Natuurgidsen Fort 5 KWB Edegem-Centrum
Edegem VRIJDAG 28 kaartavond
begeleide natuurwandeling, Eenheidsfront KNSB Edegem 20 uur
thema 'overwinteringstechnieken' kaarten crypte, zij-ingang O.-L.-V.van
10 uur om ter meeste slagen, ieder voor Lourdeskerk, Hovestroot
Fort 5, hoofdingang, Jacob de zich info : 457.51.26 (Leeuws)
Roorestraot 19.30 uur
deelname gratis, geen inschrij De Basiliek, Hovestraat 69 WOENSDAG 10
vingen, duur± 2 uur inzet 20 fr., iedereen is welkom, Bond van Grote en van Jonge
info: 457.91.63 (Matthijs) of wees vriendelijk met uw partners Gezinnen
449.12.52 (Rotty) crea-activiteit : rijstpapier

1 •batikken
DINSDAG 25 DECEMBER 19.15 tot 22.30 uur
K.A.V. H.-Fomilie refter Administratief Centrum,
voordracht 'sober leven' MAANDAG l Kontichstroat 19
gevolgd door brunch Bond van Grote en van Jonge inschrijven: 455.27.90 (Blondé)
info: 449.11.09 (Bursens) Gezinnen

voordracht : 'uw kind in het K .A.V. St.-Jozef
K.A.V. St.-Jozef ziekenhuis' demonstratie : gelaatsverzorging
minicursus klassieke muziek (2x) door een psych. verpleegkundige 20 uur
ook op 2/12 20 uur 't Schranske, Molenveldlaan 2A
20 uur refter Administratief Centrum, Info : 449.60.11 (Boyort)
't Schranske, Molenveldlaan 2A Kontichstroot 19
Info : 449.60. 11 (Boyort) info en inschr. : 458.13.58 VRIJDAG 12

(Corron) Eenheidsfront KNSB Edegem
WOENSDAG 26 kaarten
K.A.V. St.-Jozef WOENSDAG 3 om ter meeste slagen, ieder voor
herfstfeest CMBV Edegem-Hove zich
20 uur bloemschikken : kerststuk 19.30 uur 1 •De Schrans [grote zaal), Molen door bloemist Verlinden De Basiliek, Hovestraat 69
veldloon 2A De Basiliek, Hovestraot 69 inzet 20 fr., iedereen is welkom,
Inschrijven : 449.60.11 (Boyort) leden : 100 fr. + onkosten, niet- wees vriendelijk met uw partners

leden 150 fr. + onkosten
DONDERDAG 27 info : 458.62.20 (Dervoigne) ZATERDAG 13
CMBV Edegem-Hove K.A.V. H.-Familie A.T.B. De Natuurvrienden
leesclub in het kader van het demonstratie : gelaatsverzorging den houten lepel : kerstdiner
Timmermansjaar : "Boeren- 19.30 uur voor dames, o.l.v. M. Van Elsen
psalm" o.l.v. J. Vaes Reinilisheem, Prins Boudewijn- 17 uur
20 uur loon lokaal De Natuurvrienden, Fort
De Basiliek, Hovestroot 69 info : 449.15.80 (Smeuninx) 5, Jacob de Roorestroot 8
leden 100 fr., niet-leden 150 fr. prijs ±500 fr.

DONDERDAG 4 inschrijven verplicht : 449.00.71
Jeugdkoor De Vogebondjes K.A.V. Buizegem (Van Elsen)
Sint-Niklaasfeest koken - feestmenu
14 uur 19.30 uur Bond van Grote en van Jonge
zool De Schrans, Molenveldlaan 4 Buisegheem, Jan Verbertlei Gezinnen
info : 440.08.20 [Verhagen) of info : 457.39.11 (Konings) kalligrafie 'compositie' (7x)
440.08.67 (Ceuleers) ook op 20/12 -10, 17, 24,

K.A.V. O.-L.-V.-von-Lourdes 31/01 en 7/02
vegetarisch koken 9.30 uur
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refter Administratief Centrum,
Kontichstraot 1 9
inschrijven : 457.50.75
(Wouters)

Jeugdkoor De Vogebondjes
optreden voor de Red Hackle
Pipeband
info: 440.08.67 (Ceuleers)
Vakantiegenoegens Edegem
diavoorstelling over de Griekse
eilanden
door Raymond Mortelmans, met
degustatie Griekse wijnen en
versnaperingen, gevolgd door
voorstelling jaarprogramma '98
20 uur
zool De Schrans, Molenveldlaan 4
prijs : 150 fr. per persoon
inschrijven : 449.04.34
(Dombrecht) of 440.4 1 .62 (De
Keye)

ZONDAG 14
A.T.B. De Natuurvrienden
wandelclub : Arendsnest
Edegem, 5km
o.i. v. Guus Homers
13.30 uur
lokaal De Natuurvrienden, Fort
5, Jacob de Roorestroat 8
info: 449.00.71 (Hamers)

DINSDAG 16
K.A.V. Buizegem
boekbespreking "De Heren van
de Thee"
19.30 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei
info: 449.01 .36 (Enzlin)

WOENSDAG 17
KAV. St.-Jozef
bezinning rond kerstmis
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
Info: 449.60.11 (Boyart)

DONDERDAG 18
K.A.V. H.-Familie
bloemenschikken : kerststukje
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info: 440.67.88 (Lequenne)

KA.V. O.-L.-V.van-lourdes
gespreksavond 'gelaats
verzorging'
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
info: 457.10.69 (Van de Korput)

KAV. S1.-Jozef
hobby-avond
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
Info: 449.60.11 (Boyart)

ZATERDAG 20
Jeugdkoor De Vogebondjes
kerstconcert
19.30 uur
Sint-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat
info: 440.08.67 (Ceuleers)

KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
crypte, zij-ingang O.-L.-NV.van
Lourdeskerk, Hovestroot
info: 457.51.26 (Leeuws)

DONDERDAG 25
Jeugdkoor De Vagebondjes
zingen in kerstviering
10 uur
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan
info : 440.08.67 (Ceuleers)

JANUARI
VRIJDAG 2
Eenheidsfront KNSB Edegem
kaarten
om ter meeste slagen, ieder voor
zich
19.30 uur
De Basiliek, Hovestroot 69
inzet 20 fr., iedereen is welkom,
wees vriendelijk met uw partners

ZATERDAG 3
KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
crypte, zij-ingang O.-L-V.-van
Lourdeskerk, Hovestroot
info: 457.51.26 (Leeuws)

DONDERDAG 8
K.A.V. Buizegem
start handwerkcursus
19.30 uur
Buisegheem, Jon Verbertlei
info: 457.52.50 (Van Gestel)

MAANDAG 12
CMBV Edegem-Hove
uitstap : Bourla achter de scher
men
13.30 uur
info : 252.45.70 (Liermon)

K.A.V. H.Familie
demonstratie 'kruisjessteek'
19.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
loon
info : 449.15.80 (Smeuninx)

DINSDAG 13
KWB Edegem-Centrum
jaarlijkse cursus rijbewijs (6
lessen)
crypte, zij-ingang O.-L.-V.-von
Lourdeskerk, Hovestroot
info : 440.57.85 {Houtrique)

DONDERDAG 15
VTB-VAB
diavoordracht "Iran, een Perzisch
sprookje uit l 00 l nacht"
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4

VRIJDAG 16
Eenheidsfront KNSB Edegem
kaarten
om ter meeste slagen, ieder voor
zich
19.30 uur
De Basiliek, Hovestroot 69
inzet 20 fr., iedereen is welkom,
wees vriendelijk met uw partners

Teksten voor
activiteitenkalender
17 JAN. - 27 FEBR.

dienen binnengebracht
uiterlijk 19 november.
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Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op dinsdag
namiddag 24 februari
(Carnaval).

Tevens zal de dienstverzekering
op de dienst Bevolking van
dinsdagavond 24 februari niet
doorgaan.

De politiewacht blijft dag en
nacht ter beschikking, ook op
feestdagen.

Heemmuseum
De Pastorij
open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen), van 14 tot 18 uur

Gemeentelijke@
one (G2)
Bibliotheek
Hovestraat 55 - 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, waens- en donderdag
13.30-20 uur

• dinsdag
13.30 - 17 uur

• vrijdag
13.30-18 uur

• zaterdag
9.30-12.30 uur

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
Kerkplein z/n- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• maandag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14-16 uur

• donderdag en zaterdag
15-17 uur

• dinsdag gesloten

Gemeentelijke@_
openbare '(9
Discotheek •
Hovestraat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

INHOUD
Nieuwjaarsbrief 3.5

Winter in Edegem 5

Edegem 825 6

Het gebeurde in de
gemeenteraad 7

Kontichstraat 8-9

Gemeentebegroting 10-11

Kalender tentoonstellingen 12

Gezinsaperitiefconcerten l3

Over sport 14-15

Jeugd 1619

Extra katern :
Beleidsnota 1998 van het
gemeentebestuur
Beleidsnota 1998 OCMW

Jeugdboekenweek 1998 19

Internet in de bibliotheek 20

Werkgroep Ontwikkelings
samenwerking 20

Werkgroep Emancipatie 21

Cursus Nederlandse taal en
cultuur 21

Minder Mobielen Centrale 22
lmmaculata vierde zijn
+ 100jarigen 23

Dienst Rechtshulp OCMW 23

lnterpolitiezone Hekla 24-25

Gemeenteraad : abonnement
agenda's gemeenteraads
zittingen en vergaderingen 25

Brandweerinfo 26.27

•

•

"rom«r Colofon

2

Verschijnt 6 x per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraot 90, 2650 Edegem.

Openbare verlichting

Activiteitenkalender

Opnieuw & Co

27
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EDEGEM IS JARIG

Beste Edegemnoren,

Vooreerst wens ik jullie, namens het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het
gemeentepersoneel en mijzelf, een gelukkig nieuwjaar.

Moge 1998 een fantastisch jaar worden in het leven van elke Edegemnoar, zowel op het vlok van gezond
heid, familiaal en verenigingsleven als beroep.

Ik hoop dot jullie gespaard blijven van al te veel zorgen en succesvol zijn in al jullie ondernemingen.

1998 wordt voor onze gemeente alleszins een bijzonder jaar. Edegem verjaart en bereikt de meer don
respectabele leeftijd van 825 jaar. De geschiedenis leert ons dot de bisschop van Kamerijk, lol wiens
bisdom onze gebieden behoorden, in l 173 de kerk van «Buseghem» schonk aan zijn kapittel. Dit kapittel
verkreeg daardoor het recht om onder de vorm van «tienden» belasting te innen, doch moest don ook
instaan voor het onderhoud van de kerk en de benoeming van de pastoor. De oorkonde, die dit gebeuren
vastlegde, is het eerste document dot gevonden werd over Edegem.

Een kwarteeuw geleden, in 1973, werd het 800-jarig beslaan van onze gemeente op grootse wijze ge
vierd, mei onder meer een historische optocht.

Ter gelegenheid van Edegem 825 zullen in 1998 de jaarlijkse feestelijk- en plechtigheden van het gemeen
tebestuur een speciaal jubileumtintje krijgen en zal er tevens ruimte gelaten worden voor een inbreng van
de verenigingen. Wat dit laatste betreft, denken we in het bijzonder aan gelegenheden mei een speciaal
karakter en bestemd voor een ruimer publiek.

Meer daarover stoot verder in dit informatieblad Ie lezen.

Ook op beleidsvlak is 1998 een bijzonder jaar. De bestuursperiode 1995-2000 is don namelijk halverwege.

Voor het college van burgemeester en schepenen vormde dot de aanleiding om de stand van zaken op te
maken, de beleidsnota te actualiseren en de prioriteiten voor de volgende jaren vost te leggen.

Tijdens de eerste drie jaar van deze legislatuur is veel aandacht uitgegaan naar de interne werking en de
reorganisatie van de gemeentediensten. De oprichting van de personeelsdienst vormde de basis van de
ontwikkeling van een nieuw kwalitatief en samenhangend personeelsbeleid. Dat deed binnen het bestuur
een nieuwe dynamiek ontstaan, gericht op kwaliteitszorg van de dienstverlening.

Voor wal de huisvesting van het personeel betreft, zijn de veranderingswerken aan het Administratief
Centrum volop in uitvoering, terwijl sedert begin van dit jaar de integratie van de verscheidene diensten in
één informaticanetwerk een feil is.

No veel onderhandelingen verwachten wij volgend jaar de uitvoering van de eerste fase van de heraanleg
van de Prins Boudewijnlaan en de herprofilering van de Konlichstraat. Eind december sloot het oude
zwembad, zodat de vernieuwingswerken in de loop van de volgende maanden kunnen starten.

Op het vlak van de veiligheid werd er lussen de burgemeesters, de Procureur des Konings en de drie
politiediensten (gerechtelijke politie, rijkswacht en gemeentepolitie) een akkoord bereikt over het veiligheids
charter. Dit akkoord vormt de basis voor een betere politiesamenwerking binnen de interpolitiezone die de

3
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gemeenten Edegem, Aartselaar, Kontich, Hove en Lint omvat. De preventieprojecten zullen verder kunnen
worden uitgebouwd en ook het project «stadswachten» kon van start gaan.

ln samenwerking met het OCMW zullen ook diverse «wijkprojecten» worden gelanceerd. Daarbij zullen
enerzijds de ouderenzorg en anderzijds de wijkopbouw centraal staan.

Specifiek voor de wijk
uizegem - waar 825 jaar
geleden de geschiedenis
van Edegem officieel begon
- zal eind 1998 gestart
worden met de bouw van
een «ontmoetingsruimte».

Mooier kon niet in het
jubileumjaar Edegem 825 1

~--::

' ~\.,ij1.18%

4

In de loop van de volgende jaren wil het bestuur ook belangrijke investeringen doen om hei centrum van de
gemeente te verfraaien en er het middenstandsvriendelijk klimaat te bevorderen. Zo wordt gedocht aan de
heraanleg van het plein aan de Sint-Antoniuskerk en op termijn ook aan de vernieuwing van de as Strijders
straat - gemeenteplein.

In het kader van de herwaarde
ring van het gemeenteplein
wordt voorgesteld om het gelijk
vloers van het Oud-gemeentehuis
om te vormen tot taverne met
terras uitgebouwd naar het plein
toe.

In elk geval zal naar aanleiding
van het 825jarig bestaan van
de gemeente het Oud-gemeente
huis grondig worden opgesmukt.

Aan de andere zijde van het centrum zal het gebouw van het Meihof worden gerenoveerd en als taverne
bestemd. Tevens wordt de speeltuin en het skoteterrein verder vernieuwd, zodat het Mei hof voor ouders en
grootouders opnieuw een aangename plek kon worden om met hun kinderen en kleinkinderen te vertoeven.

Het bestuur lanceert deze voorstellen in verband met het centrum met de bedoeling daarover in 1998 een
ruim overleg op gang te brengen tussen het bestuur, de inwoners en de middenstand.

Het milieubeleid van de komende jaren zal praktisch volledig bepaald worden door het milieuconvenant.
Inzake de huisvuilverwerking maken wij opnieuw een belangrijk scharniermoment mee. Ruim 27 jaar
geleden sloot Edegem zijn stortplaats en werkte mee aan de bouw van de IHK-verbrondingsoven, die in
1970 in gebruik werd genomen. Over enkele jaren zal een nieuwe intercommunale, die zowat alle ge
meenten van het arrondissement Antwerpen zal omvatten, een moderne milieu-installatie bouwen te
Beveren. Het is jammer dot de overgang van de huidige situatie naar de toekomstige ten onrechte het
voorwerp heeft uitgemaakt van zulke grote polemiek. In elk geval wordt de verwerking van het huisvuil op
korte termijn verzekerd door het akkoord met VAR - Beveren. De meerkosten van deze operatie worden
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voorlopig geraamd op 20 à 25 miljoen frank per jaar. In de loop van de volgende maanden moet beslist
worden over de wijze waarop deze meerkost zal worden gefinancierd.

Verder zal getracht worden de te verbranden hoeveelheid afval nog te verminderen. De grijze vuilzakken
bevatten immers nog heel wat groente- en fruitafval dot in aanmerking komt voor compostering.

Nu het domein Fort 5 definitief geklasseerd werd, is het moment aangebroken om een «masterplan» te
ontwikkelen, zodat aan de hond van een globale visie de verdere restauratie en ontplooiing van dit waar
devol domein kon gepland worden.

In het kader van het jeugdbeleid wordt verder gewerkt aan het jeugdwerkbeleidsplan voor de volgende
jaren. De vakantie-initiatieven zullen kwalitatief verder worden uitgebouwd, terwijl het opstarten van buiten
schoolse kinderopvang een prioriteit wordt.

De sportraad pakt in 1998-1999 uit met het project «De Olympische Familie» en na de verbouwing van het
gemeentesecretariaat zal de dienstverlening op het vlak van cultuur door gecentraliseerd worden.

Zoals u merkt, plant het gemeentebestuur een geheel aan nieuwe initiatieven, die het leven en werken in
onze gemeente moeten ten goede komen.

Verder in dit informatieblad volgt een korte samenvatting van de geactualiseerde beleidsnota. Belangstellen
den kunnen de volledige versie bestellen bij de gemeentelijke informatiedienst, tel. 450.42.55 of fax
457.94.46.

•

Met vriendelijke groeten.

Uw burgemeester,

Koen Snyders

WINTER IN EDEGEM
De winter staal voor de deur,
een periode met mogelijk extra
problemen voor sommige
mensen.

Gelukkig kennen wij in onze
gemeente nog niet dezelfde
schrijnende toestonden als in de
grootstad.

De meeste Edegemnoren
hebben nog oog en oor voor
de wintermoeilijkheden van
hun buren en reiken, waar
nodig, een helpende hond.

Nochtans kunt u niet altijd alles
zelf oplossen.

In dit geval kan u beroep doen
op hulp van het OCMW.
Onze sociale dienst zoekt dan
samen met u naar een snelle en
goede oplossing.
U kan contact opnemen met
onze Sociale dienst :
Terlindenlaan l te Edegem,
tel. 450.84.07.

5
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EDEGEM 825 /B~s,
U koe het ol lmc ;, het ,oo,woo,d · ; c 1998 bestoot oc,e gemeecte 825 1am t i_u
Dit feestjaar laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Voor deze gelegenheid worde,
een aantal speciale activiteiten uitgewerkt en krijgen de jaarlijkse evenementen een extra
accent. Graag lichten wij even een tipje van de sluier op en geven u de voorlopige kalender
van de feestelijkheden. In elk volgend informatieblad komen wij nog uitgebreid terug op de activiteiten.

• Bevlagging : tijdens het weekend van 24 en 25 januari zullen over heel de gemeente wimpels 'Edegem
825' wapperen. Het feestjaar is begonnen !

• Jeugdboekenweek: van 28 februari tot en met 29 maart in het OCMW met als thema :'(On)rusthuis
Petteflet: op bezoek bij Annie M.G. Schmidt'.

• FOTOWEDSTRIJD EDEGEM 825 : de cultuurraad organiseert een fotowedstrijd van 20 februari tot 30 juni.
De winnende foto's worden opgenomen in de geschiedkundige tentoonstelling Edegem 825.

• Folkloristisch feest Meneerke van Buizegem : op donderdag 30 opril met traditioneel op zaterdagavond
een kaartavond en op zondag 3 mei een groot gezinsfeest. Voor de jongeren is er op vrijdag een jeugd
fuif en de sportievelingen kunnen deelnemen aan de wedstrijd 'Olympische familie' op zaterdag 2 mei.

• JUBILEUMCONCERT EDEGEM 825 : het groot ensemble van Theo Mertens viert zijn 40-jarig bestaan en
deze verjaardag koppelen wij graag aan ons feestjaar. Het Comité Edegemse Concerten organiseert een
groots concert in de Beethovenzaal van hotel Ter Elst op zaterdag 16 mei.

• Avondfeestmarkt : de middenstandsraad organiseert t.g.v. de jaarlijkse avondfeestmarkt een speciale
braderij op vrijdag 5 juni.

• 11 juli-viering : in het kader van 'Vlaanderen-Europa 2002' plant de werkgroep 11 juli-viering een
aantal activiteiten. Alvast op het programma : een optreden van 't Kliekske en een voordracht van Ludo
Abicht.

• Internationaal Folklorefestival Edegem : het jaarlijkse Edegems Folklorefestival, dat in 1998 plaatsvindt
van 13 tot 19 augustus, krijgt een extra feestelijke toets mee n.a.v. het feestjaar 'Edegem 825'.

• Jaarmarktfeesten : op 5 en 6 september, met o.a. een boel speciale optredens in een grote feesttent aan
de dreef Hof ter Linden, een dansavond voor de jeugd en een speciaal vuurwerk op zondagavond.

• GESCHIEDKUNDIGE TENTOONSTELLING EDEGEM 825 in Huis Hellemans : van 5 tot en met 13 september.
Een uniek historisch overzicht van 825 jaar Edegem !

• Open Monumentendag : met het nationale thema 'Feest' en het 825-jarig bestaan van Edegem wordt de
tiende Open Monumentendag in 1998 iets speciaals ! Hou alvast zondag 13 september vrij !

• Elsdonkfeesten : op 19 en 20 september in recreatiedomein Fort 5.

• Dag van de Klant: zaterdag 26 september. De middenstandsraad zal deze dag uitwerken rond 'Edegem
825'.

• Seniorenfeest: het jaarlijkse seniorenfeest wordt op dinsdag 13 oktober helemaal in het thema van
'Edegem 825' geplaatst.

• WANDELBUFFET EDEGEM 825 : het jubileumjaar wordt afgesloten met een feestavond in sporthal Den
Willecom op zaterdag 17 oktober.
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD

Ontmoetingscentrum
Romeinse Put

Door de gemeenteraad werd de
ereloonovereenkomst goedge
keurd voor het uitwerken van het
project «Ontmoetingscentrum
Romeinse Put». De kosten van de
studieopdracht worden geraamd
op 1.265.000 fr., exclusief btw.

Herbestratingswerken

De raad keurde de ramingen,
exclusief btw, goed voor het
opbreken en herleggen van de
kasseibestrating van de
Vrijwilligersstraat en Herfstlei
(gedeelte tussen Zomerlei en
Boniverlei) : 732.000 fr. Als
verplichte variante wordt het
aanleggen van betonstraatstenen
in de Herfstlei ten behoeve van
het fietscomtort overwogen.
Het schepencollege zal daarover
moeten beslissen.

Huur onroerend goed
Kontichstraat 29

De raad keurde de huur
overeenkomst goed met betrek
king tot een deel van het eigen
dom gelegen aan de
Kontichstraat 29 dat bestaat uit :
- een achterbouw met twee
afgescheiden lokalen met atzon
derlijke ingang en een gezamen
lijke inkomsas met hoofdingang
die uitgeeft op het garage
complex en
- een garage ingesloten door
deze achterbouw,
tegen de prijs van 225.000 fr.
per jaar.

De gehuurde ruimten worden
bestemd als berging en archief
ruimte voor de gemeentelijke
diensten.
In de huurovereenkomst is tevens
een koopoptie voor de gemeente
ingeschreven.

Nieuwe meubelen
voor gemeentesecre
tariaat, personeels
dienst en informatie
dienst

De raad keurde het plan en de
lastvoorwaarden goed inzake
volgende aankopen :
- bureelmeubelen voor de her
inrichting van het gemeente
secretariaat, personeelsdienst en
informatiedienst na de voltooiing
van de verbouwing van de 2de
verdieping van het Administratief
Gebouw
- directiemeubelen voor de
gemeentesecretaris en
- een mediakast voor het media
lokaal.

De totale kosten worden ge
raamd op 5 miljoen frank,
exclusief btw.

Speeltuin
Timmerdonckstraat

De gemeenteraad keurde de
aankoop goed van nieuwe
speeltuigen voor de speeltuin in
de Timmerdonckstraat, tegen de
geraamde prijs van 800.000 fr.,
exclusief btw.

De huidige speeltuigen zijn

totaal versleten.

De nieuwe toestellen moeten
diverse speelmogelijkheden
toelaten, gemaakt zijn uit
onderhoudsarme en milieu
vriendelijke materialen en
voldoen aan de - nog niet
officieel gemaakte - Europese
veiligheidsnormen.

De uiteindelijke keuze zal
gebeuren in overleg met de
gemeentelijke jeugddienst.

Tenzij de weersomstandigheden
het niet toelaten, is de plaatsing
gepland tegen het krokusverlof.

Overname IVEKA
aandelen via IKA

De raad keurde de overname
goed van een pakket aandelen
van de provincie ter waarde van
10.485.706 fr. Deze overname
geeft uitvoering aan een akkoord
tussen de gemeenten en de
provincie, waarbij het aandeel
van het provinciebestuur in de
intercommunale IVEKA daalt van
13% naar l 0% en het aandeel
van de gemeenten toeneemt van
47% naar 50 %.

Sport- en Recreatie
centra Edegem

Door de gemeenteraad werd de
begroting 1998 van de vzw
Sport- en Recreatiecentra
Edegem goedgekeurd.

De totale ontvangsten en uitga
ven bedragen elk 11.734.014 fr.

7
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KONTICHSTRAAT
Verkeersingrepen en onderhoudswerken

8

De invalswegen naar het centrum
van de gemeente worden één
voor één veiliger en verkeersleef
boorder gemaakt. No de aanleg
van een «poort» in de Hovestraot
ter hoogte van het Meihof, die
het binnenkomend verkeer erop
attent maakt dot het centrum van
de gemeente betreden wordt, en
de herprofilering van de Drie
Eikenstraat, is het thans de beurt
aan de Kontichstraot.

Deze straat kent een druk fiets
verkeer naar de scholen in de
omgeving en autobus 32 rijdt er
frequent door.

Door de gemeenteraad werden
in de zitting van november '97
de uitvoeringsplannen, de
lostvoorwaorden en de raming
t.b.v. 7.406.000 fr, exclusief
btw, goedgekeurd.

Aan dit dossier gingen twee
hoorzittingen (nl. op 27 novem
ber 1996 en 24 juni 1997) en
een bevraging vooraf.

Er werden 250 formulieren
verstuurd, waarvan 175 naar de
inwoners zelf en 75 naar andere
betrokkenen, zoals de scholen,
stuurgroepleden, jeugdbewegin
gen gelocaliseerd in het Sterren
hof, enz.
94 formulieren werden inge
diend, waarvan 73 van inwo
ners.

Uit de bevraging kon het vol
gende worden afgeleid :

• Als belangrijkste knelpunt
kwam de hoge snelheid naar
voor.

• In tweede instantie werd
gevraagd naar de gevoeligheid
t.o.v. de bomen. 64% van de
inwoners was voor het behoud
van de bomen en 28% vond de
bomen ondergeschikt aan de
verkeersveiligheid.

• In derde instantie werd gepeild
naar de voorkeur voor de
verschillende ontwerpopties. Er
werd de bewoners een keuze
mogelijkheid geboden nl. ·

o) 50 km/uur met op elk kruis
punt een verkeersplateau en het
behoud van het fietspad of
b) 50 km/uur tot Mgr. Cordijn
loon met op elk kruispunt een
verkeersplateau en een zone 30
vanaf Mgr. Cordijnloon tot het
centrum.

Het eerste voorstel behaalde
40% en het tweede voorstel
behaalde 33%.

Het is de bedoeling om na de
werken te komen tot een 50 km/
uur-straat.

Het fietspad blijft behouden.

Zowel aan het begin als op het
einde van de strooi wordt een
poort aangelegd, die de
snelheidsdifferentie aangeeft.
Ter hoogte van de Boniverlei rijdt
men via de Kontichstraot de
«bebouwde kom» binnen. Het
verkeersbord F l dient don ook
naar deze poort verschoven te
worden
Ter hoogte van de Heldenstraat
komt een poort naar het centrum
toe. Deze wordt nog niet gereali
seerd, gezien het centrum nog
niet heringericht is (cfr. Drie
Eikenstraat). Er wordt wel een
plateau voorgesteld.

In eerste instantie worden de
kruispunten aangepakt, omdat
de verkeersveiligheid hier dient
verbeterd te worden.
Verder kunnen nog bijkomende
maatregelen worden gepland
met voorlopige ingrepen
(belijning)

Ter hoogte van de poorten en op

•
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het kruispunt met de Mgr. Cordijn
laan/Zwaluwenlei worden
plateaus voorzien. De poorten
moeten een duidelijke signaal
functie hebben en ook snelheids
remmend werken. Het kruispunt
Mgr. Cardijnlaan/Zwaluwenlei
is een verkeersonveilig, vierar
mig kruispunt gelegen ter hoogte
van de school.
Op het kruispunt met Posdijk
werd enkel een verhoogde
oversteekplaats gepland (cfr
Drie Eikenstraat) ter hoogte van
de aansluiting met de voet- en
fietsweg. Op vraag van "De Lijn"
werd ook hier geopteerd voor
een plateau (een plateau is
minder storend voor de inzitten
den dan een drempelconsiructie).

Hierna volgt een bespreking van
de maatregelen die worden
voorgesteld :

Poort ter hoogte van de
Boniverlei
Er werd geopteerd voor een
wegversmalling. Een verbreding
van de weg door het aanbren
gen von een middengeleider zou
het 'beeld' in de Kontichstraat
opentrekken, wat juist niet de
bedoeling is. Door een besloten
beeld te creëren, moet de nei
ging verminderen om de straat in
te draaien voor autobestuurders
'vreemd aan de situatie'.

Rijvak tussen Boniverlei en
Jean Notéstraat
Hier wordt een osverschuiving
voorgesteld. Dit is mogelijk om
dat het openbaar vervoer geen
gebruik maakt van dit wegvak en
vrachtwagens geweerd worden
door de zonale borden. Aan de
pare zijde wordt deze gereali
seerd door parkeerstroken. Aan
de onpare zijde wordt een gelei
der geschilderd, gezien parkeren
langs het tweerichtingsfietspod

uit veiligheidsoverwegingen niet
gewenst is.

Kruispunt Jean Notéstraat
Het kruispunt krijgt een haakse
aansluiting, wat de veiligheid in
belangrijke mate zal verhogen.
Richting Boniverlei komt er een
wegversmalling. Er wordt een
alternatief wekdek voorgesteld.

Wegvak tussen Jean
Notéstraat en Posdijk
Tussen beide kruispunten kan een
belijning worden aangebracht,
die een visuele snelheidsremming
beoogt (voorlopige maatregel).

Kruispunt Posdijk
Ter hoogte van de Posdijk situeert
zich de voet- en fietsverbinding
richting Kapelaan Smitslaan. De
oversteek dient dan ook best
duidelijk geaccentueerd te wor
den. Er komt ook een plateau.
De aansluiting met Posdijk wordt
vernauwd omwille van het een
richtingsverkeer in deze straat.

Wegvak tussen Posdijk en
Mgr. Cardijnlaan/
Zwaluwenlei
Ter hoogte van het Sterrenhof
wordt een oversteek aangebracht
door middel van belijning.

Kruispunt Leeuwerikenlei
Hier wordt geen definitieve in
greep gepland. Dit heeft te ma
ken mei de geringe intensiteiten
van het verkeer uit de Leeuwe
rikenlei en ook met het feit dat
de vijf ingrepen aan de overige
kruispunten op ongeveer gelijke
afstanden liggen.
Het gemotoriseerd verkeer kan
wel door middel van voorlopige
maatregelen attent gemaakt
worden op de aanwezigheid
van het kruispunt (belijning die

een kruispuntversmalling aan
geef).

Kruispunt Mgr. Cardijnlaan/
Zwaluwenlei
Dwingende maatregelen dringen
zich hier op gezien de huidige
verkeersonveiligheid van het
kruispunt. Er komt een plateau en
de rijbaan van de Mgr. Cardijn
laan wordt haaks op de Kontich
straal aangelegd en versmald,
zodat er ruimte vrijkomt voor
'leefbaarheid' [banken, kiosk,
meer groen, ...).

Wegvak tussen Mgr.
Cardijnlaan/Zwaluwenlei
Ter hoogte van Berkenhof kan een
belijning aangebracht worden
om de oversteek te accentueren.

Poort ter hoogte van
Heldenstraat
Er wordt voorgesteld deze poort
nog niet Ie realiseren gezien het
centrum nog niet heringericht is.
Er wordt wel een plateau ge
pland. Het fietspad blijft behou
den mei de oversteek ter hoogte
van het kapelletje.

De betonplaten van de Kontich
straat zijn nog in goede sloot.
De voegen zullen wel worden
vernieuwd.

De openbare verlichting zal ge
saneerd worden, alhoewel deze
sanering niet tot het dossier
«verkeersingrepen en onder
houdswerken» behoort. Het is
echter de bedoeling de beide
werken toch gelijktijdig te laten
uitvoeren, om zo de overlast
voor de bewoners tot een mini
mum te beperken.

De werken zullen 1 00 werkda
gen (± 5 maanden) in beslag
nemen en in het voorjaar 1998
worden aangevat.

9
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DE GEMEENTEBEGROTING 1998

ONTVANGSTEN VAN DE GEWONE DIENST

(") Gemeentefonds, Sociaal Impulsfonds

Naar jaarlijkse traditie werd de gemeentebegroting 1998 in even
wicht ingediend.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste totalen :

De gewone dienst bevat de financiële verrichtingen die te maken
hebben met de lopende ontvangsten en uitgaven, terwijl de buitenge
wone dienst betrekking heeft op de investeringen.

De ontvangsten van de gewone dienst kunnen onderverdeeld worden
in volgende grote groepen :

• + 8.103.036
meer in te schrijven opcentiemen
personenbelasting

De belangrijkste verschuivingen
op het vlok van de ontvangsten
to.v. de begroting 1997 zij:

• + 1.090.000
meer in te schrijven interesten
GKB-termijnreken i ngen

• + 1.388.755
Sociaal Impulsfonds

• + 2.040.638
meer in te schrijven opcentiemen
onroerende voorheffing

• -38.379.196
wegens wegvallen van eenmalig
dividend GKB n.a.v. beursgang
in 1997

• + 2.493.000
meer in te schrijven terugbetaling
door de Stoot van de personeels
uitgaven n.a.v. preventiecontract
(Licentiaat Criminologie +
Maatschappelijk Assistent)

• + 1.798.596
meer in te schrijven bijdrage
Stoot gemeentelijk onderwijs

De uitgaven van de gewone
dienst vloeien naar volgende vier
grote posten :

• personeelskosten :
350 miljoen

• werkingskosten :
106 miljoen

• toelagen en premies (over
drachten) :
121 miljoen

• leningslasten (schuld) :
69 miljoen

personenpeta

(17,7%) overige

(14,5%) dividenden

(16,4%) dotaties (")

(5,8%) prestaties

(12,9%) onroerende voorheffing
(2,6%) andere belastingen

1998 gewone dienst buitengewone dienst
1

ontvangsten ! 661.385.959 1 171.504.133

uitgaven l 661.166.361 1 170.676.706

saldo + 219.598 1 + 827.427

10
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• 66.885.706
met leningen

• 18.570.000
met overheidstoelage

De totale uitgaven voor het eigen
dienstjaar opgenomen in de
buitengewone dienst van de
begroting 1998 bedragen
170.676.706 fr. en worden
gefinancierd als volgt :

• 67.521.000
met eigen middelen

• 17.700.000
via Investeringsfonds

wijziging worden aangepast.

Op het vlak van de investeringen
worden er in 1998 enkele grote
projecten gepland. Deze situeren
zich voornamelijk op het vlak
van de wegenwerken (fase 1 van
de herinrichting van de Kontich
straot : l O miljoen en fase l van
de wegenis- en rioleringswerken
van de Prins Boudewijnlaan :
41,5 miljoen), aanpassing van
de openbare verlichting (12,5
miljoen), werken aan Fort 5
( 14,3 miljoen) en de bouw van
een nieuwe chalet op de
recreatiezone Romeinse Put
(24,2 miljoen).

(10,6%) schuld

verhoging werkingskosten IHK

verhoging toelage OCMW

verlaging schuldenlast

stijging personeelskosten met 3,5%+ 11.722.745

+ 1.750.000

+ 7.224.686

- 1.112.106

Volgende verschuivingen t.o.v. de begroting 1997 allen te noteren :

(18,7%) overdrachten

(16,4%) werkingskosten

(64,2%) personeel

De evolutie van de personeelsuitgaven houdt rekening met de verdere
uitvoering van het meerjarenprogramma inzake bevorderingen en
statutaire wervingen en de verhogingen toegekend in het kader van
de functionele loopbaan.

Daarenboven wordt een personeelsuitbreiding voorzien bij de politie
(veiligheidscontract), de dienst I

Kinderopvang en Jeugd en de
aanwerving van een maatschap
pelijk werker voor de uitbouw
van projecten rond wijkwerking
en mantelzorg; deze projecten
zullen samen met het OCMW
worden opgezet.

Voor het aandeel van de ge
meente in de werkingskosten van
de IHK werd voorlopig 22,8
miljoen frank ingeschreven.
Rekening houdende met de defi
nitieve sluiting van de verbran
dingsinstallatie zal dat bedrag
bij de eerstkomende begrotings

Hoe deze zich t.o.v. elkaar verhouden, blijkt uit volgende taartdiagram :

@
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

VAN 17 JANUARI TOT
8 FEBRUARI

Van 17 januari tot en met 8
februari exposeren 7 kunstenaars
van de artistieke textielgroep "et
cetera..." in Huis Hellemons met
de tentoonstelling "Chaos en
Orde".

Er zullen werken te zien zijn van :

Maria Almanza
Moggy Coppens
Nora Cholmet

Hélène De Ridder
Carine Heyligen

Josy Knudde
Julia Montoyo f

Kalender
TENTOONSTELLINGEN

"Chaos en Orde"

ET CETERA...

textiel

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot l6 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

12
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Het Comité Edegemse Concerten
nodigt u van harte uit op de drie
gezinsaperitiefconcerten van het
nieuwe jaar. Jonge, talentvolle
muzikanten krijgen de kans hun
kunnen ie bewijzen en zij zetten
hun beste beentje voor in de
mooie, sfeervolle St.
Antoniuskerk. Achteraf kan u nog
even nagenieten bij een aperi
tiefje.

Data :
o zondag 25 januari
0 zondag 22 februari
0 zondag 29 maart

Aanvang telkens om 11.00 uur

Plaats:
St.-Antoniuskerk,
Drie Eikensiraat,
Edegem-Centrum

Inkom:
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart

VVK en informatie :
Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat l 9 te
2650 Edegem, tel. 450.42.46

,~
conCenten

VRIENDEN
VAN DE

EDEGEMSE
CONCERTEN

Wordt u graag lid van de
'Vrienden van de Edegemse

Concerten' ?

Op die manier kan u onze
organisatie daadwerkelijk
steunen door uw trouwe

aanwezigheid.
Daarenboven trachten wij

deze groep te laten uitgroeien
tot een hechte kring van

vrienden en kennissen, die
elkaar ontmoeten naar aanlei
ding van onze concerten.

Een lidkaart kost 300 fr. en
biedt aan alle gezinsleden

korting voor de drie
zaterdagavondconcerten met

gastoptredens van hoog
niveau.

Deze kaart kon u aankopen
op voormeld adres (9-12 uur
of 14-16 uur) of vóór aanvang
van elk concert aan de ingang

van de St.-Antoniuskerk.

~t
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EEN GESLAAGDE START VAN UW ZONDAG !
KOMT U OOK EENS EEN KEER ?

Comité Edegemse Concerten
GEZINSAPERITIEFCONCERTEN
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OVER SPORT ...

• SPORT EN SPEL tijdens de
krokusvakantie voor kinderen
van het lager onderwijs, van
maandag 23 februari t.e.m.
vrijdag 27 februari, telkens van
10 tot 12.30 en van 13.30 tot
16 uur. De kinderen kunnen
blijven eten in de sporthal mits
zij zelf hun middagmaal en
drank meebrengen.

Prijs voor een ganse week :
1.250 fr./kind/week.

Ook nu is er voor- en naopvang
in de sporthal mogelijk vanaf
8.30 uur tot l O uur en van ló
uur tot 17.30 uur.
Prijs : 50 fr/dag/kind.

Inschrijven kan vanaf 29 januari
in de sporthal.

• TENNISINITIATIE voor volwas
senen, elke maandag vanaf 19
januari :
19-26 januari,
2-9-16 februari,
2-9-16-23-30 maart,
- van 13.30 tot 14.30 uur voor
beginners
- van 14.30 tot 15.30 uur voor
gevorderden.

Prijs : 2.000 fr. per reeks (verze
kering inbegrepen).

Inschrijven in de sporthal.

In de sporthal 'Den Willecom'

In de Sportregio Midden-Provincie

• VORMING

Taping : zaterdag 31 januari en
zaterdag 14 februari, telkens
van 9 tot 12 uur in sporthal Den
Willecom te Edegem.
Prijs : 600 fr. voor 2 dagen.
Lesgever : Luc Van Eupen.

Dansbeleving en dansbagage :
donderdag 12 februari, van 13
tot 16 uur in sportcentrum Het
Loo te Ranst.
Prijs : 250 fr.
Lesgever : Goeie Van Dijck.

Gepland in maart :
Werken met een hartslagmeter
Theorie te Zandhoven en praktijk
te Kontich
Lesgever : Paul Van Den Bosch.
Prijs : 300 fr./les.

Gepland in april :
Zelfverdediging voor vrouwen
op zaterdag 25 april in Den
Bessem te Mortsel.
Lesgever : An Van Buggenhout.
Prijs : 250 fr.

Voor alle informatie i.v.m. sport kan je steeds terecht in de sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem, tel./fax : 457.46.62.

14
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Als sportieve familie naar de Olympische Spelen van Sydney 2000, iets
voor u?
Het is misschien mogelijk !

In samenwerking met het BOIC
(Belgisch lnterfederaal Olym
pisch Comité) wordt over heel
Belgié een familiale wedstrijd
ingericht, waarvan de uit
eindelijke winnende families met
de Belgische atleten meemogen
naar de Olympische Spelen in
Sydney, in het jaar 2000.

Wie kan meedoen ?
Een ploeg (gezin, familie) be
staat uit 4 deelnemers, waarvan
2 volwassenen (min. 18 jaar),
man en vrouw en ? kinderen
(min. 6 en max. 14 jaar op
31.12.1998) Minstens één
volwassene is ouder (vader of
moeder) van één van de deelne
mende kinderen

Let wel op, de ploeg waarmee
wordt deelgenomen, kon nadien
niet meer worden gewijzigd en
kon slechts in deze samenstelling
meegaan naar Sydney !

Wat moet je doen ?
De wedstrijd bestaat uit drie on
derdelen, zijnde praktische sport
proeven (een loopproef, een
zwemproef en een fietsbehendig
heidsproef), een theoretische
proef over algemene sportkennis,
en een proef over de algemene
kennis van EHBO in de sport.
De afname van de proeven in
Edegem zal plaatshebben op
zaterdag 2 mei 1998.
Inschrijven kan tot l5 maart in
de sporthal Den Willecom,

Terelststroot 2, tel. 457.46.62.

En als je gewonnen hebt...
Don mogen er voor Edegem
twee Olympische families naar
de provinciale selecties op
zondag 20 september 1998.
Wie daar wint, mag naar de
nationale selecties, die plaats
hebben tijdens het herfstverlof
'98 in Lo Santo Sport op het
eiland Lonzarote.

En win je niet ...
Dan bieden we je toch een fijne
sportdag aan, eens leuk met de
familie deelnemen kan belangrij
ker zijn don alle gewin ! ! !

• Inschrijvingsformulier 'De Olympische Familie' - gemeente Edegem

Als gezin zouden wij graag deelnemen aan deze wedstrijd op 2 mei ]998:

Volwassene l:
naam .......... voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Volwassene 2 :
naam : .... voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Kind 1:
naam : . .. voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Kind 2:
naam : voornaam : geboortedatum : ./. ./ .

Adres: .

Telefoonnr.: .

Handteke111ng : . .. .. 1

15
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VOOR DE JEUGD ...

GRABBELPAS 1998
voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar

Bij het begin van het nieuwe jaar
is de jeugddienst er ook weer
terug met een spiksplinternieuw
Grobbelposoonbod.

Sinds het ontstaan van het sa
menwerkingsverband in '93 met
de gemeenten Boechout, Bors
beek, Edegem, Hove, Kontich en
Mortsel, trachten de plaatselijke
Grobbelposorgonisotoren, ieder
jaar opnieuw, een plaatselijk
programma samen te stellen dot
beantwoordt aan de eisen en de
behoeften van alle leeftijds
categorieën en borg stoot voor
een meer don degelijke kwaliteit.
Het Grobbelposvokontiepro
grommo zit don ook boordevol
culturele, creatieve, sportieve en
educatieve animatie.
De activiteiten vinden plaats
tijdens de krokus-, paas-, zomer
en herfstvakantie.

Tevens wijzen we op het belang
en het nut van de "Grabbelaar",
een handige kortingengids die je
gratis bijkrijgt bij de aankoop
van je Grobbelpos.
Gedurende het ganse jaar kun je
immers genieten van een hele
boel kortingen voor pret- en
recreatieparken, speciale evene
menten, musea, film & theater,
sport, ... kortom te veel om op te
noemen. Het loont dus zeker en
vost de moeite om dit boekje
eens grondig uit te pluizen.

Heb je in '97 (of één van de
16

vorige jaren) een Grobbelpos
gekocht en ben je tevreden over
het aanbod en de werking, loot
het ons don merken door ook in
1998 een Grobbelpos aan te
schaffen en door ook je broer(s),
zus(sen), vrienden en vriendinnen
te overtuigen om één van de vele
tienduizenden Grobbelpossers in
Vlaanderen te worden.

De Grabbelpas kost slechts
100 fr. (kinderen en jongeren
wonende buiten één van de 6
bovenvermelde gemeenten
betalen 200 fr.) en is vanaf
maandag 9 februari te verkrijgen
op de jeugddienst van Edegem,
gemeentehuis ( l ste verdieping),
gemeenteplein te Edegem, waar
ook meer inlichtingen verkregen
kunnen worden (dhr. Luc Bries,
tel. 450.43.76).
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

Openingsuren :
elke woensdag van l 0 tot 12
uur en van 14 tot 16 uur en
(enkel voor Grobbelpos) in de
week van 9 tot en met 13
februari uitzonderlijk ook op
maandag- en vrijdagvoormiddag
van l 0 tot 12 uur.

Voor de activiteiten die vanaf de
krokusvakantie van start gaan,
kon eveneens ingeschreven
worden op de jeugddienst en dit
vanaf maandag 9 februari
(openingsuren zie hierboven).

!!! Belangrijke mededeling !!!

Speciale verkoopdag voor
Grabbelpas : op zaterdag 7
februari van 8.30 tot 12 uur
op de jeugddienst, gemeente
huis op het gemeenteplein.

Opgelet ! Op deze dag kan
er nag niet ingeschreven
worden voor de activiteiten !

Voordeel is wel dat je vanaf
maandag 9 februari recht
streeks naar de respectieve
lijke jeugddiensten kan gaan
om je in te schrijven voor de
activiteiten van je keuze.
Maak dus van deze gelegen
heid gebruik !

De activiteiten die tijdens de
krokus- en paasvakantie door
onze gemeente georganiseerd
worden, zullen bekend gemaakt
worden via de scholen in Ede
gem. Alle leerlingen van het la
ger onderwijs krijgen een Grob
belposnieuwsbrief met informatie
over de Grobbelposwerking in
het algemeen en een beknopt
overzicht van de activiteiten. Van
het volledige Grabbelpasboekje
(met alle activiteiten van de 6
deelnemende gemeenten) zullen
er per klas ook een aantal
inkijkexemplaren ter beschikking
gesteld worden.

Vervolg op bl. 17
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BELEIDSNOTA 1998 VAN HET GEMEENTEBESTUUR
Samenvatting

Dienstverlening en personeel

Een vernieuwd personeelsbeleid
invoeren om de dienstverlening
aan de bevolking zo efficiënt
mogelijk te verzekeren, vergt een
stapsgewijze aanpak en een
voortdurende bijsturing van dit
proces.

Professionaliteit, kwaliteit en
motivatie van het personeel
blijven de centrale thema's bij de

Beleid 1998-2000-1

Personeel

Om de nood aan een degelijke
archiefruimte op te vangen,
keurde de gemeenteraad een
overeenkomst goed met betrek
king tot de huur van de vroegere
schietstand in de Kontichtraat.

In 1998 zal ook worden overge
gaan tot de bewegwijzering van
het Administratief Gebouw en de
gemeenteschool.

Tot de verdere planning behoren
de renovatie van de raadzaal en
de kantoren van de schepenen in
het Administratief Gebouw
( 1999), alsook van de eerste en
tweede verdieping van het
politiegebouw (1999-2000).

personeels- en de informatie
dienst op dat ogenblik de ver
huizing aanvatten vanuit de
kantoorcontainers waarin zij
voorlopig gehuisvest zijn naar
hun verfraaid en verruimd
onderkomen.

No de renovaties van de voor
bije jaren worden er momenteel
verbouwingswerken uitgevoerd
aan de tweede verdieping van
het Administratief Gebouw in de
Kontichstroot. Deze werken
kaderen in de tweede fase van
de herinrichting van dit gebouw.

Als alles volgens planning
verloopt, zullen de werken tegen
eind april 1998 voltooid zijn en
kunnen het secretariaat, de

Kantoren en werkplaatsen die
beantwoorden aan de heden
daagse noden en normen zijn
belangrijk voor het goed functio
neren van de gemeentediensten
en leiden ook tot een aangena
mer onthaal van de bezoekers.

ontwikkeling en invoering van
een huisstijl en ten slotte Publinet
(infokiosk).

Dat moei de dienstverlening aan
de burger/klont ten goede komen.

Gestoeld op die gedachtegang
staan in een eerste fase drie
projecten centraal : procedure
inkomende briefwisseling,

Kwaliteitszorg wordt voortaan
vastgelegd als een strategisch
doel.

Op dai vlak is bij het gemeente
bestuur een nieuwe dynamiek
ontstaan, mee onder impuls van
het samenhangend personeels
beleid dat werd ingevoerd en de
nog steeds voortgezette automa
tisatie van de gemeentediensten.

Kwaliteitszorg in de dienstverle
ning is erg belangrijk in de
relatie bestuur-inwoners.

Dienstverlening
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Informatica

In uitvoering van de beleidsnota
1997 werd beslist om het lokaal
netwerk te verruimen tot een
aantal diensten die zich buiten
het Administratief Gebouw
situeren.

Van de werkzaamheden van
Telenet werd gebruik gemaakt
om een nieuwe glasvezelverbin
ding te leggen van aan de
brandweerkazerne tot in het
domein Fort 5.
Op deze wijze kon het netwerk
worden uitgebreid tot de Brand-
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verder gewerkt worden aan de
implementatie van allerlei
specifieke toepassingen voor de
verscheidene gemeentediensten
en wordt het aantal software
licenties verder aangepast
volgens de wettelijke normen.

Zo wordt specifieke toepassings
software voorzien voor de dienst
Bevolking en wordt voor de perio
de 1998.1999 de stort van het
project Grafisch Informatie Sys
teem (GIS) in het vooruitzicht
gesteld. Dit project, dat omwille
van zijn complexiteit moest wor
den verdaagd, zal in een eerste
fase starten op de leiche
dienst en de Groen- en milieu
dienst.

Ten slotte wordt ook de uitbrei
ding van de telefooncentrale ge
pland, teneinde én het aantal
beschikbare lijnen te verhogen
[cfr. verhoogde bezetting door
aansluiting Fort 5) én in te spelen
op de nieuwe marktmogelijkhe
den met het oog op de voorde
ligste onderhouds- en werkings
kosten (ISDN, Telenet).
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weer, de Technische dienst,
de Gemeentewerken, de Kinder
opvang- en Jeugddienst (Oud
gemeentehuis), de Bioklas en de
Groen- en Milieudienst (Fort 5).
Door de verbinding via de
Oude-Godstraot loopt, wordt een
aansluitpunt in het OCMW
voorzien. Andere diensten
(Bibliotheek, sporthal, Ecopark,
ETA) zullen zich via een
telefonische verbinding door
middel van modems niet-perma
nent op het netwerk kunnen
connecteren.

Deze integratie van de diensten
wordt ook gerealiseerd op het
niveau van de telefonie. Nadat
voorheen reeds werd gezorgd
voor een interne verbinding tus
sen het Administratief Gebouw,
enerzijds, en de Gemeentewer
ken, de Technische dienst, het
Oud-gemeentehuis en de Brand
weer, anderzijds, wordt nu
gewerkt aan de connectie van
het Administratief Gebouw met
de diensten gesitueerd op het
Fort 5 (Bioklas en Groen- en
Milieudienst).
Voor wat 1998 betreft, zal

N
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verdere beleidsacties op het vlok
van personeel in de toekomst.

In de komende jaren zal vooral
aandacht uitgaan naar onder
meer het verder concreet invullen
van het nieuwe organogram,
onthaal van nieuw personeel, de
vorming van het personeel, het
omgaan met functionerings- en
evaluatiegesprekken en de
interne informatieverstrekking.

Het centrum van de gemeente

Er wordt wel eens gezegd dot
een gemeente zonder centrum
een gemeente zonder geloot is.
Het bestuur wil in de loop van de
volgende jaren belangrijke
investeringen doen om het
centrum van de gemeente
aangenamer te maken en
tegelijkertijd bij te drogen tot een
middenstandsvriendelijker
klimaat.

De sterke toename van het aantal
bankfilialen en de hoge huurprij
zen hebben de voorbije jaren het

2- Beleid 1998-2000

aantal handelszaken, inzonder
heid horecazaken, doen teruglo
pen. Toch beschikt het centrum
over een aantal potentialiteiten.

In het kader van de renovatie
van het centrum is de as
Strijdersstraat-gemeenteplein van
groot belang.

Vanuit het verkeersleefbaorheids
plan werd enkele jaren geleden
voorgesteld om het ronde
verkeerspunt aan de St.
Antoniuskerk om te vormen tot

een mooi plein. Deze plaats, die
de toegang vormt tot het cen
trum, zou verfraaid kunnen
worden door het plaatsen van
een fontein, zoals voorgesteld
door de Antwerpse Waterwerken
(AWW). Er zal in de loop van
volgende maanden uitsluitsel
moeten komen over de techni
sche haalbaarheid van dit
voorstel (probleem verkeerscircu
latie). Indien dat voorstel niet
haalbaar is, moeten er andere
alternatieven worden uitgewerkt.
In het verlengde hiervan moet
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ook de vernieuwing van de
Strijdersstraat worden bekeken.

Daarnaast is het noodzakelijk
om ook het gemeenteplein te
herwaarderen. Zo leet de vraag
of niet kan overwogen worden
het gelijkvloers van het Oud

Vernieuwde samen
werking en taakverde
ling tussen de politie
diensten

Zoals aangekondigd in de
beleidsnota 1996-2000, werd
voor onze gemeente gekozen
voor een interpolitiezone (IPZ)
samen met de gemeenten
Aartselaar, Hove, Kontich en
Lint. Dit gebied telt ongeveer
73.500 inwoners waarvoor ruim
120 politiemannen worden
ingezet (90 gemeentepolitie en
30 rijkswacht)

Het bleek niet eenvoudig om
binnen dat gebied tot een

gemeentehuis aan de zijde van
hei plein uit te bouwen als
taverne met een ruim terras.

In elk geval zal naar aanleiding
van het 825-jarig bestaan van
de gemeente de gevel van het
oud-gemeentehuis gereinigd

Politie

akkoord ie komen over de wijze
waarop deze samenwerking het
best moet worden georgani
seerd. Na een periode van
blokkering werd opnieuw be
langrijke vooruitgang geboekt in
de discussie over de organisatie
van de 24-urenpermanentie en
de wijze waarop de interventies
moeten gebeuren. Tevens werd
door de burgemeesters van de
IPZ beslist dat er een maandelijks
gezamenlijk overleg komt tussen
de burgemeesters, de politie
commissarissen en de brigade
commandanten van de rijks
wacht. In het kader van het
lokaal "vijfhoeksoverleg" werd
het veiligheidscharter voorbe
reid. Dit is operationeel sedert
12.1.1998.

worden, zoals dit eerder reeds
gebeurde met Huis Hellemans.

Nadat de werkzaamheden aan
het Administratief Gebouw zullen
beëindigd zijn, kan ook gestart
worden met de planning van de
heraanleg van de toegang tot de
gemeenteschool.

Aan de andere zijde van het
centrum bevindt zich het Meihof
met drukbezochte speeltuin. Om
deze zone in het centrum te her
waarderen, zal het bestaande
gebouw grondig gerenoveerd en
als taverne bestemd worden.
Tevens zal de speeltuin en het
skateterrein vernieuwd worden,
zodat het Meihof voor ouders en
grootouders opnieuw een
aangename plek kan worden om
met de kinderen of kleinkinderen
te vertoeven.

Preventie

• Preventieraad

In de eerste vergaderingen van
de Preventieraad werd een
aantal topics bepaald waarop
men nader wil inwerken: woning
inbraak - fietsdiefstallen - vanda
lisme - lawaaihinder ten gevolge
van het uitgangsleven e.a.

Met betrekking tot fietsdiefstallen
werd vanuit de raad de proble
matiek rond en de keuze van
goede fietsenhouders en/of
veilige fietsenstallingen bekeken.
Er werden voorstellen geformu
leerd en na goedkeuring door
het schepencollege werden deze
verder uitgewerkt door de

Beleid 1998-2000-3
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bevoegde diensten.

Lawaaioverlast ten gevolge van
het uitgongsleven is het gespreks
onderwerp geweest van meer
dere vergaderingen. Vanuit
verschillende invalshoeken wordt
het probleem verder bekeken.

Vandalisme en zijn oorzaken
was een volgend thema. Belang
rijk in deze is het opwerpen van
interne en externe drempels
waardoor het fenomeen niet, of
moeilijker tot stond komt. De
aanpak van het probleem
gebeurt door het voeren van een
geïntegreerd beleid waarin
preventie, politioneel toezicht,
repressie en herstelmaatregelen
de schakels vormen van de
aangewezen strategie.

• Preventiecontract

Woninginbraken zijn een pro
bleem dot niemand van ons
ongevoelig laat.
In de schoot van de preventie
raad werd een voorstel getormu
leerd tot het aanvragen van een
preventiecontract met de Fede
rale Overheid. Dit voorstel werd
goedgekeurd door de gemeente
raad in juni 1997 en er wordt
met het Ministerie van Binnen
landse Zaken verder over onder
handeld.

• Stadswachten

Nadat binnen het kader van het
PWA reeds een eerste experi
ment werd gestart m.b.t. het
toezicht op sport- en recreatie
zones, zullen in het verlengde
van het preventiecontract stads
wachten worden aangesteld.

De taak van deze stadswachten
bestaat erin bij te dragen tol het
versterken van de sociale cohe
sie, het tegengaan van de
vervreemding en het verlagen
van het objectief en/of subjectief
onveiligheidsgevoel.

De stadswachten zullen zicht
baar aanwezig zijn in het straat
beeld, in de wijk, op openbare
plaatsen en hebben een toezichts
en signalerende functie.

Zij hebben evenwel geen politio
nele bevoegdheid en mogen
noch op een repressieve manier,
noch op een verbaliserende
wijze te werk gaan.

Zij zullen nauw betrokken wor
den bij projecten rond o.a. fiets
diefstal en vandalisme. Wanneer
zij beschadigingen ot vernielin
gen vaststellen op de openbare
weg of openbare plaatsen, zul
len zij dit zo spoedig mogelijk
signaleren aan de bevoegde

diensten en de herstelling(en) op
volgen. Op deze manier kan wor
den ingewerkt op vandalisme en
algemene verloedering van het
straatbeeld. Verder zullen de
stadswachten meer algemeen
worden ingeschakeld inzake
verkeersveiligheid in de school
omgeving, zullen zij belast
worden mei toezicht op parken,
recreatiedomeinen, speelplaat
sen en openbare plaatsen in het
algemeen.

Door deze semi-formele controle
beogen zij en het bestuur de
veiligheid in de gemeente te
bevorderen en het welziin van
de bewoners te verbeteren.

Doorlichting van het
korps

Het werken aan de verbetering
van de kwaliteit van de dienstver
lening is een permanente op
dracht van het bestuur. Ofschoon
er over het algemeen een grote
tevredenheid bestaat over de
werking van het politiekorps,
stemde de gemeenteraad, in het
kader van de goedkeuring van
de begrotingswijziging 1997, in
met het voorstel om de werking
van het korps te evalueren met
de hulp van een extern gespecia
liseerd bureau.

Verkeer en openbare werken

Verkeer

• Kontichstraat

In het voorjaar 1998 zullen de
uitvoeringswerken van start gaan

4- Beleid 1998-2000

in de Kontichstroot. Er worden
een aantal plateaus aangelegd
en andere snelheidsremmende
maatregelen ingevoerd, die de
verkeersveiligheid ten goede
zullen komen.

• Prins Boudewijnlaan

Het uitvoeringsdossier "Prins
Boudewijnloan fase l" werd
eind oktober '97 ter goedkeuring
aan de minister voorgelegd. Het
is de bedoeling van AWV
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Antwerpen om de werken nog te stimuleren bij het personeel I Buizegemlei wordt een nood-
dit jaar te kunnen toewijzen. (goede fietsstallingen, aanbieden I zaak. De verkeersveiligheid
Als deze planning wordt ge- regenkledij, enz.). \ zowel objectief (voornamelijk
haald, zou de uitvoering moge- aanrijdingen met stoffelijke
lijk half '98 kunnen starten. • Strijdersstraat schade bij het kruisen of tegen
Ondertussen wordt werk ge- H d: b. d h geparkeerde voertuigen) als
maakt d t d. d et oss1er m.. t. e er- 1 b· . f ( •1· h •d 1van 1e srude voor te aan- .,:.}r. d St'id subjectiet (onveiligheidsgevoe

1 . d d f f d 1nnc ting van e trq ersstraat b·· f· I Isluitende tweede tase vanat e } ]:., J <, ij fietsers) laat veel te wensen
D E kh f . , 1 . . K 1. h en et p eint1e voor e Sint- N d b .k 1 .. k .en zecx orstraar tor mn <ontch. , slerk, be rdr, over. la de gebruikelijke in
D I d. Antonius er ter evor ering k d I h ·e gemeente zal een studie- de {b rheid, spraakprocedure zal et project
b b 1 . d k van ever eers ee aar e1 1 . d . dureau elasten met te opmaak_., ·hi d d in ]999 worden uitgevoera.
van een dossier voor aanleg of I situeert z1c 1n . e on erzoe s-.
verbetering van de riolering en fase. De opmeting werd voltooid • de Burletlaan

1 canleg van voet oden. en de verkeerstellingen werden

@ ; p I geëvalueerd. Getracht zal Afh k n d · ·r r
} worden de vereisten voor een anxetp van 1e mnutatteven

• Openbaar vervoer ' rke +fikkel;- van stad Antwerpen dient de
r vlotte verkeersat il eling te Ed k »ki

b.
11
. gemeente egem oo re en1ng

combineren met een gezellige h de d slikHet ontbreken van openbaar h del del H . te ouden met le mogelijke
andel en wandel. tet nieuwe h ~l d 'de Bi + 'vervoer in de rand rond Antwer- :, 4[. d }er eraanleg van de le }urletlaan
project zal in de mate van et e+. ~[ p,·{[een is reeds lange tijd een lijk s rd tussen Vestinglaan en or aan.
mogelijke eerst uitgetest worden D d il·ht 1d dergernis voor velen. Zo is onder- ; +[ +, br ·id, )oor ie slechte toestan van deen unteraar zal een uitgebreide :,]:., ~lk~meer het UZA vanuit Edegem en .4 , :. 3ke riolering, met wegverzak «ingen
intormatie- en inspraakcampagne :. }, 1dek il sl dr] ook vanuit de randgemeenten .. rde in et wegdek als gevolg, !ringt
niet worden vergeten. h ~] ··.}love, Lint, ... niet bereikbaar een eraanleg zicl op.

met het openbaar vervoer, tenzij • Verkeersopvoedingover de stad Antwerpen, wat
ontzettend veel tijd in beslag Gezien het nieuwe elan m.b.t. Openbare werken
neemt. Hierin komt misschien verkeersopvoeding is het licht op
eindelijk verandering. De lijn groen gezet om werk te maken • Vernieuwing openbare verlich
overweegt een belbusproject van de reeds lang besproken ting
tussen de gemeente Lint, Kontich, verkeersklas, naar analogie van

@ 1 Hove en Edegem. De intercom- de bioklas. Met het oog op een groot-
munale lgeon coördineert het

1

scheeps programma voor het
project. De besprekingen zijn • Alternatieve fietsroutes vervangen van milieuonvriende-
momenteel volop aan de gong.

Het dossier «alternatieve fiets-
1 lijke kwikdamplampen door1

1

routes» krijgt stilaan vorm. Vooral zuinigere en milieuvriendelijkere
• Fietspremie voor het gemeente- de verbinding tussen de voet- en natriumlampen, dienen ook de
personeel fietsweg achter de Kapelaan

1

verouderde lichtarmaturen van

Smitslaan krijgt de nodige aan- de straatverlichting te worden
Nu van overheidswege de toela dacht. De route kon in twee rich vervangen. Daarom werden
ting gegeven werd om aan amb- tingen verder lopen, parallel met proefopstellingen uitgevoerd in
tenoren een fietspremie toe te de Kontichstroot en richting Boe- diverse types van straten en wer
kennen, wordt hiervan druk werk renlegerstroot. Ook de dubbele den de oude verlichtingspalen
gemaakt. Onze gemeente werkt fiets- en voetweg van Rotenoord aan een onderzoek onderwor
een voorstel uit betreffende de naar Mechelsesteenweg is in pen. Op basis daarvan zal war-
modaliteiten. De bedoeling is aanleg, zodat een vlottere ver- den nagegaan op welke wijze
deze op kantonnaal vlak door te binding met de winkelcentra de gemeente zijn openbare
voeren. Het toekennen van een aldaar wordt verzekerd. verlichting in de komende jaren
fietspremie kadert in het mobili zal kunnen vernieuwen.
teitsbeleid en zal daarom ook • Buizegemlei De concrete uitvoeringsplanning
gekoppeld worden aan andere is in grote mate afhankelijk van
maatregelen om het fietsgebruik De herprofilering van de de opties die zullen genomen

Beleid 1998-2000-5
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worden in de loop van de gemaakt om de verwarming- wordt er de laatse jaren intensiet
komende maanden. installatie van het Administratief geïnvesteerd in de bouw van
Er zal immers o.m. moelen beslist Centrum te rationaliseren. Hier waterzuiveringsinfrastructuur en
worden in welke mate bij deze dient gezocht naar regel- rioleringen. In onze dichtbevolkte
gelegenheid tevens de oudere, technieken die toelaten dat aan en -bebouwde woongebieden
door corrosie aangevreten, de uiteenlopende warmte-eisen begint de afvoer van afval- en
verlichtingspalen worden vervan in de diverse lokalen en op de regenwater immers meer en
gen. Daarbij stelt zich de vraag verschillende verdiepingen in het meer problematisch Ie worden.
of er eventueel moet worden gebouw tegelijkertijd kan vol-
overgeschakeld naor andere daan worden. Waar vroeger een groot deel
types verlichtingspalen. van het regenwater werd geab

Met het oog op de mogelijke sorbeerd door uitgestrekte
• REG en studies verwarmings-

1
restauratie van het orgel in de onverharde oppervlakten, komt

installaties Sint-Antoniuskerk, dient de nu meer en meer regenwater via
verwarmingsinstallatie in eerste daken, opritten, parkings,

1

,
In het kader van de REG-actie instantie te worden aangepakt. wegen, ... in de riolen terecht. #

(Rationeel Energiegebruik) werd Het huidige verwarmingssysteem Dit zorgt niet alleen voor overlast
door Electrabel reeds in '96 een is nefast voor de goede

1

bij hevige regenbuien, .naar
aantal gemeentelijke gebouwen preservatie en werking van het heeft als nadeel dat het relatief
doorgelicht. Er werd een aantal houten orgel. Te grote en plotse 1 zuivere regenwater <-'''lodig
concrete aanbevelingen getormu temperatuurschokken en de wordt vermengd mei afvalwater.
leerd om het energiegebruik te daarmee samenhangende Meer en meer wordt er vanuit de
rationaliseren. Er zal een schommelingen in de luchtvoch

1
overheid dan ook op aongedron-

studiebureel worden aangesteld tigheid, moeten worden verme- gen om het regenwalc: zoveel
om de aanbeveling i.v.m. de den. Aan een gespecialiseerd mogelijk te scheiden van het
warmlerecuperatie uil de studiebureau zal opdracht afvalwater. Dit heeft echter
extraclielucht van de gemeente- worden gegeven om voorstellen enorme gevolgen voor de te
lijke sporthal om Ie zetten in een Ie formuleren. voorziene rioleringsinfrastructuur.
uitvoeringsdossier. Uitvoering ln de komende jaren zullen
wordt voorzien in '98. • Rioleringsbeleid daarom op dit vlak ook duide

lijke beleidsbeslissingen moeten
Er zal ook een studie worden 1 Vanwege de hogere overheid 1 worden genomen. 4/

Sport en recreatie

De Olympische Familie 1
mende families zullen naast families van zowel 1998 als
sportieve proeven ook vragen 1999 naar de Olympische

In 1998 en 1999 zal de bevol
met betrekking tot sportieve Spelen van Sydney 2000 mogen
kennis en sportletselprevenlie gaan.

king worden aangespoord tot dienen te beantwoorden.
deelname aan het project «De Voor Edegem zullen twee win- De vzw Sport- enOlympische Familie», in een nende families aan een provin
aanloop naar de Olympische ciale finale kunnen deelnemen. Recreatiecentra
Spelen van het jaar 2000. De provinciale winnaars zullen EdegemDaarbij zal op zoek worden op hun beurt op een nationale
gegaan naar een sportieve finale uitgenodigd worden. Deze

De sport- en speldagen dieEdegemse familie bestaande uil laatste finale zal plaatshebben
twee volwassenen en twee op het eiland Lanzarole (Cana- telkens in de schoolvakanties
kinderen (op 1 .1 . 1998 niet rische eilanden). georganiseerd worden van 10
ouder dan 13 jaar). De deelne- Uiteindelijk zullen de twee beste tot 16 uur, worden aangevuld

6- Beleid 1998-2000
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met een voor- en nabewaking.
Dit initiatief wordt gerealiseerd
via het PWA.

Zwembad
De renoveringsplannen voor het
zwembad werden door het
studiebureel «lnfrabo» concreet
ingevuld. De lastenboeken en de
financiering werden reeds door
de gemeenteraad goedgekeurd.

De aanvang van de verbou
wingswerken mag worden
verwacht in het voorjaar 1998.
De werken zullen nagenoeg heel
het jaar duren.

In 1996 werd het recreatie
domein Font 5 in z'n geheel ge
classeerd als monument. Zulks
legt verplichtingen op to.v. het
conserveren van het historische
patrimonium, maar biedt tevens,
via daaraan gekoppelde subsi
diemogelijkheden, meer finan
cièle armslag om restauratie
projecten op te starten.

Zeer binnenkort wordt een intern
overleg opgestart over de toe-

komstmogelijkheden van Fort 5.
Dit overleg moet, in de loop van
1998, uitmonden in een «master
plan» voor Fort 5.

Dat plan zal moeten rekening
houden met de nu reeds com
plexe gebruiksstructuur : zachte
en actieve recreatie, de toeris
tische attractiviteit (musea,
historische rondleidingen), de
natuureducatieve aspecten die
werden uitgebouwd in de bio
klas, de vestiging van de groen
en milieudienst in het binnenfort
en het gebruik van de lokalen
door zo'n dertigtal verenigingen.
Daarenboven dient ook rekening
te worden gehouden met recent
ontwikkelde ideeën voor bijko
mend gebruik van lokalen.

o Simon Stevinstichting

Begin 1997 verplaatste de
Simon Stevinstichting haar
huisvesting naar een lokaal op
de eerste verdieping van het
reduit, palend aan de burelen
van de groen- en milieudienst.

Enerzijds zal dit ongetwijfeld
leiden tot een zeer vruchtbare
samenwerking bij het opmaken
van restauratiedossiers en bij het

organiseren van historische
rondleidingen en tentoonstellin
gen, anderzijds bleek dat het
ingebruiknemen van deze
vroegere troepenkamers tech
nisch een zeer haalbare kaart is.
Zo wordt momenteel gewerkt
aan het inrichten van een opslag
ruimte, die tijdelijk zal gebruikt
worden door het OCMW.

Ten behoeve van de groen- en
milieudienst werden bijkomende
lokalen op de gelijkvloerse ver
dieping van het reduil ingericht
als garage, opslagruimte en
atelier. De bereikbaarheid van
deze lokalen is momenteel nog
wai problematisch, vanwege de
slechte toestand van de weg
verharding in de droge gracht.
Hieraan zal dienen verholpen te
worden.

• Nieuwe inkom

De plantongebouwtjes aan de
hoofdingang zijn in slechte slaat
en zullen zeer binnenkort vervan
gen worden door een meer
functioneel gebouw, aangepast
aan de historische context van
het fort. De onthaalfunctie wordt
hierbij centraal gesteld.

• Bioklas

Het succes van de bioklas, off
cieel genoemd «natuurcentrum
Fort 5», blijft voortduren. Het
centrum blijft in de groep van
Vlaamse natuurcentra de koplo
per wal betreft het aantal bezoe
kers in klasverband : meer dan
l 0.000 leerlingen bezochten in
1996 de bioklas. Verheugend
daarbij is het stijgend aandeel
van de Edegemse scholen.

Het is zonder meer duidelijk dat
de bioklas zowat uit haar
voegen barst en dat daaraan in

Beleid 1998-2000-7
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het masterplan ruime aandacht
zal moeten besteed worden.

• Hangar 24

Hangar 24 zal in de eerste helft
van '98 worden uitgebouwd tot
een volwaardige polyvalente
zool, die gebruikt kon worden
voor verscheidene gemeentelijke
initiatieven. Daarbij wordt ge
dacht aan naschoolse opvang,
vakantiespeelclub, Elsdonk
feesten, verkeersklas, ontvangst
van grotere groepen van de
bioklas, enz.
Er wordt o.a. gezorgd voor
verbetering van de isolatie, het
installeren van verwarming en
nutsleidingen, het inbouwen van
een beperkte keukenfaciliteit en
een degelijke bevloering.

Speeltuinen

De volledige vernieuwing van de
speeltuin Meihof wordt wat uitge
steld, omdat het project dient te
kaderen in de herwaardering
van het domein. Daardoor ont
stond de mogelijkheid om enkele
relatief kleinere, maar daarom
niet minder belangrijke, projec
ten te vervroegen. Zo werd in het
najaar 1997 een start gegeven
aan de volledige vervanging van

de speeltuigen op het Timmer
donckplein en wordt voor 1998
de uitbouw van een «multi-veld
je», gecombineerd met een
kleuterspeelhoek, op de speeltuin
De Mispelaert- WHerreyns
straat - voorzien. Daarenboven
wordt de speelplaats van de
gemeenteschool met bijkomende
speeltoestellen uitgerust.
Projecten op wat langere termijn
zijn dan : Meihof, verdere
afwerking van de speeltuin
Romeinse Put (in combinatie met
de bouw van het ontmoetings
centrum) en vervangingen op het
A. Preud'hommeplein.

Ontmoetingscentrum
Romeinse Put

De gemeentelijke studiedienst
heeft een uitgewerkt voorontwerp
ter goedkeuring aan het college
van burgemeester en schepenen
voorgelegd. De realisatie van dit
dossier is prioritair. De verdere
opmaak van het uitvoerings
dossier zal worden uitgegeven
aan een extern studiebureau.
Een ereloonovereenkomst werd
in de gemeenteraadszitting van
november '97 goedgekeurd. Er
wordt gezocht naar geinteres
seerde uitbaters of brouwerijen.

Uitvoering van de werken wordt
voorzien in '99.

Het voorontwerp omvat een
gebouw waarin naast een taver
ne mei duplex ook een polyva
lente zool met dienstlokalen, een
vergaderruimte en een woning
voor de uitbater zijn onderge
bracht. Door het gebruik van mo
biele akoestische wonden kon de
ruimte op diverse manieren wor
den ingedeeld afhankelijk van
de behoeften. Er werd geopteerd
voor een eenvormig volume ge
vat onder één grooi zadeldak.
De inkompartij zal het accent
vormen in een vrij gesloten voor
gevel. De zuid- en oostgevel
wordt zoveel mogelijk openge
werkt, zodat de binding tussen
binnen- en buitenruimte in de
taverne optimaal is. fr werd
gekozen voor een inplanting
langs de Romeinse Puf en aan
sluitend bij de speeltuin en
basketbalterreinen.

Met het oog op uitvoering in
1999, zal de ruime groenomge
ving van het nieuw te bouwen
ontmoetingscentrum worden
uitgewerkt, inbegrepen wandel
wegen, parkmeubilair, park
verlichting en de verdere uitbouw
van de speelmogelijkheden.

'"'

,
A

Milieu en ruimtelijke ordening

Milieu

• Het milieuconvenant 1997- 1999

De gemeenteraad hechtte, in zit
ting van 27 maart 1997, goed
keuring aan de ondertekening
van de basisovereenkomst met
het Vlaamse Gewest aangaande
het gemeentelijke milieu- en

8- Beleid 1998-2000

natuurbeleid voor de periode
1997-1999. In de gemeente
raadszittingen van 22 mei en 26
juni 1997 werden tevens de
ondertekening van verschillende
subovereenkomsten met het
Vlaamse Gewest goedgekeurd :
optie 1 : het gemeentelijke
MINA-beleidsplan,
optie 2 : milieu-inventaris,
optie 3 : Vlaamse milieu-

databank,
optie 4 : preventie en selectieve
inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen,
optie 5 : kringloopcentra.

Het milieubeleid van de ko
mende jaren zal don ook bijna
volledig bepaald worden door
de uitvoering van deze overeen
komsten.
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o Kringloopcentrum

Door de gemeenteraad werd op
22 mei 1997 beslist een over
eenkomst of te sluiten met het
kringloopbedrijf «Opnieuw &
Co», inzake de ophaling van
herbruikbare goederen. De sa
menwerking starite in september.
De voorlopige, weliswaar zeer
summiere, resultaten doen ver-

l moeden dat de respons vanwege
, de bevolking in de loop van

1998 eenzelfde stijging zal
kennen als gelijkaardige initiatie
ven in het verleden [verkoop

1
compostvat, Ecopark ... ).

• Huisvuilophaling

De voorbije jaren werden er
reeds belangrijke stappen gezet
op vlak von de gescheiden op
haling en recyclage. Zo worden
het papier en karton, de PMD
fractie {plastieken flessen en
lacons, metalen blikjes en drank
kartons] en het tuinafval afzon
derlijk aan huis opgehaald.
Daarnaast is er de gescheiden
ophaling via het Ecopark, de
glascontainers en de reeds
bestaande selectieve behande
ling van het grof vuil.

Door de doorgedreven geschei
den ophaling is het gelukt om in
de periode 1995.1996 de hoe
veelheid te verbranden huisvuil
met 25% te verminderen. Zo
daalde de hoeveelheid resterend
huisvuil van 8.430 ton in 1994
naar 6.318 ton in 1996.

In de loop van volgende jaren
moet het mogelijk zijn om de
hoeveelheid te verbranden huis
vuil verder te verminderen. De
grijze vuilzakken bevatten im
mers nog heel wat groente- en
fruitafval dat in aanmerking komt
voor compostering. Daarenbo-

ven werden er de voorbije jaren
technieken ontwikkeld om ook
pompers te composteren.

Om deze nieuwe stop voor te
bereiden, worden nu reeds de
verschillende technische moge
lijkheden onderzocht. Het
gemeentebestuur zal op basis
van deze studie in de loop van
het jaar 1998 definitieve opties
kunnen nemen.

0 Ecopark

Het gemeentelijk containerpark is
nu enkele jaren in gebruik. Door
het intensief gebruik dienen er
een aantal onderhoudswerken
uitgevoerd. Zo zullen o.a. de no
dige verstevigingen en bescher
mingen worden aangebracht in
de containersleuven zodat be
schadiging bij het lossen en la
den van de containers wordt
vermeden. Verder wordt er werk
gemaakt van een uitbreiding van
de bestaande overkapping en
het ontkoppelen van de in- en
uitgang. Deze ingrepen moeten
de huidige exploitatie optimalise
ren. Op middellange termijn moe
ten we er rekening mee houden
dot een uitbreiding van het Eco
park noodzakelijk zal zijn. Zo is
er vraag naar een nieuwe indus
triêle vloer onder de overkapping,
bijkomende overdekte stapel
ruimte voor o.a. kringloopartike-

len, bijkomende container
sleuven, ...

Bijzondere plannen
van aanleg

• BPA nr. 7 «Hazeschrans»

Op 23 juli 1996 werd het bij
zondere plan van aanleg door
de minister goedgekeurd. Pion
en voorschriften bekwamen van
af dan wettelijke kracht en zijn
afdwingbaar. Door de dienst
Ruimtelijke Ordening werd on
dertussen werk gemaakt van een
inventaris van bouwovertredin
gen binnen het landschappelijk
waardevol landbouwgebied. Het
is de bedoeling deze overtredin
gen verder op te volgen. Niet
vergunbare constructies moeten
verdwijnen, vergunbare construc
ties dienen geregulariseerd te
worden.

• BPA nr. l «Mussenburg

In december '96 werd de op
dracht van de urbanist voor de
opmaak van dit bijzondere plan
van aanleg uitgebreid. De basis
kaarten werden vervolledigd en
de globale gewenste ruimtelijke
structuur wordt voor dit gebied
uitgetekend. Begin '98 zal een
ontwerp voor voorlopige goed
keuring aan de gemeenteraad

Beleid 1998-2000- 9
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worden voorgelegd. 1 werd door de gemeenteraod het boor nut rond het universitoire
verzoek tot machtiging voor de ziekenhuis, is deze zone de

• BPA nr. 5 «Fort 5» en nr, 4 «Ter
1
zesde en volledige herziening enige in Edegem waar momen

Linden» van dit bijzondere plan van teel geen geldend BPA bestaat.
aanleg goedgekeurd. Het is nu Gezien de hoeveelheid verkave

De opmaak van de basiskaarten wachten op deze machtiging om lingsvergunningen in dit gebied
voor de bestaande en juridische over te kunnen gaan tot aanstel- was dit ook minder noodzakelijk.
toestand van het plangebied is ling van een urbonist. De voorschriften van een verka
gestart. veling zijn immers evenwaardig

• Voorontwerp BPA nr. 3 «Molen- met deze van een BPA. Door re-
• BPA nr. 2 «Ter Elst» , veld» cente evoluties (verdwijnen van

GB-opslagplaats) wordt visievor
In zitting van 25 september '97 1 Behoudens de zone voor open- ming echter toch een noodzaak.

 )1
Parken en plantsoenen

Straatboom-
1

straten, voorzien in de planning structuren] alsook de titand
1999, maar waarvoor bijko- brenging van een groenzone opvervangingen mende ingrepen nodig zijn in de de restgronden Grol. Dries
structuur van de straat, de voor- (inbegrepen steenvrii aken van

De noodzakelijke strootboomver- bereidingen reeds in 1998 te de gronden).
vonging, waaraan in 199 een starten. Het goot hier met name
start werd gegeven, zal in de om Cronckenroystraot, Hoze- Het gemeentelijke natuur-
derde fase -- 1998 - volgende schransstraat en Te Nijver- ontwikkelingsplan, door de
straten omvatten : Philips Ver- donckloon. gemeenteraad goedgekeurd op
heyenstraot, Acht Eeuwenloon, 28. l 1.1996, werd door de
Opstal, Justus Lipsiusstraot en Leo Groenprojecten beoordelingscommissie in eerste
Boekelondstraat. In de loop van instantie niet aanvaard. In
de zomer 1998 zullen de con- samenspraak met de auteur van
crete plannen aan de inwoners Belangrijke opties zijn de realisa het GNOP, zal een appendix

1 0
van deze straten worden voorge- tie van GNOP-actieplonnen met betrekking tot Fort 5 aan het
legd, waarna de uitvoering m.b.t. de sportzone Edegem- bosiswerk worden toegevoegd
voorzien wordt voor het najaar. West (waterzuivering, inpassen en ter goedkeuring aan de

van ecologische structuur, gemeenteraad worden voorge
Daarenboven dienen voor enkele 1 rehabilitatie van grachten- legd.

Sociaal welzijn

Ouderenzorg en
1

wijkopbouw centraal staan.
1

als bv. gymnastiek, creatieve be-
zigheden, worme maaltijden enz.

wijkwerking Een animator (diploma : moot-
schappelijk assistent, regent of Via deze groepsbenadering kon

In samenwerking met het dergelijke) zal de opdracht krij de animator, die tevens een luis-
OCMW zullen diverse «wijk- gen allerlei experimentele initia- terend oor moet hebben, wellicht
projecten» worden uitgewerkt. tieven op wijkniveau te ontwikke- noden en behoeften ontdekken
Hierbij zullen enerzijds de len die ouderen samenbrengen waarop een antwoord kon wor-
ouderenzorg en anderzijds de rond een aantal activiteiten, zo- den gezocht.

10- Beleid 1998-2000
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Door middel van deze projecten sterker accent te geven en dat vertegenwoordigers van de
zal het misschien ook mogelijk ook op een ruimer vlak dan de gemeente en OCMW zal deze
worden de kwaliteit van de ouderenzorg alleen. projecten begeleiden in nauwe
lokale samenleving te verbeteren betrokkenheid met de gemeente-
door de wijken opnieuw een Een stuurgroep bestaande uit 1 lijke gezins- en seniorenraad.

Jeugd en gezin

Jeugd nodige ruimte daarvoor.

1

• het kwalitatief ondersteunen
1 met professionele krachten en

Er werd opnieuw een stuurgroep Eind 1996 werden er in de ge- • het pedagogisch uitwerken sa-
meente op drie plaatsen info- of men met de onderwijsinstel• samengesteld voor de opmaak

1

plokzuilen geplaatst. Dit project lingen,
van het jeugdwerkbeleidsplan wordt geëvalueerd en zal, ge- rekening houdende met de
voor 1999, 2000 en 2001. Het zien het succes, meer dan waar-

1 richtlijnen van Kind en Gezin.
plan van 1996, '97 en '98 zal schijnlijk worden uitgebreid.
grondig geëvalueerd worden op Andere aandachtspunten zijn :
basis van een nieuwe inspraak-
ronde bij de Edegemse jeugd en Gezin • Het verder integreren van alle
bevoorrechte getuigen. Het mogelijke initiatieven die de kin-

! jeugdwerkbeleidsplan dient uiter Buiten het kwalitatief uitbouwen deropvang tijdens de vakantie-
lijk 15 april 1998 voorgelegd te van de vakantie-initiatieven is dagen volledig maakt. Binnen
worden aan de jeugdraad. ook het opstarten van de buiten- het SIF-plan zijn kredieten voor-

schoolse kinderopvang (BKO) 1 zien voor ouders die het finan
Vanuit de jeugddienst en de een prioriteit. cieel moeilijk hebben de dagprijs
jeugdraad werd een advies over 1 van de opvang te betalen.
«de inhoud van een jeugdcen Voor de BKO wenst het gemeen-

• Het aanwerven van een extra!rum» bezorgd aan het college j tebestuur volgende doelstellingen
van burgemeester en schepenen. te verwezenlijken in de tweede maatschappelijk werker die de
In de loop van de volgende jaren helft van 1 998 : heroriëntering van de dienst• [ zal hiervan werk gemaakt wor- ' Kinderopvang en Jeugd naar

• het in orde brengen van
1 nieuwe dienstverlening mogelijkden, afhankelijk van het vinden 1 1

van een geschikte plaats en de gepaste accommodatie, maakt.

Cultuur

Algemeen
Na de verbouwing van het ge
meentelijke secretariaat zal de
dienstverlening wat betreft cultuur
daar gecentraliseerd worden en
niet meer verspreid zijn zoals
voorheen.

Het is de bedoeling cultuur zo
toegankelijker te maken, o.a.
door het verstrekken van intorma

tie over het cultureel gebeuren in
en rond Edegem, het wegwijs
maken in het aanbod, ...
Informatie over de Edegemse
Concerten, de feestelijkheden,
het Tentoonstellingshuis Helle
mans, de Open-Monumenten
dag, ... zal gebundeld worden.

In 1998 viert de gemeente
Edegem zijn 825-jarig bestaan.
Dit thema zal als een rode draad

door het gemeentelijk cultureel
beleid lopen.

Kunstcentrum Huis
Hellemans

Naar aanleiding van het twintig
jarige bestaan van de vzw in
1998, plant de Raad van Beheer
een overzichtstentoonstelling in
de maand september. Als docu-

Beleid 1998-2000-1
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mentotie bij de expositie wordt
een boek uitgegeven. In deze
catalogus wordt de geschiedenis
van Huis Hellemans toegelicht.
Bijdragen over de bouwgeschie
denis van het huis, de evolutie tot
een tentoonstellingsruimte en de
kunstenaars die in Huis Helle
mans exposeerden, worden erin
opgenomen.

Bibliotheek en disco
theek
Nieuwe informatiedragers doen

Momenteel zijn er bij het Plaatse
lijk Werkgelegenheidsagent
schap Edegem 120 werkzoeken
den ingeschreven, van wie 90
vrouwen en 30 mannen.
Tot nu toe waren reeds 42 werk
lozen actief in het PWA-systeem
(28 vrouwen en ]4 mannen].
Een 20-tol onder hen werkt
maandelijks.

De actieve werkloze presteert
maandelijks gemiddeld 17 uren.
Het maximum aantal uren
bedraagt 45 per maand.

Er werden reeds 70 gebruikers
geholpen door een PWA'er. Het
goot grotendeels om particulie
ren uit de gemeente die hulp
krijgen in het huishouden of in
de tuin.
De gemeente, het OCMW en
twee vzw's deden ook een aan
vraag en werden eveneens
geholpen.

Er wordt werk gemaakt van het
statuut van de PWA-werknemer,
in die zin dot in de toekomst elke

12- Beleid 1998-2000

hun intrede in de bibliotheek. In
de leeszaal kan het publiek via
verscheidene schermen informa
tie zoeken op cd-rom en "surfen"
op Internet. Door het organiseren
van informatiesessies en prakti
sche Internet-introducties kan de
geïnteresseerde gebruiker kennis
maken met dit wereldwijde net
werk.

Aansluitend op de vernieuwing
van het meubilair van de lees
zaal, de info-afdeling en de uit
leenbalie, wordt in 1998 het
meubilair van de uitleenafdeling

PWA-Edegem

PWA'er die activiteiten verricht
een contract ondertekent samen
met een afgevaardigde van de
Rood van Beheer van het PWA.
Dit contract behelst o.a. de
werkloosheidsreglementering, het
sociale zekerheidsstatuut van de
werkloze, de financiële en fiscale
voordelen en de PWAactiviteiten.

Binnen onafzienbare tijd zal het
maximum aantal te presteren
uren per maand worden uitge
breid van 45 naar 60.

Er is eveneens sproke van een
nieuw systeem, waarbij werklo
zen via het PWA kunnen inge
schakeld worden in bedrijven en
firma's in de gemeente en dit met
een contract van bepaalde duur
voor een halftijdse of 3/4de
betrekking.

Dit nieuwe systeem zou de
doorstroming van werklozen
naar de arbeidsmarkt kunnen
bevorderen en eveneens een
uitbreiding betekenen van de
activiteiten die momenteel door

voor de volwassenen vervangen.
De jeugdafdeling verhuist naar
het gelijkvloers. De aankoop van
bijkomend meubilair voor deze
afdeling kan het plaatsgebrek 
voorlopig - oplossen. Door het
samenbrengen van het boeken
aanbod op het gelijkvloers, kan
de overgang tussen de jeugd
afdeling en de volwassenen
afdeling geleidelijker verlopen.

De discotheek verhuist naar de
eerste verdieping en de ope
ningsuren worden verruimd (mo
gelijk van 8,5 naar 30,5 uren).

het PWA worden aangeboden.

Om de grote vraag naar poets
hulp te kunnen beaniwoorden,
wordt er momenteel onderhan
deld met een PWA uit Antwerpen
waar er een overaanbod van
werkwillige werklozen bestaat.
In samenwerking met gebruikers
uit Edegem zou don kunnen
beslist worden vrijwilligers uit
Antwerpen aan te trekken om het
grote tekort op te vullen.
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Ontwikkelingssamenwerking

In 1998 blijft de huidige werking
behouden.

De jaarlijks terugkomende items
zijn:
• een etentje dat financies
genereert

• de jaarmarkt met zijn educa
tieve opdracht
• de l l. l1.11.actie die ook
nationaal wordi gevoerd.
Deze drie initiatieven zorgen
voor een groot draagvlak van de
werkgroep.

Daarenboven wordt de bevol
king van de gemeente uitdrukke
lijk driemaal per jaar aangespro
ken voor ontwikkelingssamenwer
king.

• Informatie, inspraak en klachtenbehandeling J

•

Informatie

Er wordt steeds maar meer
beroep gedcan op de redactie
van het aemeenteliik informatie
blad voor hei verstrekken van
informatie aan de bevolking. De
gemeentelijke informatiebladen
worden daardoor lijveriger. Om
die reden zal het verschijnings
ritme vanof 1998 opgedreven
worden van 6 naar 8 nummers
per jaar.

De tweejaarlijkse gemeentegids
is weer aan actualisering toe.
Eind 1998 zal de editie 1998.
1999 van de pers komen.

Het Gemeentebestuur van
Edegem heeft de voorbije jaren
sterk ingespeeld op nieuwe
ontwikkelingen.
Zo werd in 199 l gestort met
aan de inwoners informatie te
verstrekken via de lokale kabel
tekst op televisie. Ook in 1998
blijft de lokale kabeltekst een
belangrijk element in het ge-

meentelijk informatiebeleid.
Daarentegen werd de werking
van de gemeentelijke info-foon
«Hallo Edegem» na vijf jaar
beëindigd. Op een ogenblik dot
zich nieuwe mogelijkheden
aanbieden, bleek dit project niet
attractief meer.
In de plaats daarvan zal werk
worden gemaakt van twee
nieuwe medio : Internet en
Publinet (infokiosk). Dit laatste is
een experiment van de firma
«Informatica Schaubroeck»,
waarbij Edegem als test- of
pilootgemeente zal fungeren.

Om de nieuwe inwoners te
informeren zullen er driemaal
per jaar onthaalavonden worden
georganiseerd. In dot kader
wordt overwogen de dia
montage over Edegem te vervan
gen door een videoproductie.

Inspraak en klachten
behandeling

De gemeentelijke adviesraden

blijven inzake inspraak een
belangrijke rol vervullen. Om de
samenwerking met het gemeente
bestuur te bevorderen zal ook in
1998 een dialoogvergadering
«bureaus adviesraden/college
van burgemeester en schepenen»
worden gehouden.

Rond specifieke nieuwe projec
ten zal de bevolking worden
geraadpleegd door middel van
hoor-/informatievergaderingen.
Naast deze thematische contact
momenten zullen in de loop van
de maand juni algemene wijk
vergaderingen worden georgani
seerd. Deze hebben een veel
ruimer karakter.

Eenmaal per jaar zullen de
inwoners via het gemeentelijke
informatieblad een aantal
meldingskaarten worden aange
boden. Deze kunnen worden
aangewend voor het signaleren
van problemen, het overbrengen
van klachten alsook voor het
aanbrengen van constructieve
voorstellen.

De integrale tekst van deze beleidsnota kon besteld worden bij de gemeentelijke informatiedienst :
tel. 450.42.55 - fax 457.94.46.

Beleid 1998-2000-13



0 0 0
N
0

F
0

0
O

R
0

M
0 0 0 O

E V
0 0 0

7998 A T A N

BELEIDSNOTA 1998 OCMW
Sociale en financiële dienstverlening

In het kader van een efficiëntere
dienstverlening werd het
dienstenpakket rond invaliditeit
en aanvragen voor tegemoetko
mingen van invaliden overgedra
gen aan de sociale dienst van
het OCMW. De dienstverlening
verloopt vlot en de samenwer
king OCMW - gemeente werd

In 1996 en 1997 werd voor het
eerst een 6-tal korte
tewerkstellingen voor OCMW
cliënten binnen de gemeente
diensten gerealiseerd.

De grootste uitdaging waarmee
Edegem de komende jaren zal
geconfronteerd worden, is de
vergrijzing binnen de vergrij
zing, (tegelijkertijd ook de
ontgroening) en het stijgend
aantal alleenstaanden, ook bij
de oudere bevolking. Eén van de
belangrijkste opdrachten is dan
ook in 1998 een «ouderenzorg
plan» op te stellen voor de
komende jaren.

Hoe zal in Edegem vanaf 2005
de stijgende nood aan residen
tiële opvang, met oog voor kwa
liteit, verder ontwikkeld worden
en dit aan een haalbare kostprijs ?
Hoe kan de stijgende nood aan
thuishulp worden opgevangen en

14- Beleid 1998-2000

effectiever en efficiënter.

Samen met een stijgend aantal
financiële hulpvragen, werd het
noodzakelijk om het aantal
maatschappelijk assistenten van
de dienst algemeen maatschap
pelijk werk uit te breiden van 2
voltijdse equivalenten naar 3,2

Sociale tewerkstelling

In september 1997 werd door
de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn een princiepsbeslissing
genomen om maximaal gelijktij
dig 5 sociale tewerkstellingen te

Ouderenzorgplan

gerealiseerd ?

Welke initiatieven kunnen
ontwikkeld worden om het
groeiend isolement en mogelijke
vereenzaming van ouderen
tegen te gaan ?

Het bestaande dienstverlenings
pakket moet uiteraard behouden
blijven, maar de toekomstige te
verwachten evoluties zullen
creativiteit vragen om voor de
noden en behoeften van
Edegemnaren een gepast ant
woord te vinden.

lmmaculata
In lmmaculata bestaan volgende

voltijds equivalenten (4 personen).

De totale financiële hulpverlening
steeg van 1994 tot 1996 van
28,9 miljoen naar 36,3 miljoen.

In 1997 en 1998 is deze vorm
van hulpverlening terug gedaald
naar 30,6 miljoen.

realiseren, hetzij in het OCMW,
de gemeente of, in bijzondere
gevallen, in een andere welzijns
organisatie.

voorzieningen :

• rustoord : 70 bedden voor
semi-validen

• een rustoordafdeling van 30
bedden voor dementen

• een rust- en verzorgingstehuis
van 74 bedden voor zwaar
zorgenbehoevenden

• een kortopvangdienst van
5 bedden.

Afbraak oude vleugel
lmmaculata

Op grond van een voorafgaan
de studie werd besloten de oude
rustoordvleugel van lmmaculata
af te breken. Deze werken zijn
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gepland in april/mei 1998.
Hierdoor wordt de nodige ruimte
gecreëerd om het nieuwe rust
oord in de toekomst verder uit te
breiden.

Thuiszorg

De toenemende vergrijzing in de
gemeente is reeds het duidelijkst
merkbaar in de thuisdiensten,
waar het aantal aanvragen
voortdurend blijft toenemen.

De dienst gezins- en bejaarden
hulp an de dienst schoonmaak
can ruis beschikken elk over 25
personeelsleden, zodat er dage
lijs eer 50-ral medewerkers bij
be,crden of gezinnen noodza
kelijo hulpverlening bieden.

De stijging van het aantal uren
neemt vooral toe in de dienst
schoonmaak aan huis, waar
gemiddeld 4 uren per l4 dogen
schoonmoakhulp wordt aangebo
den, wai een minimum is om een
appartement of huis proper te
houden.

Het aantal bedeelde maaltijden

is de laatste jaren gestabiliseerd
op ±19.000 maaltijden per jaar
of een honderdtal bedeelde
maaltijden per werkdag.

Minder Mobielen Cen
trale (MMC)

Het isolement van mindermobiele
personen neemt soms toe om
wille van de verplaatsings
moeilijkheden om vrienden en
familie te bezoeken.

Door de Raad voor Maatschap
pelijk Welzijn werd de oprichting
van een Minder Mobielen Cen
trale in Edegem goedgekeurd.

De maatschappelijk assistente en
verantwoordelijke van de dienst
gezins- en bejaardenhulp, start
deze nieuwe vorm van dienstver
lening op in samenwerking met
de organisatie Taxistop, die
nagenoeg voor alle MMC's als
koepelorganisatie functioneert.

In eerste instantie dienen vrijwilli
gers-chauffeurs te worden ge
zocht in de omgeving, die bereid

zijn om, tegen een vergoeding
van 7,5 fr./km, het vervoer te
willen doen van minder begoede
personen die mindervalide zijn
wegens ouderdom of invaliditeit.
De gebruikers betalen 9 f ./km.
Slechts wanneer deze vrijwilli
gers beschikbaar zijn, kan het
vervoer worden georganiseerd.

Ondersteuning van de
mantelzorgers

We weten dat in Edegem een
aantal gezinnen hun bejaarden
opvangt en verzorgt. Een eerste
ondersteuning voor deze
mantelzorgers werd reeds ont
wikkeld door de 'kortopvang' in
lmmaculata.
Om een duidelijker beeld te krij
gen zal in 1998 in samenwer
king met de UIA een onderzoek
worden verricht dat volgend
inzicht zal geven :
Hoe groot is de groep mantelzor
gers in Edegem ?
Wat zijn hun zorgen, noden en
behoeften ?
Kan een antwoord hierop
gegeven worden ?

Organisatie en ondersteuning van het OCMW

Vorming van het
personeel

De laatste jaren werd het
OCMW, in het bijzonder de
instelling lmmaculata, geconfron
teerd met meerdere verande
ringsprocessen : ziekenhuisslui
ting en reconversie, bouw en in
gebruikname van het nieuwe
rustoord, doorlichting en uitvoe
ren van saneringsmaatregelen.
Ondertussen werd de methodiek
van de biografische dienstverle-

ning ingevoerd die de residenten
zeer centraal stelt in het gebeu
ren.

Voor het totale OCMW werd het
nieuwe personeelsstatuut toege
past, o.a. het invoeren van func
tioneringsgesprekken en evalua
ties.

De vele voorbije veranderingen
en de snelheid waarmee de
organisatie de laatste jaren
evolueerde, vragen nu om een
periode van enige stabiliteit en

verdieping.

Beleidsmatig dient in twee
richtingen gewerkt te worden :
waarderen en consolideren van
wat reeds bereikt werd en wat
kan behouden blijven en selectief
werken waar verandering nodig
is.
Dit alles zowel op korte termijn
als op lange termijn.

De drie luiken :
• het OCMW als geheel (inclu
sief raad, directie)

Beleid 1998-2000- 15
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• lmmaculata
• thuisdiensten en sociole dienst
moeten hierbij betrokken worden.

Het OCMW zal in dit proces
ondersteuning vragen van
"Balans", een centrum voor
agogische vorming.

De methodische ondersteuning
en samenwerking met Balans zal
o.m. moeten leiden tot
• een beleidsprioriteitenplan
voor de komende 5 jaar

• voor lmmaculata : een prioritei
tenplanning op organisatieni
veau, met accenten op kwaliteits
ontwikkeling op dienstniveau en
individueel niveau
• voor de sociale dienst :
behoeftendetectie en methodolo
gische ondersteuning.

Voor de realisatie van de 3.000
uren bijscholing in het kader van
de CAO Kelchtermans, waarbin
nen de ondersteuning van Balans
zich ook zal situeren, werd het

krediet opgetrokken naar
2.000.000 fr. in 1998.

Uitrusting
Om efficiënt te kunnen werken
was vervanging en uitbreiding
van het computerpark, dat in
1984 werd aangekocht, drin
gend noodzakelijk.

1997 : aankoop : 7.300.000 fr
(uit reserve)
1998 : 600.000 fr. (allerlei)

oformatie_]

Het OCMW wil een inspanning
leveren om de potentiële hulp
vragers zo goed mogelijk te
informeren over het totale diens
tenaanbod en het specifieke
aanbod van lmmoculoto.

Onthaalbrochure
lmmaculata

De bestaande onthaalbrochure
was achterhaald, nadat de
nieuwbouw in gebruik werd
genomen.

Tevens was intussen de visie op
dienstverlening ontwikkeld, sa
men met het concept van de

biografische dienstverlening
t.o.v. de residenten.

Vermits de onthaalbrochure he
lemaal herwerkt diende te wor
den, werd, samen met alle perso
neelsgroepen, een nieuwe ont
haalbrochure gemaakt met het
doel om 'geactualiseerde en
sfeervolle interactieve informatie
doorstroming te waarborgen'.

Een eerste brochure (mini-brochu
re) zal worden bedeeld aan de
geïnteresseerden, en de doorver
wijzers (geneesheren, sociale
diensten van ziekenhuizen, ... )

De tweede brochure (maxi-

brochure) is dienstig voor de
resident waarvan de opname op
korte termijn wordt gepland.

Informatiebrochure

Voor de viering van '20 jaar
OCMW' besliste de Rood van
het OCMW geen herdenkings
plechtigheid te organiseren,
maar een informatiebrochure te
ontwerpen te behoeve van de
Edegemse bevolking.

Deze brochure zal de komende
maanden in elke brievenbus
worden gedeponeerd.

De OCMW-financiën 1998

De werkingstoelage 1998 voor
het OCMW bedraagt
98.256.000 fr. en wordt gefi
nancierd als volgt :

gemeentelijke toelage :
reservefonds :
Sociaal Impulsfonds :
netto intresten :

71.750.000 fr.
17.184.000 fr.
7.205.000 fr.
2.117.000 fr.

98.256.000 fr.

De integrale tekst van deze beleidsnota kan besteld worden bij de gemeentelijke informatiedienst :
tel. 450.42.55 -fax 457.94.46.

16- Beleid 1998-2000
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Vervolg van bl. 16: 'Jeugd'

Als je echt geïnteresseerd bent in
de Grabbelpasactiviteiten, kan je
natuurlijk best je eigen boekje
aanvragen op de jeugddienst of
er eentje komen holen (openings
uren zie bi. 16). Ook in de
Edegemse bibliotheken ligt er
een exemplaar voor je klaar.

Voor alle duidelijkheid toch nog
even vermelden dat je met je
Grabbelpas ook kan meedoen
aan de activiteiten georgani
seerd door de andere gemeen
ten !

Hopelijk maak ook jij binnenkort
deel uit van de grote Grabbel
pasfamilie !

• BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL •

0
JONGERENWERKING (+12-JARIGEN)
Momenteel verken alle gemeentelijke jeugddiensten, die deel uitmaken van het samenwerkingsverband
rond 3rabbeipas, aan een afzonderlijk jongerenprogramma, specifiek gericht naar de leeftijdsgroep
+121c:
De cerste activiteiten die in dit verband georganiseerd worden, vinden plaats tijdens de paasvakantie.
Verdere informatie volgt.

17

Het Cultureel Jeugd Paspoort is
te verkrijgen op de Jeugddienst,
gemeentehuis (l ste verdieping),
gemeenteplein te Edegem.

Openingsuren :
woensdag van l O tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur en dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

Tot slot nog even vermelden dat
Grabbelpassers die in 1998 15
jaar worden, eenmalig een CJP
kunnen aanschaffen voor slechts
l 00 fr. !

Geïnteresseerd?

Het Cultureel Jeugd Paspoort kost
350 fr. en omvat :
• het CJP-magazine (8x per jaar)
• de CJP-voordelengids
• de CJP-cadeaucheques
• de CP-jongerengids
• CJP's Open Cultuurdog
"Plamuur het gat in je cultuur"

• korting op de GO<26-reizen,
CJP's eigen reisorganisatie

• goedkoop & flexibel AIR-26
ticket, CJP's eigen vliegticket,
in meer dan 80 % van de
gevallen het goedkoopste op

Hoeveel betaal je voor
dit alles?

ting van minstens 100 fr. tot 50
% van de prijs, tot zelfs gratis.
Het CJP is een jaar geldig vanaf
de aankoopdatum.

Wat is CJP?

HET CULTUREEL JEUGD PASPOORT (CJP)
1 de markt

• kans op het winnen van
vrijkaarten.Het CJP stoot dus voor het Cultu

reel Jeugd Paspoort en het is een
voordelenkaart voor cultuur (in
de ruime betekenis) en vrijetijds
besteding voor iedereen die
jonger is dan 26 jaar.
Het CJP biedt korting voor film,
concerten, musea, theater, cultu
rele centra, persobonnementen,
sport, reizen en zelfs een aantal
winkels (cd's, boeken, sport
artikelen, ...).
Het paspoort is bovendien inter
nationaal geldig. Dit betekent
dot je als Vlaamse CJP-er gebruik
kon maken van reducties aange
boden in andere landen.
Tevens biedt het CJP je cadeau
cheques, dit zijn waardebonnen
(ongeveer een 50-tol) goed voor
een eenmalige maar megakor
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Het gemeentebestuur werft aan :
JOBSTUDENTEN VOOR DE GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
Periode kinderverzorging e.d.); Vergoeding
van 1 tot 31 juli 1998 of van 1 - voldoende ervaring hebben in - uitbetaling hoofdmonitor(-trice) :
tot 31 augustus 1998. het creatief omgaan met kinde 545.000fr per jaar aan l 00%

ren;

Taak - deelnemen aan de opleidings
(spilindex 138,0 l );

dag voorzien op vrijdag 17
- uitbetaling monitor + l 8 jaar :

Volledige dagtaak : opvang en april.
490.500fr per jaar aan l 00%

begeleiding van kinderen van (spilindex 138,01);
1 f)

2,5 tot 12 jaar gedurende 5 Voorwaarden hoofd-
- uitbetaling monitor -18 jaar,

dogen per week en maximum 8 463.250fr per jaar aan l 00%

uur per dag (tussen 7.30 en monitor(-trice) (spilindex 138,01).

17.30 uur). - minimum 20 jaar oud zijn;

Voorwaarden moni-
- VOO het overige zie 'voorwaar- Kandidaturen
den monitor (-trice)' . schriftelijk indienen samen met

tor(-trice) een curriculum vitae, bij de

- minimum 17 jaar oud zijn
gemeentelijke Kinderopvang

a 1 dienst, Kontichstroot 19 ie
- een brevet bezitten van jeugd- s )

1

2650 Edegem, en dit uiterlijk
verantwoordelijke van de a
Vlaamse Gemeenschap, van de g5° % 2 maart.

,

mutualiteit of gelijkwaardig, of Bijkomende informatie
een opleiding genieten of
genoten hebben in pedagogi- -- Gemeentelijke Kinderopvang

--~-
..

sche richting (normaalschool, -<8 dienst, tel. 450.43 .70.

BASISCURSUS "ANIMATOR IN HET JEUGDWERK"
voor jongeren vanaf 16 jaar die zich willen engageren op speelplein, in
een jeugdatelier of jeugdbeweging, ...

Word je dit jaar 16 of ben je het
al ? Ben je enthousiast, sportief,
sociaal en van plan om met
kinderen of jongeren je vrije tijd
door te brengen, don ben je de
ideale persoon om een
monitorenopleiding te volgen.

Ook dit jaar organiseert de
jeugddienst i.s.m. de Jeugdraad
weer 3 speelweken in de grote
vakantie. Deze speelweken staan
telkens onder leiding van een

18

hoofdmonitor, bijgestaan door
een 15-tal monitoren. Er wordt
uitsluitend gewerkt met vrijwilli
gers. Velen hebben reeds een ja
renlange ervaring als speelplein
begeleider, anderen zijn nog niet
zo vertrouwd met deze werking.

Als jij bij deze laatste groep
hoort, dan is het volgende
aanbod zeker iets voor jou.

Het pedagogisch instituut J.L.
Vivès vzw, de vzw Spelewei en
de Vlaamse Dienst Speelplein
werk organiseren tijdens de
krokus- en paasvakantie crea
tieve, gevarieerde weekcursussen
die meteen ook een eerste luik
vormen voor het behalen van het
attest "Animator in het jeugd
werk", gehomologeerd door de
afdeling Jeugdwerk van het
ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
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Praktisch
Organisatie Wanneer Waar Kostprijs

J.L. Vivés vzw 22-27/2/1998

23-28/2/1998

6-11/4/1998

'Ten Berg', Merelbeke

jeugdherberg, Maldegem
'De wiekslag', Zelem

prov. centrum, Oostmalle
jeugdherberg, Maldegem
'Verk. Wereld', Oostrozebeke

' elke cursus kost 5.250 fr.
(alles inbegrepen)

13-18/4/1998 'De Fiertel', Ronse
'Hoogveld', Veldegem
'De Roerdomp', Genk

vzw Spelewei 6-11/4/1998

13-18/4/1998

Drieboomkeensberg, Westmalle de deelnameprijs per
cursus bedraagt min.
3.900 fr. (basisprijs) en

Destelheide, Dworp max. 4.400 fr. (echte
kostprijs)

Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk

24/2-1/3/1998

4-9/4/1998

'Den Brink', Herentals I elke cursus kost 5.000 fr.
(alles inbegrepen)

'De Hoge Rielen', lichtaart

Info
Voor inschrijvingen of meer
informatie kun je terecht op de
respectievelijke secretariaten :
• J.L. Vivés, Cordoeaniersstroat
13 te 8000 Brugge (tel.en fax
050/340670)
• Spelewei, Kapellekensweg 2 te
30 l 0 Kessel-Lo (tel. 016/
350550 -fox 0 16/254334)
• Vlaamse Dienst Speelplein
werk, Wavervelden 20 te 2861
Onze-Lieve-Vrouw-Waver (tel.

015/758078).

Algemeen

lnfobrochures aangaande
bovenvermelde cursussen zijn
ook te verkrijgen op de jeugd
dienst, gemeentehuis ( lste
verdieping) op het gemeente
plein te Edegem (tel.
450.43.76).
Hier kun je ook informatie
krijgen over de toelageregeling
voor kadervorming (= volledige

of gedeeltelijke terugbetaling van
het cursusgeld). Het bedrag van
de toelage is afhankelijk van het
al of niet behalen van het basis
attest.

Deze basiscursus kan je wellicht
van pas komen in de jeugdbewe
ging of als begeleid(st)er bij de
speelweken en de Grabbelpas
activiteiten die tijdens de
vakantieperiodes door de
jeugddienst georganiseerd
worden.

JEUGDBOEKENWEEK 1998
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bij ANNIE M.G. SCHMIDT in het
oude gebouw van lmmaculata,
voor de gelegenheid omgetoverd
tot (ON)RUSTHUIS PETTEFLET.
Meer informatie in het volgende
infoblad 1

Momenteel wordt hard gewerkt
aan het nieuwe leesbevorde
ringsproject van de Werkgroep
Leesplezier. Een tipje van de
sluier ... Van 28 februari tot 29
maart kan jong en oud ap visite
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INTERNET IN DE GEMEENTELIJKE OPENBARE
BIBLOTHEEK
Wegens groot succes worden
opnieuw informatieavonden in
verband met Internet georgani
seerd:

• donderdag 22 januari van 20
tot 21.30 uur :
INTERNETPRESENTATIE
Een algemene inleiding waarin
de vele toepassingsmogelijk
heden van Internet worden
toegelicht. Gratis, maar vooraf
inschrijven is noodzakelijk.

• vrijdag 30 januari van 19.30
tot 22.30 uur:
INTRODUCTIELES INTERNET
Na een korte inleiding leren de
deelnemers zelf surfen aan de
hand van relevante voorbeelden
en opdrachten. Deelname in de
onkosten : 300 fr. Ook vooraf

inschrijven, want het oontol
deelnemers is beperkt !

Organisatie : Gemeentelijke
Openbare Bibliotheek,
Hovestraat 55, Edegem (tel.
457.85.84) i samenwerking
met Stadslond.

Edegem.POB@bib.vlaanderen.be

WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Op l2 november 11. ontving de
gemeente Edegem het bezoek
van mevrouw Solain Pierre
Dandré, directrice van Mudha,
het project dat Edegem sinds 2
jaar steunt in de Dominicaanse
Republiek.

In de Dominicaanse Republiek
zijn er duizenden gastarbeiders
uit het buurland Haïti die door de
regering 'gekocht' worden om op
de suikerrietplantages te werken.
Deze mensen leven in mensonte
rende omstandigheden en
verdienen een habbekrats. Door
hun status behoren ze uiteraard
tot de laagste sociale klasse,
daarenboven komt dan nog eens
het Dominicaanse racisme...
Het project dat Edegem steunt,
verschaft kredieten aan de
vrouwen van deze Haïtiaanse
gastarbeiders. Zij starten hiermee
eigen volkswinkeltjes op om
onafhankelijker te worden van de
plantage-eigenaars, want tot
vorig jaar dienden de gastarbei
ders al hun aankopen te doen in

20

de winkels van de plantage
bazen.

Tijdens de ontvangst zei schepen
Jan Pszeniczko zeer verheugd te
zijn een vertegenwoordigster van
het project te mogen ontmoeten
en hij drukte zijn dank en be
wondering uit voor het werk dat
door de organisatie Mudha
wordt verzet.
Op haar beurt dankte Mevrouw
Dandré voor de hartelijke
ontvangst : "In mijn land werd ik

nog nooit door een officiële
instantie ontvangen, laat slaan
bedank!", waren haar woorden.
Wederzijds werden geschenken
uitgewisseld. Edegem kreeg een
studie over de problematiek van
de Haïtiaanse vluchtelingen en
enkele affiches. Mevrouw
Dandré ontving uit handen van
de schepen het mooie glasraam
van de gemeente. Mevrouw
Dandré dankte vol ontroering
voor het mooie geschenk.
Daarna volgde een receptie en
werden twee video's bekeken
met het werk van Mudho. Uit de
gesprekken met mevrouw Dandré
onthouden we vooral de moei
zame omstandigheden waarin
het werken is. We zijn er dan
ook van overtuigd dat dit project
een goede keuze is en blijft.

Wil je meewerken met de
werkgroep voor ontwikkelingssa
menwerking, contacteer dan
Mariette Verwimp op het ge
meentehuis tijdens de kantoor
uren (tel. 450.42.47.)
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Werkgroep Emancipatie Edegem

BASISCURSUS AUTOMECHANIEK VOOR VROUWEN
Er zijn veel mannen en vrouwen
die weinig verstond hebben van
auto's. De mannen durven over
dot weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak
het zelfvertrouwen.

De werkgroep emancipatie stelt
u daarom de basiscursus auto
mechaniek voor, waarin u leert
• hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt
0 hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten
0 hoe u een bond verwisselt
0 waar u bij pech zelf iets kon
aan verhelpen en waar u zeker
af moel blijven
o wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor de
twaalfde keer plaats !

Wanneer:
• drie theoretische lessen op
maandagavond :
20 en 27 april en 4 mei
van 20 lot 22.15 0ur,
• één praktijkles op zaterdag
voormiddag :
9 mei
van l 0 lot 12.15 uur.

Waar:
• De lessen op maandagavond
vinden plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstroat 19 te Edegem.
• Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar garage De Krikker,
Turnersstroot 36 te Antwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De
Krikker.

Bijdrage:
800 fr., cursus inbegrepen.

Wij aanvaarden voor deze
cursus maximum viiltien
deelneemsters.
Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : zij komen
aan bod tijdens de volgende
cursus.

Het Edegems Taalatelier organiseert voor de 2de keer de cursus
NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR
Tool en taalvaardigheid zijn
uitingen van het bewustzijn dot
men tot een gemeenschap
behoort. Moor dot bewustzijn
wortelt niet alleen in de tool.

Daarom wordt een tweede
cursus Nederlandse taal en
cultuur ingericht, gespreid over
tien lesbeurten, met aanvang op
donderdag 22 januari en
eindigend op donderdag 2 april,
telkens van 19 tot 21 uur.

We behandelen de volgende
onderwerpen : etymologie, de

nieuwe spelling, dans en theater
in Vlaanderen, de evolutie van
het Nederlands, de verwant
schap met het Afrikaans,
Reynaert de Vos, hedendaagse
schrijvers, de Nederlandse
Taalunie, dialectologie, ...

Deze vormingscursus staat open
voor iedereen. Ook in zijn
jubileumjaar blijft het ETA immers
zichzelf.

Het lesgeld wordt cash betaald :
2.000 fr. voor Edegemnaars en
2.400 fr. voor niet-Edegemnaars.

Inschrijving kan tijdens de
kantooruren bij dhr. Theo
Schammelhout, gemeente
secretariaat, tel. 450.42.49, of
bij de aanvang van de lessen in
het ETA, Romeinse Put 2 te
Edegem. De cursus vindt slechts
plaats als er minimaal l 0
inschrijvingen zijn.

Meer inlichtingen bij dhr. Lode
Van der Sonde, directeur, tel.
353.16.44 of bij mevr. Anne
Vanroy, lesgeefster, tel.
457.25.56.

21
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START MINDER MOBIELEN CENTRALE

• U bent bejaard of gehandicapt ? 1
men en een beperkt inkomen 1 bij de MMC.
toch de nodige transportmoge-

• U heeft een bescheiden l
lijkheden te bieden. Meestal

inkomen?
1 gaat het om bejaarden, gehandi De vrijwillige chauf

capten of mensen in een sociale feurs
1

noodsituatie die familie willen
• U heeft regelmatig verplooi- bezoeken, naar de dokter moe-

singsproblemen ? ten of boodschappen willen De chauffeur moeten een tele

Dan kan u vanaf 1 maart
doen... foon, een geldig rijbewijs en een
Het transport wordt verzorgd autoverzekering hebben.

1 ()
beroep doen op door vrijwilige automobilisten die De vergoeding die zij ontvangen

de Minder Mobielen Centrale op bepaalde dagen of uren bedraagt 7,5 fr. per km.
van het OCMWvan Edegem. beschikbaar zijn. Deze vrijwilligers worden gedekt

De MMC zorgt voor de coördi door hun eigen autoverzekering,

MMC
natie van de ritten. een speciale omniumverzekering

van de MMC, een verzekering
Wie kan van een MMC burgerlijke aansprakelijkheid en

gebruik maken ? een verzekering lichamelijke
1 schade aan chauffeurs.

• U wil u inzetten voor anderen ?
Zij bepalen zelf op welke dagen

Alle bejaarden en gehandicap en uren zij wensen te rijden. En

• U beschikt over een rijbewijs,
ten die geen gebruik kunnen per aanvraag beslissen zij of ze
maken van het openbaar vervoer de gevraagde rit aanvaarden of

een auto, een telefoon...wat en geen beroep kunnen doen op niet.
vrije tijd? familie of kennissen, kunnen een

• U wil mensen, mits een kleine
aanvraag doen. Chauffeurs gezocht
Hun inkomen moet wel lager zijn

1 4vergoeding, met uw wagen dan tweemaal het bedrag van
vervoeren? het bestaansminimum. Een MMC kan natuurlijk moor

goed draaien indien er vol-

Dan kan u vanaf 1 maart Kosten voor de doende chauffeurs zijn. Daarom
willen wij iedereen die een paar

vrijwillige chauffeurworden bij gebruikers uren per week vrije tijd heeft,
de Minder Mobielen Centrale uitnodigen om met ons mee te
van het OCMWvan Edegem. De gebruiker betaalt jaarlijks werken.

250 fr. lidgeld waarbij meteen
'Inlichtingeneen verzekering 'burgerlijke

aansprakelijkheid' is inbegrepen.

Wat is een Minder Daarenboven betaalt hij 9 fr. per Zowel mogelijke gebruikers als

Mobielen Centrale ?
km (7,5 fr. voor de chauffeur en geïnteresseerde chauffeurs kun-
1,5 fr. voor de verzekering). nen meer informatie vragen bij :
Het aantal te betalen kilometers

De Minder Mobielen Centrales omvat het gevraagde traject plus
(MMC's) zijn een initiatief van de afstand van bij de chauffeur OCMW-Edegem
het Centrum voor Positieve Aan- thuis tot aan de woonplaats van Minder Mobielen Centrale
wending, beter gekend als Taxi- de minder mobiele en terug. Terlindenlaan 1, 2650 Edegem
stop. Ze werden opgericht om De gebruikers vragen hun rit tel. 450.84.05, 9 en 21 uur
mensen met verplaatsingsproble liefst 2 dogen op voorhand aan

22
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RVT IMMACULATA VIERDE ZIJN + 100-JARIGEN

Op 8 december 1997 kon het
OCMW- rust- en verzorgings
tehuis lmmaculata twee eeuwe
lingen uitgebreid in de bloeme
tjes zetten.

De heer Joseph Andries, geboren
op 6 december l 893 te Tildonk,
werd l 04 jaar. Hij was hoofdon
derwijzer in de gemeentelijke
jongensschool aldaar.
Sinds 1964 woonde de heer
Andries in bij zijn dochter in de
Ullenstraat te Edegem.

In samenwerking met 7
OCMW's van het kanton
Kontich werd ook in Edegem
een dienst rechtshulp opgericht.

Inwoners van Edegem kunnen
na afspraak terecht bij onze
juriste.

Begin 1997 werd de heer An
dries opgenomen in lmmaculata.

Mevrouw Jennen mocht op 8 de
cember l 02 kaarsjes uitblazen.
Deze kranige dame is sinds
1946 een inwoonster van onze
gemeente.
De laatste 5 jaar woonde ze in
een bejaardenflat in de Terlin
denlaan. Dankzij de hulp van bu
ren en de bejaardenhulp van hei
OCMW kon mevrouw Jennen tot
midden 1997 zelfstandig wonen.

De juriste geeft informatie en
advies over bv.
• familierecht [bv. echtscheidin
gen, onderhoudsgeld, hoede- en
bezoekrecht... )
• huurwetgeving
• contracten
• sociaal recht e.d.

Burgemeester Koen Snyders en
schepen T. Goossens brachten
gelukswensen over vanwege het
vorstenpaar en overhandigden
een geschenk namens het
gemeentebestuur.
Namens de raad voor maat
schappelijk welzijn overhandig
de mevrouw Trienpont, voorzit
ster, en de heer Verschraegen,
secretaris, een aandenken.
Ook personeel en bewoners van
het rust- en verzorgingstehuis
zorgden voor een cadeautje.

De feestnamiddag werd opge
bouwd rond het thema "De klok,
zij bleef niet stille staan ... Een
overspanning van een eeuw."
In een kroniek schetste het perso
neel de levensloop van beide
jarigen, verweven met kranten
nieuws uit die tijd.
In de feestzaal deden nostal
gische foto's de oude herinnerin
gen herleven.
Het feestelijk banket, voor alle
residenten en genodigden, werd
afgesloten met een heus 'eeuw
gebak' en een tas koffie.
Een pluim op de hoed van het
keukenteam van lmmaculata.

De juriste is alleen op woens
dag aanwezig.
Een afspraak maken op tel.
450.84.07 is noodzakelijk.

De juridische dienst van het
OCMW-Edegem is gevestigd
in de Terlindenlaan nr. l .

23

Bij het binnenkomen van de feestelijk versierde zaal, klonk het in koor : "lang zullen
ze leven..."

OCMW-Edegem
DIENST RECHTSHULP



In het voorjaar 1996 stemden de
gemeenteraden van de gemeen
ten Aartselaar, Edegem, Hove,
Kontich en Lint in met de oprich
ting van een interpolitiezone,
wat betekent dat de vijl gemeen
tepolitiekorpsen en de rijkswacht
brigades van Aartselaar en
Kontich gaan samenwerken.

Tegelijkertijd werd voor deze vijf
gemeenten het vijlhoeksoverleg
opgestart, samengesteld uit de
burgemeesters, de Procureur des
Konings en de drie grootste
politiediensten (gerechtelijke
politie bij de parketten, rijks
wacht en gemeentepolitie). In het
kader van dit overleg werd een
veiligheidscharter opgesteld dot
de basis vormt voor een betere
samenwerking tussen de ver
scheidene partners in het lokaal
veiligheidsbeleid.

De interpolitiezone H(ove)
E(degem)K(ontich]L(int)A(artseloor)
telt grosso modo 73.000 inwo
ners, vergelijkbaar dus met
steden als Mechelen (6518 ho),
Aalst (8025 ha) of Kortrijk (8003
ho). Het grondgebied besloot
slechts 5.488 ha (54,88 km2),
heel wat minder dan de opper
vlakte van de geciteerde steden :
de bevolkingsdichtheid per
oppervlakte-eenheid is dus groot.

Uit de statistische cijfers voor
1996 van de Algemene Politie
steundienst blijkt dat onze
interpolitiezone inzake criminali
teit niet slecht scoort binnen het
gerechtelijk arrondissement
Antwerpen. Van de tien zones
staat HEKLA op de derde laagste
plaats, met een gemiddelde van

24

3,43 feiten per duizend inwo
ners per moond (laagst scoort de
zone Stabroek-Kapellen met
3, 17 en hoogst de zone Antwer
pen-Zwijndrecht met 9,43).

Werken oon de problematiek
inzake veiligheid blijft echter een
permanente uitdaging. De orga
nisotie van de politiediensten in
interpolitiezones kon hiertoe een
bijdrage leveren. Het is don ook
de ambitie van de partners van
het Vijfhoeksoverleg HEKLA ini
tiatieven te nemen die het verbe
teren van de veiligheid in onze
zone tot doel heeft. Daartoe wor
den enkele belangrijke afspraken
in het charter vastgelegd :

Basispolitiezorg

Rijkswacht en gemeentepolitie
zullen instaan voor de basis
politiezorg in de interpolitiezone.
Dit betekent een inzet van 123
politieambtenaren. Tezamen
zullen ze instaan voor de 24
urenpermanentie in de 5 ge
meenten en voor een aantal
onveiligheidsfenomenen, die ze
samen zullen trachten project
matig aan te pakken, zowel op
het preventieve als op het
repressieve vlak.

Politiepermanentie

Vanaf het operationeel worden
van het Veiligheidscharter zullen
de burgers van àlle deelnemende
gemeenten voor dringende hulp
dag en nacht beroep kunnen
doen op een permanentie-

patrouille van een politiedienst.
Voor onze gemeente vormt dit
geen grote verandering omdat
wij al vele jaren over een 24
urenperma-nentie beschikken.
Voor andere gemeenten uil onze
omgeving bestond deze service
nog niet. De politiesamenwer
king zal evenwel ook Edegem
ten goede komen. Wanneer het
eigen korps overbezet is, zullen
de collega's van de rijkswacht of
de andere gemeentelijke politie
korpsen ook ons te hulp komen.
Het is dus best mogelijk dat u in
de toekomst, na een oproep, de
patrouille van de rijkswacht of de
politie van een buurgemeente
ziet opdagen.

Het spreekt voor zich dat de
opererende patrouilles op het
terrein onderlinge bijstand zullen
leveren, wanneer dit nodig blijkt.

Onveiligheidsfenome
nen met extra aan
dacht
Buiten de algemene opdrachten
van basispolitiezorg krijgen
enkele onveiligheidsfenomenen
extra aandacht : het zijn de
zogenaamde krachtlijnen van het
Veiligheidscharter. Om deze
krachtlijnen vost te leggen, lieten
de opstellers van het Veiligheid
scharter zich inspireren door de
veiligheidsmonitor, recent inge
steld door de Minister van
Binnenlandse Zaken, waaruit
o.m. blijkt dat de bevolking in
eerste instantie wakker ligt van
de onveiligheid en overlast die
uitgaat van het verkeer.

6
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ABONNEMENT AGENDA'S
GEMEENTERAADSZITTINGEN

VERGADERINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

17 december.

Heeft ook u belangstelling voor
de werking van de gemeente
raad, stort dan 200 fr. op reke
ning nummer 0000009054-33
van het gemeentebestuur
Edegem, onder vermelding
«Abonnement gemeenteraad».

Deze vergaderingen vinden
plaats in de raadzaal van het
Administratief Gebouw,
Kontichstraat l9, en starten om
20.00 uur.

Het openbare gedeelte van
deze zittingen is toegankelijk
voor het publiek.

schorter, dot op 10 december
1997 werd ondertekend, is 12
januari 1998. Het is vanzelfspre
kend dot er in de samenwerking
ervaring zal moeten opgebouwd
worden : geleidelijk aan zullen
de politiediensten elkaar beter
leren kennen en zullen zij leren
beter op mekaar in Ie spelen.
Afspraken en pionnen zullen
geregeld geëvalueerd en bijge
stuurd worden in overleg met de
burgemeesters.

Via het abonnement op de
agenda's van de
gemeenteraadszittingen krijgen
de geïnteresseerde burgers
informatie thuis gestuurd in
verbond met de vergaderingen
van de gemeenteraad.

22 januari - 19 februari 
26 maart- 23 april - 28 mei
25 juni - 24 september 
22 oktober - 26 november 

De gemeenteraad vergadert
tienmaal per jaar en dat telkens
op een donderdagavond.

Hierna volgen de data voor
1998:

De startdatum van het Veiligheid

Startdatum

worden aan de positie van de
minderjarige, op het vlok van het
algemeen psychische en fysische
welzijn en op het vlak van de
verkeersveiligheid in het bijzon
der. Ook zal speciale aandacht
gaan naar de positie van het
slachtoffer, in de meest brede zin
van het woord.

• Verkeersaangelegenheden
vormen dus een eerste krachtlijn
en krijgen een prioriteit, wol niet
onlogisch is als men ziet dat de
zone door verschillende drukke
verkeersassen doorkruist wordt
en dat er in totaal 30 basisscho
len en 7 middelbare scholen
over de zone verspreid liggen. In
de verkeersprojecten die zullen
worden opgestart, zal de
gemeentepolitie de piloot zijn.

• Inbraken in gebouwen vormen
een plaag die gons België
teistert. Dit wordt dus de tweede
krachtlijn van het charter. Hier
gaan rijkswacht en gemeente
politie samen als piloot optreden.

• Drugsgebruik en drugsdealing
is de derde krachtlijn, waar de
rijkswacht zich vooral in de
drugsdealing als piloot zal
opstellen, terwijl de gemeente
politie dit zal doen in het drugs
gebruik.

• Nieuw is dot afgesproken
werd een recherchecel op te
richten, die het recherchewerk
zal coördineren, de gegevens
inzake recherche zal exploiteren
en recherche in tijd en ruimte zal
uitdiepen. De rijkswacht neemt
het op zich deze cel te installe
ren. De gemeentepolitie zal via
rechercheantennes actief aan
deze cel meewerken. De recher
checel zal altijd beroep kunnen
doen op de dienst van de ge
rechtelijke politie en van de bij
zondere opsporingsbrigade van
de rijkswacht, ter ondersteuning.

Bescherming minderja
rigen en slachtoffer
bejegening

•

•

Er zal extra aandacht gegeven

25
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Brandweerinfo
SCHOUWBRANDEN
Hoe ontstaat een
schouwbrand?

Bij verwarmingstoestellen met
een gewone vuurhaard (kolen
kachel, houtvuur of open haard)
krijgt men roet- en teerozetting
op de schouwwanden. Een
schouwbrand ontstaat doordat
deze roet- en teerofzetting begint
te branden, meestal veroorzaakt
door een grote plotse verhitting
van het verwarmingstoestel. Zo'n
schouwbrand kon vele nare
gevolgen hebben : in de schouw
ontwikkelt zich een hoge tempe
ratuur waardoor ook bvb. bolken
of vloerdelen die in de schouw
uitmonden of zelfs meubelen die
tegen de schouwwond geplaatst
zijn, kunnen beginnen branden.
De verhoogde druk binnen de
schouw kon scheuren veroorza
ken, waardoor de onverbronde
gassen kunnen vrijkomen en
elders in het gebouw ontbran
den. Bij een brandbare dak
bedekking, zoals riet of roofing,
en bij volgestouwde zolders kon
de brand zich op en onder het
dok gemakkelijk uitbreiden.

Hoe voorkomen ?

Schouwbranden kunnen worden
voorkomen door brandstoffen te
gebruiken die weinig roet
afzetting geven en door de
schouw regelmatig te kuisen met
een metalen spin, waardoor roet
en teer wordt verwijderd. Dit
wordt trouwens door wettelijke
reglementeringen opgelegd. Ook
de verzekeringsmaatschappijen
zullen meestal een jaarlijks attest

26

von onderhoud opvragen alvo
rens tot een uitkering over te
gaan no een schouwbrand.

De roetafzetting in de schouw
wordt beïnvloed door verschei
dene factoren. Zo bevordert een
goede rechtlijnigheid en glad
heid van de schouw een goede
doorstroming van de rook. De
hoogte van de schouw speelt ook
een rol : een hoge schouw geeft
een betere trek. Wanneer de
schouw niet hoog genoeg werd
opgetrokken, kunnen rookgas
versnellers worden geplaatst. Het
is tevens van belang dat de door
snede van de schouw overeen
stemt met het vermogen van de
aangesloten vuurhaard.
De roetafzetting wordt tevens
beperkt bij een volledige ver
branding van de brandstof. Dit
vereist uiteraard de juiste brand
stof en voldoende luchttoevoer.
Hierdoor krijgt men ook het beste
rendement van de verwarmings
installatie.
Verwarmingstoestellen op olie en
op voste brandstof en de schouw
moeten jaarlijks worden onder
houden door een bevoegd
technicus. (KB 6.1.1978). Met
aardgas is er geen wettelijke
verplichting tot periodiek onder
houd. Voor houtkachels en open
hoorden is het aangewezen zeer
droog hout in telkens kleine
hoeveelheden te gebruiken. Hete
rook goot namelijk met hogere
snelheid door de schouw, geeft
betere trek en zodoende minder
roetafzetting, dit in tegenstelling
tot een loog vuur met eventueel
nog not hout.
Bij allesbranders is het risico op
een schouwbrand veel groter .

Zij zorgen daarenboven voor
ongecontroleerde milieuvervui
ling. Brandstoffen zooIs afval,
kunststoffen, hout met verf e.d.,
verbranden niet optimaal en
geven veel reststoffen of die zich
snel afzetten in het rookkanaal
en zelfs giftig kunnen zijn.
De factor die roetneerslag
bepaalt bij kolenkachels is don
weer de kolensoort. Vette kolen
geven meer roetafzetting.
Gosverwormingsinstollaties
vergen enkel een degelijk
gesloten, glad rookkanaal. Het
eindproduct van de verbranding
is hier immers waterdamp.
Controleer bij het begin van het
stookseizoen wel of er geen
vogelnesten in de schouw zitten.

Het doven van een
schouwbrand

Bel de brandweer :
• tel.nr. : 100
• melding : schouwbrand
• adres : straat, nummer, ge
meente
• aard van de verwarmings
installatie : mazout, hout, kolen,
enz.

Zorg dat alle bewoners het pand
verloten.

U kunt misschien al enige initia
tieven ondernemen bij het
blussen : de bron die het vuur
veroorzaakt kan u proberen te
doven door de luchttoevoer of te
sluiten. Bij centrale verwarming
op mazout schakelt u de stroom
uit en draait u de thermostaat
naar beneden. Bij centrale
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verwarming op gas moet daaren
boven de gastoevoer worden
afgesloten.

Probeer niet een houtkachel,
kolenkachel of open haard te
doven door er een emmer water

De intercommunale IVEKA staat
in voor het onderhoud van onze
gemeentelijke openbare verlich
tingsinstallaties. Binnen de inter
communale zijn met de gemeen
ten afspraken gemaakt 'hoe' en
'met welke regelmaat' dat onder
houd gaat gebeuren.
Voor onze gemeente zal IVEKA
alle defecten die door het
gemeentebestuur worden ge
meld, om de drie weken herstel
len. Bovendien gaat IVEKA zelf
drie keer per jaar een controle
uitvoeren op alle lampen.

Wat met dringende
interventies ?

Het spreekt voor zich dat IVEKA
defecte lampen op belangrijke

over te gooien ! Gebruik liever
een plantenspuit om de brand
haard te benevelen : de stoom
wordt mee in het rookkanaal
gezogen en dooft reeds gedeel
telijk de schouwbrand. Ook kan
een poederblustoestel worden

kruispunten geen weken laat
hangen zonder ze te herstellen.
Om veiligheidsredenen kan dit
gewoonweg niet. Deze zoge
naamde veiligheidsinterventies
worden uitgevoerd binnen de 48
uur. Dit geldt ook voor lampen in
de nabijheid van openbare
gebouwen en lampen die in
groep defect zijn, bijvoorbeeld
door een defecte zekering.

Medewerking van de
bevolking

Ook u kunt meehelpen aan een
goed functionerende verlichting
om zo de veiligheid in uw buurt
op een hoog peil te houden.
Indien u een defecte straatverlich
ting opmerkt in uw gemeente kan

gebruikt. Het poeder zal door
de trek in de schouw worden
gezogen. Let wel op dat poeder
naar alle kanten wegdwarrelt
en dus uw woonruimte kan
bevuilen.

u dat steeds melden aan de
politie, die de gegevens verza
melt en overbrengt aan de
intercommunale IVEKA.

Het melden van defecte straatver
lichting kan door :

1. Te bellen naar het nummer
450.43.00 van Politie Edegem,
met OPGAVE VAN HET NUM
MER VAN DE DEFECTE
VERLICHTINGSPAAL, ofwel

2. Onderstaande meldingskaart
volledig ingevuld te zenden naar :
Politiecommissariaat
Kontichstraat 17
2650 Edegem, ofwel

3. Onderstaande meldingskaart
volledig ingevuld Ie faxen naar
Politie Edegem 458.28.36.

Openbare verlichting :
WAT MET LAMPEN DIE NIET MEER WERKEN ?

Meldingskaart defecte openbare verlichting

Ik meld u een defect aan de openbare verlichting op de volgende plaats in Edegem :

Straal: Huisnr.: .

Paalnummer: .

Datum: .

27
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JANUARI
DONDERDAG 15

VTB-VAB
diavoordracht 'Iran, een Perzisch
sprookje uit l 00 l nacht'
door Guido Vervoort
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
]4 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
leden l 00 fr., niet-leden 120 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info: 449.53.80 (Dierckens)

ZATERDAG 17

Huis Hellemans
tentoonstelling "Chaos en Orde"
lees bi. 12

Blauwvoetgemeenschap en
VNSE
kaartprijskamp
20 uur
Blauwvoetlokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
vooraf inschrijven : 449.82.12
(De Grijse)

De Meeuw Edegems Jeugd
theater
Sjakie en de chocoladefabriek
toneel voor kinderen vanaf 6
jaar

28

15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat l 0
inkom l 00 fr., volwassenen
150 fr.
reservatie : 449.30.75

KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
KWB-lokaal, crypte, zij-ingang
parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestraat
info : 457.51.26 [. Leeuws)

ZONDAG 18

De Meeuw Edegems Jeugd
theater
Sjakie en de chocoladefabriek
toneel voor kinderen vanaf 6
jaar
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat 10
inkom l OO fr., volwassenen
150 fr.
reservatie: 449.30.75

MAANDAG 19

Gemeentelijke Sportraad
algemene openbare vergadering
20 uur
raadzaal Oud-gemeentehuis,
gemeenteplein
info: 457.46.62 (Bart Van
Heddegem)

Sporthal den Willecom
tennisinitiatie
lees bl. 14

WOENSDAG 21

KAV H. Familie
klusjes in huis
ook op 28/01
19.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info: 440.20.12 (Somers)

DONDERDAG 22

Gemeentelijke Openbare Biblio
theek
Internetpresentatie
lees bi. 20

KAV St.-Jozef
gespreksavond rond euthanasie
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
(einde van de speelplaats)
bijdrage : 50 fr.
info: 449.60.11 (Boyort)

ZATERDAG 24

De Meeuw Edegems Jeugd
theater
Sjakie en de chocoladefabriek
toneel voor kinderen vanaf 6
jaar
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraot l 0
inkom l 00 fr., volwassenen
150 fr.
reservatie: 449.30.75

Vevasco
driekoningenspel
ludiek toneelspel en zang
21 uur
't Centrum, Strijdersstraat
toegang vrij, de 3 koningen
worden verwacht tussen 22 en
22.30 uur

6
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ZONDAG 25

Comité Edegemse Concerten
gezinsaperitiefconcert
lees bl. 13

De Meeuw Edegems Jeugd
theater
Sjakie en de chocoladefabriek
toneel voor kinderen vanaf 6
jaar
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat l 0
inkom 1OO fr., volwassenen
150 f
reservatie : 449.30.75

Koninklijke Fanfare S1.Rosalia
nieuwjaarsconcert met aperitief
15 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
inkom gratis

KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
KWB-lokaal, crypte, zij-ingang
parochiekerk O.-L.-V-van
Lourdes, Hovestraat
info : 457.51.26 (J. Leeuws)

DINSDAG 27

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr
info : 458.31.11 [Vogels) of
457.42.61 [Van Haesendonck)

WOENSDAG 28

KAV Edegem-Centrum
'over geluk gesproken'
ontmoeting met vier Edegemse
interessante vrouwen
20 uur

De Basiliek, Hovestraat 69
moderator : Rita Van der
Cruyssen
info : 457.86.23 [leo Geerts]

DONDERDAG 29

KAV St..Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (0yat]

VRIJDAG 30

Gemeentelijke Openbare Biblio
theek
introductieles Internet
lees bi. 20

Eenheidsfront KNSB Edegem
kaarten
om ter meeste slagen, elk voor
zich
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr.
wees vriendelijk met uw partners,
iedereen is welkom

ZATERDAG 31

Sportregio Midden-Provincie
vorming: taping
lees bl. 14

De Meeuw Edegems Jeugd
theater
Sjakie en de chocoladefabriek
toneel voor kinderen vanaf 6
jaar
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat 10
inkom 100 fr., volwassenen
150 f
reservatie: 449.30.75

Jeugdkoor De Vagebondjes

optreden n.a.v. O.-L.-V.-Lichtmis
17 uur
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2
info : 440.08.67 (Ceuleers)

FEBRUARI
ZONDAG 1

De Meeuw Edegems Jeugd
theater
Sjakie en de chocoladefabriek
toneel voor kinderen vanaf 6
jaar
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat 10
inkom l OO fr,, volwassenen
150 fr.
reservatie : 449 .30.75

DINSDAG 3

KAV Buizegem
boekbespreking
ook op 31 /03
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 449.01.36 (Enzlin)

DONDERDAG 5

KAV H. Familie
reeks 'vegetarisch koken'
ook op 1 2 en 19/02
19.30 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info: 449.15.80 (Smeuninx)

ZATERDAG 7

Gemeentelijke Cultuurraad
Edegem
geleid bezoek aan de tentoon·
stelling 'Van een andere wereld"
ikonen en Byzantijnse kunst

29
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l O uur
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Leopold de Waalploaots,
Antwerpen
inschrijving tot 5 februari,
beperkt aantal deelnemers (15
pers.), toegangsprijs 200 fr.
info en inschr.: 449.43.11 (Van
Huffelen, Is. 17.30-19 uur)

DINSDAG 10

KAV H. Familie
voordracht 'op zoek naar ener·
gie'
20 uur
Reinildisheem, Prins Boudewijn
laan
info : 449.11.09 (Bursens)

KAV St.-Jozef
uitstap
vertrek aan St.-Jozefkerk, Molen
veldlaan 2
info en inschr.: 457.74.43
(Vandenbroucke)

KBG St.-Jozef
spreekbeurt 'grootouders en
kleinkinderen
door Louis Keuppens, oud
verbondssecretaris
14.30 uur
De Kleine Schrans, Molenveld
laan 4
geen inkomgeld, alle grootou
ders zijn welkom

WOENSDAG 11

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
schminken
19-22 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraal 21
info en inschr.: 440.09.23
[Remmerie)

KAV St.-Jozef

30

demonstratie 'koken met kruiden'
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info: 449.68.26 (Mattheyssens)

DONDERDAG 1 2

Sportregio Midden-Provincie
vorming: dansbeleving en
dansbagage
lees bl. 14

VRUDAG 13

Eenheidsfront KNSB Edegem
kaarten
om ter meeste slagen, elk voor
zich
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr.
wees vriendelijk voor uw part
ners, iedereen is welkom

ZATERDAG 14

ATB De Natuurvrienden
den houten lepel
kookles : pittig uit de wok, o.l.v.
Mariette Van Elsen
17 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
deelname± 500 fr./pers.,
inschrijving verplicht
info: 449.00.71 (Van Elsen)

30e St.-Theresia Gidsen
jaarlijkse Valentijnsactie
vekoop van peperkoeken harten
deur-aan-deur
l 0.30-13 uur
wijk Elsdonk/Molenveld
de Valentijnsactie is de enige
geldactie van 'de 30e'

ATB De Natuurvrienden
natuurwandeling, thema 'mos·
sen'

door V.M.P.A. Natuurgidsen Fort
5 Edegem
10 uur
hoofdingang Fort 5, Jacob de
Roorestraat
info: 457.91.63 (Matthijs)

ZONDAG 15

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling
thema : 'klein maar dapper
mossen'
l O uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrij
vingen, duur ± 2 ,5 uur
info : 457.91.63 (K.Mathijs) of
449.12.52 (H.Rotty)

MAANDAG 16

Gemeentelijke Gezinsrood
algemene openbare vergadering
20 uur
raadzaal Oud-gemeentehuis,
gemeenteplein
info : 450.42.00 (Mariette
Verwimp)

DINSDAG 17

KAV Buizegem
embossing op kaarten
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info : 458.12.95 (Bellon]

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.3 1.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)



D
0

E
0

G
O

E
O

M
0

E
O

E N
•

T
•

E
•

~ /f(

• •

•

•

WOENSDAG 18

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
schminken
19-22 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 2I
info en inschr.: 440.09.23
(Remmerie)

DONDERDAG 19

Gemeentelijke Jeugdraad
algemene openbare vergadering
20 uur
raadzaal Oud-Gemeentehuis,
gemeenteplein
info: 450.42.00 (Luc Bries)

KAV St..Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 4
info : 449.60.11 (Boyart)

Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 fr., niet-leden 120 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRUDAG 20

ATB De Natuurvrienden
dia-avond : 'vietnam'
door Rik Naegels
20 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestroat 8
gratis toegang
info : 449.00.71 (Van Elsen)

KSJ Parsiva 1
quiz voor jong en oud
20 uur
crypte, zij-ingang O.-L.-V.-van
Laurdeskerk, Hovestraat

ploegen van max. 5 personen,
l 00 fr. per pers.
prachtige prijzen te winnen
info en inschr.: 457.51. l 7 (Tim
Absillis)

ZATERDAG 21

Blauwvoetgemeenschap en
VNSE
kaartprijskamp
20 uur
Blauwvoetlokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
vooraf inschrijven : 449.82.12
(De Grijse)

ZONDAG 22

ATB De Natuurvrienden
wandelclub : Kalmthoutse heide
(4 km)
o.l.v. Guus Hamers
13.30 uur
bijeenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestraat 8
iedereen is welkom
info: 449.00.71 (Hamers)

MAANDAG 23

Sporthal Den Willecom
sport en spel
lees bl. 14

De verenigingen dienen hun
teksten voor de
activteitenkalender binnen te
brengen bij de secretaris van
de adviesraad waartoe zij
behoren.

Voor 1998 gelden volgende
dato:
• nr. 179 : 20 februari -

10 opril
teksten binnen 9 januari

• nr.180 : 3 april - 15 mei
teksten binnen 20 februari

• nr.181: 8 mei - 26 juni

DINSDAG 24

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit
bestaande doos bekleden voor
beginners en gevorderden
19.30-23 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr.: 455.27.90
(Bondé)

WOENSDAG 25

KAV Edegem-Centrum i.s.m.
KWB Edegem-Centrum
kindernamiddag
l4 uur
crypte, zij-ingang O.-AL.-V.-van
lourdeskerk, Hovestraat
info : 457.51.26 Jef Leeuws)

DONDERDAG 26

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
worstenbrood- en appelbollen
avond
17.30 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
info 458.31.11 [Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck}

teksten binnen 27 maart
• nr.182 : 19 juni
28 augustus
teksten binnen 8 mei

• nr.183 : 21 aug.
30 oktober
teksten binnen 26 juni

• nr.184 : 23 okt. 
11 december
teksten binnen 11 september

• nr.185: 4 december 
22 januari
teksten binnen 23 oktober

• nr. 1 86 : 15 januari - februari
teksten binnen 2O november.
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WEGGOOIEN IS JAMMER?
Heb je goederen die nog bruikbaar zijn en die je wil weggooien ?

Opnieuw & Co komt binnen de 7 dagen bij u ophalen.
Kleding, boeken, huisraad, meubelen, speelgoed,

elektrische toestellen, enzovoort, haalt Opnieuw & C op.

De gratis ophaling wordt ook in Edegem

•

verzorgd op basis van een akkoord al· ...
met het gemeentebestuur. •

Neem met ons contact op ·
voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken:

Kringloopbedrijf Opnieuw & C? cvba,
Frederik Peltzerstraat 13, Lier, telefoon: 03/488 38 83

(400 meter van de Grote Markt, in het verlengde van de Lisperstraat)

Openingsuren:
van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur.

Opnieuw & Co is een kringloopbedrijf dat aantoont dat milieu en arbeid
perfect hand in hand kunnen gaan.

Met onze milieuvriendelijke activiteit stellen we tien mensen te werk.
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Openbare Bibliotheek
Elsdonk

Hovestroot 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, woens- en donderdag
13.30-20 uur

• dinsdag
l3.30-l7uur

• vrijdag
13.30- 18 uur

• zaterdag
9.30 - 12.30 uur

Gemeentelijke@
or.ibs (G2)
Bibliotheek

Kerkplein z/n- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• maandag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14- 16uur

• donderdag en zaterdag
15-17uur

• dinsdag gesloten

Hovestroot 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Gemeentelijke(@~
openbare '(9
Discotheek 1

N
O@

Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op dinsdag
nomiddag 24 februari
(carnaval).

Tevens zal de dienstverzekering
op de dienst bevolking van
dinsdagavond 24 februari niet
doorgaan.

De politiewacht blijft dog en
nacht ter beschikking, ook op
feestdagen.

Heemmuseum
De Pastorij
open elke l ste en 3de zondag
van iedere maand (tenzij op
feestdagen), van 14 tot 18 uur

7998

Verschijnt achtmaal per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

Activiteitenkalender 24-27

Gemeentegids Edegem 28
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EDEGEM 825

825

In het vorige informatieblad
gaven wij u al een eerste beeld
van de activiteiten die gepland
worden in het kader van het
feestthema 'Edegem 825'.

Graag geven wij u hierna een
aangepast overzicht :

825

)
EDEGEM

• Jeugdboekenweek :
van 28 februari tot en met 29 maart met als thema '(On)rusthuis
Petteflet: op bezoek bij Annie M.G. Schmidt'. Meer informatie
hierover vindt u op 61.9.

•

• FOTOWEDSTRIJD EDEGEM
825 : de cultuurraad organiseert een fotowedstrijd vanaf 20 februari.
Meer informatie hierover vindt u op bl.4.

• Folkloristisch feest Meneerke van Buizegem :
het feestcomité werkt een speciaal programma uit in een extra teeste
lijke tent ! De activiteiten vinden plaats van donderdag 30 opril tot
zondag 3 mei.

• JUBILEUMCONCERT EDEGEM 825 :
het groot ensemble van Thea Mertens viert zijn 40-jarig bestaan en
dat koppelen wij graag aan ons feestjaar. Het Comité Edegemse
Concerten organiseert een groots concert in de Beethovenzaal van
hotel Ter Elst op zaterdag 16 mei.

• BLOEMENTENTOONSTELLING EDEGEM 825 : tijdens het weekend
van 30 en 31 mei wordt in het binnenfort van Fort 5 een grote
bloemententoonstelling georganiseerd.

• Avondfeestrnarkt :
de midden-stondsrood organiseert t.g.v. de jaarlijkse ovondfeestmorkt
een speciale braderij op vrijdag 5 juni.

• 11 juli-viering :
in het kader van 'Vlaanderen-Europa 2002' plant de werkgroep l
juli-viering een aantal acitiviteiten. Zo brengt o.a.'t Kliekske een
populair, muzikaal optreden en Ludo Abicht een boeiende voordracht.

• Internationaal Folklorefestival Edegem :
dit jaarlijkse festival vindt plaats van 13 tot 19 augustus en krijgt een
extra feestelijke toets mee n.a.v. het feestjaar Edegem 825. Het
Edegems Volkskunstcomité doet een oproep tot kandidaat-gast
gezinnen op bl.21.

3
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825>
• Jaarmarktfeesten :
op 5 en 6 september, met o.o. een boel speciale optredens in een
grote feesttent aan de dreef Hof ter Linden, een dansavond voor de
jeugd en een speciaal vuurwerk op zondagavond.

• GESCHIEDKUNDIGE TENTOONSTELLING EDEGEM 825
in Huis Hellemans : van 5 tot en met 13 september. Een uniek histo
risch overzicht van 825 jaar Edegem !

• OPEN MONUMENTENDAG EDEGEM 825 :
een speciaal uitgestippelde wandelroute langs een aantal opmerkelijke
tuinen, huizen en gebouwen in onze gemeente, die voor deze gelegen
heid geopend zijn voor het publiek. Op deze plaatsen worden optre·
dens van kleine muziekensembles of voordrachten gebracht. Het wordt
een unieke dag en het nationale thema 'Feest' sluit prima aan bij het
feestthema 'Edegem 825'

• Elsdonkfeesten :
op 19 en 20 september.

• Dag van de Klant :
zaterdag 26 september. De middenstandsrood werkt deze dog uit
rond 'Edegem 825'.

• Seniorenfeest :
het jaarlijkse seniorenfeest stoot op dinsdag 13 oktober helemaal in
het teken van 'Edegem 825'.

• WANDELBUFFET EDEGEM 825 :
met optreden van Günther Neefs en orkest in sporthal Den Willecom
op zaterdag l7 oktober !

•

•
EDEGEM 825 : HET LOGO

4

U hebt het vost al gemerkt : over
heel onze gemeente wapperen
de vlaggen 'Edegem 825'.
Hierna een woordje uitleg over
het logo.

De ontwerper testte verscheidene
letter- en cijfertypes en composi
ties uit, waarbij leesbaarheid,
eenvoud, progressie en even
wicht tot uiting dienden te
komen.

Het uiteindelijke logo is alzo het
resultaat van al deze tests,
waaruit een evenwichtige

825

)
EDEGEMA

compositie is ontsproten. De
veerkrachtige lijn symboliseert
een dynamische beweging,
zodanig dot er een voelbare
positieve sponning ontstaat
tussen enerzijds '825 jaar' en
anderzijds 'Edegem.

Het concept is sober en kan
verwezenlijkt worden in de
traditionele Edegemse kleuren
zwart-wit.
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FOTOWEDSTRIJD
in en om 825 jaar Edegem

•

•

iedereen weet het ondertussen :
Edegem bestaat 825 jaar en in
de gemeente wordt dit feestelijk
herdacht.

Met de fotowedstrijd 'In en om
825 jaar Edegem' nodigt de
gemeentelijke culturele raad
iedereen uit om de feestelijkhe
den voor eeuwig vast te leggèn.
U mag het onderwerp van deze
wedstrijd ruim interpreteren. Of
het nu specifieke activiteiten rond
het feestjaar, traditionele evene
menien of typisch Edegemse
beelden betreft ... alles is wel
kom.

U kan deelnemen in twee catego
rieën : zwart-wit en kleur. Per
categorie mag u maximaal vier
toto's inleveren.

Vanaf 20 februari kan u het
volledige reglement verkrijgen
aan de balie van het Administra
tief Centrum, Kontichstraat 19.
Zodoende kan de eerste grote
activiteit '(On)rusthuis Petteflet'
een stimulans zijn om naast een
boek, ook eens een fototoestel
ter hand te nemen. Er blijven
echter nog genoeg andere
activiteiten over om tot eind
september uw lens scherp te
stellen !

Uit de ingezonden foto's zal de
jury per categorie, naast andere
prijzen, drie hoofdprijzen - in
geld of natura - toekennen.

Voor meer informatie kan u
contact opnemen met Anneleen
Decraene op het Administratief
Centrum, tel. 450.42.48.

825

WANDELBUFFET
EDEGEM 825

Het Edegems Tuinfeest, dat
traditioneel plaatsvindt in juni,
wordt, naar aanleiding van
het jubeljaar Edegem 825, in
de programmatie van de
feestelijkheden opgenomen.
Het wordt voor deze gelegen
heid omgedoopt tot 'Wandel
buffet Edegem 825'.

Het belooft een spetterend
feest te worden met een
wandelbuffet, een optreden
van Günther Neefs met orkest
en dansgelegenheid.

Noteer dus alvast deze datum
in uw agenda : zaterdag 17
oktober in sporthal Den
Willecom !

5



7998
• • • • O

N
0 0

R
0

M
0 0 0 O

E
0

V
O 0 0

F 0 A T 1 A N

EINDEJAARSTOMBOLA MIDDENSTAND EDEGEM

6

Op maandag 5 januari werden
de winnende nummers van de
eindejaarstombola getrokken in
het bijzijn van de deelnemende
handelszaken. Deze tombola
werd georganiseerd door de
gemeentelijke middenstands
raad.

Geldprijs van 50.000 fr.
nr.082651
Geldprijs van 15.000 fr.
nr. 110041
Geldprijs van 10.000 fr.
nr. 134017
Waardebon van 2.500 fr.
1 ) nr. 01771 9
2) nr. 025635
3) nr. 071393
4) nr. 040755
5) nr. 071162
6) nr. 033799
7) nr. 088009
8) nr. 006247
9) nr. 012946
l 0) nr. 099631
Waardebon van 1.000 fr.
l) nr. 136544
2) nr. 135394
3) nr. 037819
4) nr. 070866
5) nr. 136768
6) nr.088016
7) nr. 112960
8) nr. 147414
9) nr. 080475
l 0) nr. 008552
l l) nr. 085757
12) r. 036096
13) nor. 136152
14) nr. 045573
15) nr. 158041
16) nr. 106916
17) r. 089250
18) r. 017592
19) nr. 116290
20) nr. 081386
21) nr. 042457
22) nr. 063797

23) nr. 139499
24) nr. 098991
25) nr. 112118
26) nr. 061717
27) nr. 142113
28) nr. 126599
29) nr. 024869
30) nr. 081086
31)nr.014588
32) nr. 073161
33) nr. 091637
34) nr. 125839
35) nr. 135337
36) nr. 091173
37) nr. 063836
38) nr. 006853
39) nr. 069470
40) nr. 072591
41) nr. 078450
42) nr. 050830
43) nr. 030210
44) nr. 054659
45) r. 038610
46) nr. 082217
47) nr. 088256
48) nr. 057615
49) nr. 143190
50) nr. 138398

De geldprijzen kunnen alge
haald worden tijdens de kantoor
uren op het gemeente
secretariaat, Kontichstroat 19,
Edegem.

De waardebons kunt u bekomen
in de winkel waar u het win
nende lot gekregen hebt. Deze
waardebons kunt u gebruiken bij
de deelnemende handelszaken
tot 28 februari 1998.

Informatie : tel. 450.42.49
Theo Schammelhout

Deelnemende middenstands
zaken : apothekers Cortebeeck
en Maréchal, bakkers Canvents,
Onder den Toren en Teugels, BBL
Centrum, beenhouwers Van
Campfort en Vercammen, bloe
men Tuintje loos en Scabiosa,
café Volkslust, Chocolaterie
Tirigit, Delicatessen Chridelica en
d'Hoeve, droogkuis Pressing No.
l, drukkerij Centrum, Elektro
Callens en Geens, Cels
Securities, Fotografie Corten,
frituur 't Clubke, garage Toyoto
Exelmans, geschenkartikelen
Roosarte en Ter Zyde, groenten
en fruit Leona, juwelen/uurwer
ken Rudolfo, kleding Be/vu, Taille
à taille en Tirzo, lingerie/
ondergoed Variant, 't Muziek
winkeltje, optiek De Cuyper en
laureyssens, schoonheidssalon
Lane, vishandel Ho'Maar en het
Edegems Zonnecenter.

MevrouwA.
Scheffer [midden]
uit Edegem,
ontvangt de
cheque van
50.000 Ir. uit
handen van
mevrouw.G .
Smeets [Ter Zyde]
en de heer A.
Gielen [echts),
voorzitter van de
Edegemse
Middenstands
raad.
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HET GEBEURDE IN DE GEMEENTERAAD

Sint-Antoniuskerk Jeugd Prins Boudewijnlaan

Er dienen restauratiewerken te 1 De gemeenteraad keurde het Na lang aanslepende anderhan-
warden uitgevoerd aan het orgel jaarplan 1998 goed dat werd delingen met de hogere overheid
van de Sint-Antoniuskerk. 1 opgesteld in uitvoering van het konden de herinrichtingswerken

jeugdwerkbeleidsplan 1996. aan de Prins Boudewijnlaan l ste
Daar het gebouw en het orgel

1

1997-1998. Dit jaarplan werd
1

fase (rioleringswerken en de aan-

• beschermd zijn, kan voor deze voorafgaandelijk door de leg van een voetpad tussen de
1 werken subsidie worden verkre- gemeentelijke jeugdraad gunstig 1 Burletlaan en Den Eeckhofstraat)
gen van de hogere overheid. Als 1 geadviseerd. 1 eindelijk worden aanbesteed.
voorwaarde wordt echter gesteld De gemeenteraad keurde een
dat voorafgaandelijk aan wijziging goed van het op
passingswerken worden uitge Viswaters 26.9.1996 vastgestelde
voerd aan de centrale verwar- 1 ontwerpdossier. De wijzigingen
ming van de kerk. De verwar- Het individueel vergunningsrecht kwamen er op verzoek van de
ming is in haar huidig concept voor het vissen op de gemeente- Vlaamse Milieumaatschappij,
niet bevorderlijk voor de blij lijke viswaters wordt voor de voor wat betreft het riolerings-
vende goede werking van het periode 1.1.1998 - 31.12.2000 ontwerp, en van de Vlaamse
orgel. De opwarming van de gewijzigd. Met deze wijziging 1 Gemeenschap, voor wat betreft
kerk gebeurt te bruusk en de wordt een verminderd tarief 1 het wegenisontwerp.
temperatuurschommelingen zijn toegestaan aan de jongeren tot De geraamde kostprijs bedraagt
te hoog, zodat het houtwerk van 18of 25 jaar, al naargelang 35 miljoen, inclusief provisie en
het orgel steeds krimpt en uitzet.

1

van het al don niet bezitten van 1 exclusief btw, en wordt gefinan
Daardoor raakt het orgel steeds een studentenkaart. cierd door het gemeentebestuur.
weer ontstemd. De kosten van de wegenwerken

@ 1
1 Hierna volgen de nieuwe prijzen die gefinancierd worden door

Daarom keurde de gemeente- van de gemeentelijke individuele het Vlaamse Gewest inbegrepen,
raad een ereloonovereenkomst

1

bedraagt de totale rekening voor
goed in verband met het uitvoe-

visvergunningen : fase l van de herinrichting van
ren van aanpassingswerken aan Inwoners van Edegem : de Prins Boudewijnlaan om en
de verwarmingsinstallatie. De • voor personen tot de leeftijd 1 bij de 155 miljoen.
kosten worden geraamd op van 18 jaar of voor personen tot
230.000 fr., exclusief btw. de leeftijd van 25 jaar, mits deze Teneinde tijdig klaar te zijn voor

laatsten in het bezit zijn van een de uitvoering van de 2de fase

studentenkaart: 375 fr. (riolering tussen de Drie Eiken-

Belastingen
1

• voor personen vanaf de leeftijd straat en de grens met Kontich en

van l 8 of 25 jaar, al naarge- heraanleg van voetpaden tussen

lang van het geval zoals hier- de 'de Burletlaan' en de grens
De gemeentelijke opcentiemen voor vermeld, en tot de leeftijd met Kontich) werd door de ge-
op de onroerende voorheffing en van 60 jaar : 750 fr. meenteraad ingestemd met de
de aanvullende gemeente- • voor personen boven 60 jaar : voorgestelde ereloonovereen-
belasting op de personen- 375 fr. komst inzake het studiewerk voor
belasting werden door de deze werken. De kosten worden
gemeenteraad voor 1998 Niet-inwoners van Edegem : geraamd op 1,2 miljoen frank,
vastgesteld op respectievelijk • respectievelijk 550, 1.100 en inclusief btw en zijn eveneens ten
595 opcentiemen en 6%. 550 fr. laste van het gemeentebestuur.

7



A T7998
0 0 0

N
0

F
0

0
0

R
0

M
0 0 0 O

E
~

V
0

A M
0

Kalender
TENTOONSTELLINGEN

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Van 13 februari tot 8 maart
SLOBODAN PERISIC

Van 13 februari tot 8 maart
exposeert Slobodon Perisic in
Huis Hellemons.

Met het ontleedmes in de hand
observeert Slobodan Perisic zijn
omgeving... stelt vragen, aan
zichzelf, aan de toeschouwer.
Hij dringt zich niet op, hij
constateert.... Wie wil zien

wordt geconfronteerd met een
duidelijke verwijzing naar de
vervlakking en de zelfdestructie
van de maatschappij. Als chaos
in het licht van de orde, en de
hoop die leeft binnen de droom
wereld van elk individu.

Luc Dhooghe
September 1995
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EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Van 1 8 april tot 10 mei
WILLY PEETERS
beeldhouwwerk

•••

Van 14 maart tot 12 april
ERIK HEYNINCK

schilderijen

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op woensdag
van 14 tot 17 uur,

op vrijdag
van l4 tot l6 uur

en op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur.

8
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EEN GESLAAGDE START VAN UW ZONDAG !
KOMT U OOK EENS EEN KEER ?

9

825

,~
concerten

JUBILEUMCONCERT

Het Comité Edegemse Con
certen nodigt u alvast uit op
zijn uniek jubileumconcert : in
het kader van de festiviteiten
rond 'Edegem 825' concer
teert het groot ensemble van
Theo Mertens, dat zijn 40-
jarig beslaan viert, in de
Beethovenzaal van hotel Ter
Elst, Kattenbroek Ie Edegem.

Noteert u alvast de datum :
zaterdag ló mei 1998 om
20.15 uur.

Uitgebreide informatie volgt
in ons volgend informatie
blad!

Plaats:
St.-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat, Edegem-Centrum

Inkom:
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart

VVK en informatie :
Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te 2650
Edegem, tel. 450.42.46

Het Comité Edegemse Concerten
nodigt u van horte uit op de
komende gezinsaperitief
concerten, waar jonge, talent
volle muzikanten hun beste
beentje voorzetten en u muzi
kale, lichtverteerbare parels
voorschotelen.

Comité Edegemse Concerten
GEZINSAPERTIEFCONCERTEN

Data :
0 zondag 22 februari
0 zondag 29 moart 1998
Aanvang telkens om l l uur

•

@
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50 JAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK
ELSDONK-EDEGEM

Een korte historiek

In september 1947 besloot de
toenmalige onderpastoor van de
parochie van de H. Familie op
Elsdonk een 'Openbare Boekerij
Elsdonck' op te richten om
tegemoet te kunnen komen aan
de 'geestelijke noden' van de
inwoners van Elsdonk.

Met de erkenning in juli 1948
door de provinciale overheid kon
de bibliotheek officieel van start
gaan.
De bibliotheek was aanvankelijk
gehuisvest in de klaslokalen van
het Familia-instituut aan de
lr.Haesaertslaan en was in de
beginperiode niet meer dan één
rek in een klaslokaal. Omdat
Gerard Walschap, die toen
bibliotheekinspecteur was, kritiek
bleef uiten op deze locatie
verhuisde de bibliotheek meer
maals binnen de schoolmuren
van het ene lokaal naar het
andere.
De wordingsgeschiedenis van de
bibliotheek op Elsdonk wordt
gekenmerkt door meerdere
verhuisinitiatieven. Telkens was
de locatie na een bepaalde
periode te klein en moest er
uitgekeken worden naar een
groter lokaal.
De parochianen werden steeds
opgetrommeld om de verhuis
mee te realiseren.

In 1972 werd aan de bibliotheek
de titel van «bibliotheek van
groot belang» verleend. Mede
hierdoor overleefde de biblio
theek als één van de weinige

10

privaatrechtelijke bibliotheken
het bibliotheekdecreet van 1978
en kon zij werken aan haar
verdere uitbouw.
In datzelfde jaar vond de laatste
verhuis plaats naar een spik
splinternieuw lokaal boven het
Elzenhof, tegenover het Fort 5.

De bibliotheek anno
1998
Van één rek boeken in 1948 is
de bibliotheek 50 jaar later
geëvolueerd tot een volwaardige
bibliotheek met een collectie van
meer dan 37.000 boeken en
tijdschriften. Meer dan 1.300
lezers maken van haar diensten
gebruik en jaarlijks worden dan
ook ongeveer 33.000 boeken
uitgeleend.
Naast een uitgebreide
tijdschriftencollectie bezit de
bibliotheek een specifieke
collectie voor peuters en eerste
lezertjes. Uiteraard vinden ook
andere leeftijdsgroepen hun
gading in het boekenbestand.
De bibliotheek heeft bovendien
de boot van de geautomati
seerde informatiesnelweg niet
gemist : voor 50 fr. kan iedereen
vanaf 14 jaar surfen op het
Internet.

Een enthousiaste ploeg van drie
personeelsleden en talrijke
vrijwilligers staan garant voor
kwaliteit en service.
De medewerking van het ge
meentebestuur geeft de biblio
theek de kans om zich continu
aan te possen en haar boeken-

bestand te actualiseren. Zo kan
de bibliotheek dit jaar een
aanvang nemen met de
automatisatie van de collectie.

50 jaar, een gouden
jubileum

Dit kan niet zomaar onopge
merkt voorbijgaan. Op 21 maart
1998 is het dan ook feest !
Doorlopend van ló tot 1 8 uur
wordt er getoast op de jarige en
worden er allerlei activiteiten
voor de kinderen georganiseerd
: een zoek-denk-raadspel rond
boeken, het optreden van een
goochelaar, een verteller voor de
allerkleinsten.
Dit alles heeft plaats in zaal
'Limerick', Parklaon, recht
tegenover de bibliotheek.
Hebt u zin om te komen, dan
volstaat het ons een seintje te
geven : 449.30.35 (openings
uren zie 61.2).

U bent alvast van
harte uitgenodigd

50
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DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
ORGANISEERT ...

Inkom gratis
voor jong en oud,
RVT lmmaculata,

Oude-Godstraat l 10, Edegem

visite bij Annie M.G. Schmidt
van 1 tot 29 maart

Pluk van de Petteflet bolt met zijn rood kraanwagentje door
t
#de gang e Jip en Janneke zorgen voor ondeugende streken • l

leven en werk van Annie M.G. Schmidt • video • hoorspel • J/
doe-activiteiten • leeshoek voorleesmomenten • À,

ontdekkingstocht door de vele kamers vanlil/' (on)osthuis Penellen... ,

Tijdens weekends
van 10 tot 17 uur
en op woensdag
van 14tot l7 uur

@

•

(On)rusthuis Petteflet is een
leespromotieproject van de
werkgroep 'Leesplezier', in
samenwerking met de Gemeen
telijke Openbare Bibliotheek
Edegem, Kunstacademies van
Edegem en Kontich, Gemeente
bestuur en RVT lmmaculata
(OCMW)- Edegem.

825 Voor meer info kan je terecht
in de Gemeentelijke Open
bare Bibliotheek Edegem, tel.
457.85.84.
Voor openingsuren, lees bi. 2.

Met dank aan de Uitgeverij
Querido.

11
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GRABBELPAS 1998
Een keiharde garantie ... voor een fijne vakantie

In het informatieblad van januari • donderdag 26 februari : februari bekomen worden aan
kon je reeds vernemen wat het

KINDERANIMATIE :
de receptie van het Administra

begrip "Grabbelpas" allemaal
VADER KAPOEN +

lief Centrum, Kontichstraat 19 te
inhoudt.

DE JOMMEKESPOPPENKAST
Edegem of op de jeugddienst

Het is een vakantieprogramma Vader Kapoen brengt in één
tijdens de openingsuren.

boordevol culturele, creatieve, show kinderanimatie en poppen-
educatieve en sportieve vrijetijds kast. Zo komen zowel de grotere PAASVAKANTIE
activiteiten, speciaal uitgestip als de kleinere kinderen aan hun

• dinsdag 7 april : daguitsiap 1 f;'
peld voor alle kinderen en trekken.
jongeren van 6 tot ló jaar. Aan naar het Pirateneiland ie ntwer
sommige activiteiten (bv. theater- De kinderanimatie omvat o.m. pen
stukjes) kunnen soms ook jongere leuke spelletjes met kinderen (én Doelgroep : voor kinderen van 6
kinderen deelnemen. prijzen) op het podium, liedjes tot 11 jaar.

zingen met gitaarbegeleiding en Vertrek om 9.30 uur op de
Naast de "Grabbelaar", een instrumenten, kindergoochelen, parking van sporthal "Den
handige gids met allerlei kortin ballonacts, ... Willecom", Terelststraat 2 te
gen, toffe ideeën en nuttige tips, In poppentheater Kapoentje, "de Edegem waar we terug aanko
wordt er ook dit jaar in Edegem échte Jommekespoppenkast", men omstreeks 17.30 uur.
een plaatselijk programma speelt de enige echte Jommeke Prijs : Grabbelpassers betalen
uitgewerkt en dit in samenwer de hoofdrol. Niet te missen dus ! 250 fr., niet-Grabbel passers 300
king met de gemeenten

Alle kinderen van 3 tot 11 jaar fr.
Boechout, Borsbeek, Hove,

en hun (groot)ouders zijn wel- Deze prijs omvat : 2x bus-
Kontich en Mortsel.

kom. Plaats van het gebeuren is vervoer, inkom Pirateneiland en

De Edegemse jeugddienst start in de turnzaal van de gemeente- de begeleiding door ervaren

het kader van de Grabbelpas- school Andreas Vesalius, monitoren.
1 r

werking 1998 met de volgende Kontichstraat 21 te Edegem. • vrijdag 10 april :
activiteiten : Aanvang om 14.30 uur. Einde paasbloemstukje maken (van

om 16.30 uur. 9.30 tot 12 uur)
KROKUSVAKANTIE Grabbelpassers betalen 80 fr., Doelgroep : voor kinderen en

• maandag 23 februari : een niet-Grabbelpassers en jongeren van 8 tot 14 jaar.

(groot)ouders 120 fr. Plaats : de refter van de gemeen-
spring-tekening maken (van 14 teschool Andreas Vesalius,
tot 17 uur) Tijdens de pauze zijn er drankjes Kontichstraat 21 te Edegem.
Doelgroep : voor kinderen van 9 en versnaperingen te verkrijgen. Programma : We maken een
tol 12 jaar.

Geen reservatie. rond tafelstukje met veel groen
Plaats : de refter van de gemeen- en fijne bloemen, strikjes en
teschool Andreas Vesalius, Aandacht ! In het kader van lintjes.
Konlichstraal 21 Ie Edegem. deze animatie wordt er een Prijs : Grabbelpassers betalen
Programma : Er wordt een teke- reuzekleurwedstrijd georgani- 100 fr., niet-Grabbel passers 150
ning gemaakt die al knippend en seerd waarbij prachtige fr.
plakkend lot leven wordt ge- Jommekesgadgets Ie winnen zijn. • dinsdag 14 april : daguitstapbracht. Zodoende krijg je een En winnaar of niet, voor iedere
tekening die 'naar voren springt'. deelnemer ligt er alvast een prijs

naar attractiepark Bellewaerde
Prijs : Grabbelpassers betalen klaar!

in leper
100 fr., niet-Grabbelpassers 150 De kleurplaten kunnen vanaf 9

Doelgroep : voor alle leeftijden
fr. (kinderen jonger dan 8 jaar

12
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moeten wel vergezeld worden
door een volwassene).
Vertrek om 8.30 uur op de
parking van sporthal "Den
Willecom", Terelststraat 2 te
Edegem waar we terug aanko
men omstreeks 19 uur.
Prijs : Dankzij een speciale
"Grabbelpas-paasactie" krijgen
alle Grabbelpassers maar liefst
een korting van 180 fr. ! (enkel
voor groepsbezoeken). Zij
betalen voor deze uitstap bijge

' volg slechts 600 fr., niet-Grabbel
passers en (grooi)ouders 800 fr.
Deze prijs omvat het busvervoer
en een all in ticket voor het park
(inclusief een leuk aandenken
voor alle Grabbelpassers).

OPGELET ! Voor al deze activitei
ten moet er op voorhand inge
schreven en betaald worden op
de jeugddienst (zie verder).
Enkel voor de kinderanimatie op
donderdag 26 februari moet niet
gereserveerd worden.

Een totaal overzicht van alle
activiteiten die in de krokus- en
paasvakantie plaatsvinden, vind
je terug in het Grabbelpas
boekje, dat je ongetwijfeld al in
je bezit hebt.

Is dit niet het geval, dan kun je
nog snel een exemplaar komen
afhalen op de jeugddienst.

In ieder geval, wil je je vakantie
op een toffe en niet-alledaagse
manier doorbrengen, aarzel dan
niet langer en schaf je zo vlug
mogelijk een Grabbelpas aan.

De Grabbelpas kost slechts l 00
fr. [200 fr. voor kinderen die niet
woonachtig zijn in één van de
gemeenten die deel uitmaken
van het samenwerkingsverband)
en is verkrijgbaar op de jeugd
dienst, gemeentehuis (eerste
verdieping), gemeenteplein te
Edegem (enkel op woensdag van
l O tot 12 uur en van 14 tot 16
uur). Niet vergeten een pasfoto
mee te brengen !

Hier gebeuren ook de inschrijvin
gen voor de activiteiten (vragen
naar dhr. Luc Bries, tel.
450.43.76).

Voor alle duidelijkheid toch nog
even vermelden dot je als
inwoner van Edegem ook van
het aanbod van de andere
Grabbelpasgemeenten gebruik
kunt maken. Doen dus !

@

NIEUW : OVERDEKT SKATEN OP FORT 5
Tijdens de krokusvakantie, vanaf
maandag 23 februari, wordt op
Fort 5 de hangar 24 (gelegen
naast de betonvlokte) ter beschik
king gesteld van de skaters.
Deze hangar wordt uitgerust mei
de bestaande toestellen van de
skoteterreinen op het Meihof en
Fort 5.

Openingsuren :
dagelijks, behalve op zondag,
van 10 tot 12.30 en van ]4tot
16.30.

Indien dit experiment succes
kent, zal worden onderzocht het
overdekt skoteterrein voortaan
ook open te houden op woens

dag en vrijdag van l4 tot 18
uur en op zaterdag van 1 0 tot
12.30 uur en van 14 tot 18
uur.

Voor meer infonnatie :
jeugddienst,
Oud-gemeentehuis,
tel. 450.43.76.
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We durven het bijna niet
zeggen
maar de sp...sp...sp...sp...
speeldagen zijn er weer !

Samen hotsebotsen, lekker
grollen
fantaseren en fabriceren
kruipen en snuiten
alles kan !

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud ?
Kom dan op donderdag 26 en
vrijdag 27 februari (krokus
vakantie), donderdag 9 en
vrijdag 10 april (paasvakantie)

naar het lokaal van KSA Parsival
in de Jacob de Roorestroat 2 te
Edegem (aan het Fort 5).

De monitoren van de speelweken
kijken er reeds naar uit om er
weer keigekke speeldagen van
te maken, telkens van 9 tot 16
uur. Er is middagbewaking
voorzien.

Voor meer informatie :
Gemeentelijke jeugddienst,
gemeentehuis ( l ste verdieping),
gemeenteplein, open op woens
dag van l 0 tot 12 uur en van 14
tot ló uur (tel. 450.43.76).

Dagprijs:
• 50 fr. voor Edegemse kinderen
• 60 fr voor kinderen van buiten
de gemeente
• 25 fr. voor het derde en
volgende kind(eren).

ALS EEN ORKAAN...
KOMEN ZE ERAAN...

De gemeentelijke kinderopvangdienst zoekt
OPVANGGEZINNEN

De gemeentelijke kinderopvangdienst is dringend op zoek naar
opvanggezinnen voor kinderen van buitenhuiswerkende ouders.

Ben jij iemand die :

• kinderen met zorg en toewij
ding wil opvoeden,

• aandacht wil besteden aan de
ontwikkeling via spel, bewe
ging, taal, ...

• een gezonde voeding belang
rijk vindt,

• over een kindvriendelijke en
veilige leefruimte beschikt,

• zich fit en gezond voelt ...

dan ben jij misschien een ge
schikte kandidaat om opvang
ouder te worden.

14

Wij bieden jou :

• een degelijke begeleiding en
ondersteuning

• een startcursus
• een permanente vorming
• contacten met collega's
opvangouders

• een verzekering
• materiaal zoals een kinder

stoel, vouwbed, relax,
buggy,...

• een speel-o-theek
• een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per
dag en per kind een niet-belast
bare onkostenvergoeding.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact
op met de gemeentelijke
kinderopvangdienst, Oud
gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem, tel. 450.43.70.
Openingsuren :
dinsdag van 9 tot 12 en van 17
tot 1 9.45 uur.
donderdag van 14 tot 16 uur.
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Noor aanleiding van zij 25
jorig bestaan richt het Edegems
Toolatelier voor iedere onderwe
zen tool een toolfeest in.

In dit infoblad kunnen we de
Spaanse avond jammer genoeg
niet meer aankondigen : het feest
is reeds voorbij.
De lmpresiones del mundo
hispanohablante zitten in het
geheugen gebeiteld en de Ritmos
latinos hebben ons gehoor
orgaan nog lang niet verlaten.

Graag nodigen wij u uit op één
of meer van de volgende feest
avonden, die alle plaatsvinden in
de prachtige refter van de
gemeentelijke basisschool
Andreas Vesalius, Kontichstroat
21 te Edegem :

Keuzebeperking tot l
of 5 jaar voor nieuwe
reispassen

Sinds l januari is bij de afgifte
van reispassen de keuze qua
geldigheidsduur tot twee
mogelijkheden beperkt, nl. :
• 1 jaar tegen het huidige tarief
van 560 fr.
• 5 jaar tegen het huidige tarief
van 1.760 fr.

Engels taalfeest: vrijdag 6 maart
om 20 uur : verrassend geva
rieerde ontspanningsavond.
Meer info bij mevr. Betty
Meersmon, coördinator Engels,
tel. 230.06.42.

Italiaans taalfeest : zaterdag 21
maart om 15.30 uur : proeven
van wijnen, reisinfo over ltali
aanse regio's, etentje (19 uur),
quiz.
Meer info bij mevr. Kathleen
Deneckere, coördinator Italiaans,
tel. 227.18.44.

Frans taalfeest : vrijdag 27
maart om 20 uur : kaas- en wijn
souper, gevolgd door een frisse
quiz.
Meer info bij mevr. Marie-Poule
Serck, coördinator Frons, tel.
449.11.78.

Over het Nederlandse en Duitse
taalfeest vindt u meer inlichtingen
in één van de volgende info
bladen.

Alle cursisten, oud-cursisten en
belangstellenden hartelijk wel
kom!

Met bovenstaande vieringen
willen we de eigenlijke activiteit
van het ETA promoten : onder
richt verschaffen in een aantal
Europese talen op een aange
name, onderhoudende manier.
Inlichtingen over het taalaanbod,
de soorten cursussen en de
werking van het ETA worden u
graag verstrekt door dhr. Lode
Van der Sonde, directeur, tel.
353.16.44.

Verlengingen

Verlengingen zullen telkens per
schijf van 1 jaar gebeuren
tegen het huidige tarief van
430 fr.

Voor verdere inlichtingen kunt u
tijdens de kantooruren telefo
nisch contact opnemen met dhr.
F. Van Tichelen op het nummer
450.42.26.

15

HET ETA VIERT FEEST !

NIEUWE GELDIGHEIDSDUUR VAN REISPASSEN
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OVER SPORT ...
In de sporthal 'Den Willecom'

"
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De kinderen kunnen blijven eten
in de sporthal mits zij zelf hun
middagmaal en drank meebren
gen.
Er is ook voor- en naopvang
voorzien van van 8.30 tot l 0
uur en van lótot 17.30 uur.
Prijs :
• krokusvakantie en eerste week
paasvakantie : l. 250 fr. per
week
• tweede week paasvakantie :
l .000 fr. per week (verzekering
inbegrepen)
• voor- en naopvang : 50 fr. per
dag.
Inschrijven voor de paasvakantie
kan vanaf 6 maart in de sport
hal.

Zowel tijdens de krokusvakantie
als tijdens de paasvakantie :
SPORT EN SPEL voor kinderen
van de lagere school.
Sport en spel omvat een geva
rieerd programma waarin
verschillende spelen en sporten
aan bod komen. De kinderen
worden hierin begeleid door
professionele monitoren.

• Krokusvakantie : van maandag
20 t.e.m. vrijdag 27 februari;
• Paasvakantie : week l : van
maandag 6 t.e.m. vrijdag l 0
april; week 2 : van dinsdag 14
t.e.m. 17 april;
telkens van l O tot 12.30 uur en
van 13.30 1ot l6 uur.

In de Sportregio Midden-Provincie
VORMING

• WERKEN MET EEN
HARTSLAGMETER
Inhoud:
Door hartslagmeting krijg je als
sporter een beter inzicht in de
arbeid die de motor van je li
chaam levert. Het hoe en waar
om van de hartslagmeter komt
de eerste avond in een theoreti
sche uiteenzetting aan bod.
De toepassing en het trainen zelf
zullen we zelf ervaren tijdens de
praktijklessen de 2de avond.
Plaats en datum :
Theorie in Zandhoven (minisport
hal 't Veld, Veldstraat 33) op
maandag 23 maart van 20 tot
22.30 uur.

Deelnameprijs : 300 fr.
Praktijk in Edegem (Fitopia,
Mechelsesteenweg 145) op
woensdag 1 april van 20 tot
22.30 uur.
Deelnameprijs : 300 fr.
Lesgever : Paul Van Den Bosch

• SPORTSPONSORING IN
BORSBEEK op maandagen 20
en 27 april, telkens van 19.30
tot 22 uur.
Lesgever: Freddy Aers
Pijs : 1.250 f.

• ZELFVERDEDIGING VOOR
VROUWEN op zaterdag 25
april van 9 tot 12 uur.
Lesgever: An Van Buggenhout.
Prijs : 300 fr.

Voor alle informatie i.v.m. sport kan je steeds terecht in de sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem, tel./fax : 457.46.62.
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Als sportieve familie naar de Olympische Spelen van Sydney 2000, iets
voor u?
Het is misschien mogelijk !

•

In samenwerking met het BOIC
(Belgisch lnterfederool Olym
pisch Comité) wordt over heel
elgiè een familiale wedstrijd
ingericht, waarvan de uit
eindelijke winnende families met
de Belgische atleten meemogen
naar de Olympische Spelen in
Sydney, in het jaar 2000.

W/ie kan meedoen ?
Een ploeg (gezin, familie) be
staat uit 4 deelnemers, waarvan
2 volwassenen (min. 18 jaar),
man en vrouw en 2 kinderen
(min. 6 en max. 14 jaar op
31.12.1998). Minstens één
volwassene is ouder (vader of
moeder) van één van de deelne
mende kinderen. De familieleden
zijn gedomicilieerd in de ge-

meente van deelname.

Let wel op, de ploeg waarmee
wordt deelgenomen, kan nadien
niet meer worden gewijzigd en
kon slechts in deze samenstelling
meegaan naar Sydney !

Wat moet je doen ?
De wedstrijd bestaat uit drie on
derdelen, zijnde praktische sport
proeven (een loopproef, een
zwemproef en een fietsbehendig
heidsproef), een theoretische
proef over algemene sportkennis,
en een proef over de algemene
kennis van EHBO in de sport.

De afname van de proeven in
Edegem zal plaatshebben op
zaterdag 2 mei.

Inschrijven kon tot 15 maart in
de sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2, tel. 457.46.62.

En als je gewonnen hebt...
Don mogen er voor Edegem
twee Olympische families naar
de provinciale selecties op
zondag 20 september.

Wie door wint, mag naar de
nationale selecties, die plaats
hebben tijdens het herfstverlof
'98 in Lo Santo Sport op het
eiland Lanzorote.

En win je niet ...
Dan bieden we je toch een fijne
sportdag aan; eens leuk met de
familie deelnemen kan belangrij
ker zijn don olie gewin ! ! !

Inschrijvingsformulier 'De Olympische Familie' - gemeente Edegem
Als gezin zouden wij graag deelnemen aan deze wedstrijd op 2 mei 1998 :

Volwassene l :
naam : voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Volwassene 2 :
naam : voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Kind l:
naam: . voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Kind 2:
naam : voornaam : geboortedatum : ./. ./. .

Adres: .

Telefoonnr.: .

Handtekening : .

17
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Zondag 17 mei

7998 A T N
0

A
0

V
0

E
0000

M
0

R
0

0
0

F
0

N
OO0E)

"Fietsen een Feest !". Op zon
dag 17 mei 1998 is dit vost en
zeker waar. Voor de negende
keer vindt immers de grote
fietshoppening plaats. De
Fietsersbond richt samen met de
Provincie Antwerpen en de Stad
Antwerpen een schitterend
fietsfeest in waarop olie fietsers,
dagelijkse en recreatieve,
jongere en oudere, van harte
welkom zijn. In en rond de stad
Antwerpen wordt er een autoluw
fietsparcours georganiseerd,
moor ook in de rest van de
provincie kan er heel wat
afgefietst worden.

iedereen krijgt immers de unieke
kans om vanuit acht provinciale
vertrekpunten verspreid over heel
de provincie in fietskolonnes via
veilige en aangename fietsroutes
naar het Koning Albertpork te
Antwerpen te fietsen. Daarnaast
volt de provinciale sportdag
"Provincie Antwerpen Beweegt"
samen met deze fietshappening.
Ook in de lokale sportregio zal
er dus heel wat te bewegen en te
beleven zijn.

Nieuw dit jaar is dat kinderen en
jonge fietsers extra verwend
zullen worden. Binnen de stad
wordt er een volledig autoluw
kindvriendelijk fietsparcours inge
richt op moot van alle jonge fiet
sers (een kleine lus van co. 8km).
Daarnaast wordt er aan de rond
en buiten de stad een groter
fietsparcours (co. 25 km) uitge
stippeld langs veilige en comtor
tabele fietswegen met o.o. de
bijzondere Brialmont-fietsroute
vlak naast de autosnelweg.

Tijdens het fietsfeest is er heel
wat animatie te beleven voor
jong en oud. Zo is er komische
straatanimatie gepland en zijn er
in het park en op het fiets
parcours verscheidene circusacts
Ie beworderen. Jonge fietsers
krijgen de kans hun fiets
vaardigheid te testen op een
groot fietshindernissenporcours.
Sportieve deelnemers worden
uitgedaagd om hun conditie te
testen op fietsen op rollen of om
zo hoog mogelijk de lucht in te
fietsen tot 70 meter hoog (onder
voorbehoud) !

Kortom het belooft weer een
groot fietsfeest te worden met
heel wat animatie en fietsplezier.
De Fietsersbond, de Provincie
Antwerpen en de Stad Antwer
pen hebben immers de ambitie
om dit fietsfeest tot de derde
grootste fietshappening van de
wereld te doen groeien.

Personen en verenigingen die
meer informatie wensen, kunnen
terecht op het secretariaat van
de Fietsersbond,
Hopland 37, 2000 Antwerpen,
tel. 231.92.95, fax 231.45.79.

TE KOOP : FIETS- EN WANDELKAARTEN
Edegem telt tol van mooie
plekjes voor de wandelaar. Drie
bewegwijzerde wandelpaden
leiden hem doorheen. Wie
optimaal wil genieten, neemt
best de wandelkaart gemeente
Edegem mee. Dit fraaie druk
werkje kost slechts 20 fr.

Voor wie liever op de fiets stopt
don de wandelschoenen aan te
trekken, bieden we de toeris

18

tische fietskaarten 'Architectuur
route' en 'Brialmontroute' van de
Toeristische Federatie Provincie
Antwerpen.
De Architectuurroute leidt de
fietser langs de verschillende
bouwstijlen in en rond de stad.
De Brialmontroute is een cultuur
historische route langsheen de
fortengordel, een ode aan de
versteende getuigen van militaire
architectuur.

Beide fietsroutes zijn beweg
wijzerd en lopen voor een stuk
over Edegems grondgebied.
Dus : lichaamsbeweging én
cultuur opdoen voor de prijs van
50 fr.

Al deze publicaties zijn verkrijg
baar op werkdagen tijdens de
kantooruren bij de onthaal
bediende in het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19.
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EDUCATIEVE MILIEUBOOTTOCHTEN 1998

@

•

In 1998 start de Milieuboot in
opdracht en met de steun van
AMINAL (Administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer)
met een nieuwe reeks educotieve
milieuboottochten voor jongeren
én volwassenen op de Vloomse
rivieren en konolen. Dit joar
spreiden de vaartrajecten zich uit
over de provincies Antwerpen,
Oost-Vlaanderen en Vlaams
Brabant. Hierbij wordt gevaren
op de Zeeschelde, het Nete
kanaol, de Nele, de Rupel, de
Dender, het Kanaal Leuven-Dijle,
het Zeekonaal Brussel-Schelde en
het Kanaal naar Charlerloi. De
educatieve boottochten hebben
plaats van 16 maart iot 23 juni
en van 14 september tot 23
oktober.

Al varende op een voor dit doel
ingericht binnenschip, wordt u
als deelnemer rechtstreeks
geconfronteerd met de problema
tiek van watervervuiling en 
zuivering. U maakt kennis met de
waterloop waarop u voort en
observeert het leven en het
landschap aan de waterkant.

Regelmatig worden waterstalen
genomen, die benedendeks in
het labo worden onderzocht. De
Milieuboot-begeleiders aan
boord geven een duidelijke
uitleg en maken gebruik van
audiovisueel materiaal, aquaria,
maquettes en een tentoonstelling
om alles in een bredere milieu
context te plaatsen.

Tijdens de schooldagen wordt
gevaren van 9 tot 12 uur en van
1 3 tot 16 uur. De tochten hebben

meestal een verschillende op- en
afstopplaats. De voornaamste
doelgroepen zijn de derde
graad van het basisonderwijs,
de eerste graad van het secun
dair onderwijs en normaalschool
studenten, maar ook andere
leeftijdscategorieén kunnen
deelnemen. De jongeren tot 18
jaar betalen 50 fr. voor de
boottocht.

Tijdens de weekends werd
zoveel mogelijk geopteerd voor
trajecten met dezelfde op- en
afstapplaats. De boottochten
richten zich dan tot jongeren en
volwassenen in verenigings
verband en tot individueel
geïnteresseerden. De weekend
tochten vinden plaats van 1O tot
1 3 uur en van 14 tot 17 uur. De
deelnameprijs voor volwassenen
bedraagt 150 fr.

Voor meer info over de speci
fieke trajecten en data, voor
inschrijvingen of het aanvragen
van een folder, kan u contact
opnemen met de Milieuboot, tel.
053-72.94.20.

VEILIG THUIS MET DE NACHTLIJN
Onder het motto «Samen uit...
veilig thuis» biedt de nachtlijn
een afdoend antwoord op de
vraag naar meer veiligheid. Elke
vrijdag- en zaterdagnacht biedt
De Lijn aan feestvierders,
concertgangers, gastronomen en
andere fuifnummers de gelegen
heid om op een budget
vriendelijke manier veilig thuis te
komen.

De nachtlijnen vertrekken in het
hort van de stad (Museum van
Schone Kunsten, Groenplaats en
Fr.Rooseveltplaats) en doen twee
keer per nacht de belangrijkste
kernen van de agglomeratie
aan.

De vertrektijden aan het Museum
van Schone Kunsten zijn 01.30
en 02.30 uur.

De N 15 naar Edegem rijdt langs
de Molenlei, Oude-Godstraat,
Drie Eikenstraat en de Prins
Boudewijnlaan. Edegem-Centrum
wordt omstreeks 02.10 en 03.10
uur bereikt.

Het nachtbiljet kost 60 fr. en is te
koop bij de chauffeur op de
nachtbus. Bent u abonnee, dan
betaalt u slechts 30 fr.

19
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WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

BASISCURSUS
AUTOMECHANIEK
VOOR VROUWEN
Er zijn veel mannen en vrouwen
die weinig verstand hebben van
auto's. De mannen durven over
dat weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak
het zelfvertrouwen.

De werkgroep emancipatie stelt
u daarom de basiscursus auto
mechaniek voor, waarin u leert
• hoe een auto grosso modo in
elkaar steekt
• hoe de onderdelen heten en
waar ze in uw eigen auto zitten
• hoe u een band verwisselt
• waar u bij pech zelf iets kan
aan verhelpen en waar u zeker
af moet blijven
• wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door
hem au sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor de
twaalfde keer plaats !

Wanneer:
• drie theoretische lessen op
maandagavond :
20 en 27 april en 4 mei van
20.00 tot 22.15 uur;
• één praktijkles op zaterdag
voormiddag :
9 mei van 10 tot 12.15 uur.

Waar:
De lessen op maandagavond
vinden plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
Op zaterdagvoormiddag gaan
we naar garage De Krikker,
Turnersstraat 36 te Antwerpen.

20

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De
Krikker.

Bijdrage:
800 fr., cursus inbegrepen.

NIEUW:
BASISCURSUS
LOODGIETERIJ
VOOR VROUWEN
Op vraag van verscheidene
dames die vroeger de cursus
elektriciteit volgden, vindt binnen
kort voor het eerst een basis
cursus loodgieterij plaats.

Tijdens deze cursus leert u o.a. :
• hoe u kranen (de)monteert
• lekkende kranen herstelt
• wc-spoelingen installeert en
herstelt
• welk gereedschap u juist nodig
hebt of best van al aankoopt
• hoe uw gasaansluiting regle
mentair in orde is (CO-preven
tie).

Wanneer:
• drie theoretische lessen op
donderdagavond :
12, 19en 26 maart van 20 tot
22 uur;
• twee praktijklessen op
zaterdagvoormiddag :
21en 28 maart van 9 tot 12 uur.

Waar:
De lessen 's avonds vinden
plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
In de voormiddag gaan we naar
het Don Bosco Instituut,

Salesianenlaan l te Hoboken.

Begeleiding :
Jan Van Gerwen, leraar van Don
Bosco.

Bijdrage:
900 fr., cursus inbegrepen.

BASISCURSUS
ELEKTRICITEIT
VOOR VROUWEN
De basiscursus elektriciteit, ook
wel 'klusjescursus' genoemd
vindt voor de negende keer
plaats.

Een enthousiaste leraar van het
Don Bosco Instituut geeft de
lessen. De cursus is gespreid
over drie avonden theorie rond
elementaire elektriciteit en tijdens
twee bijeenkomsten op een
voormiddag gaan we naar de
praktijkklas van het Don Bosco
Instituut (met o.a. uitvoeren van
kleine reparaties.)

U leert o.a. over :
• de soorten leidingen die er
bestaan;
• wat u moet doen in geval van
kortsluiting;
• hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact monteert;
• hoe u een snoer aan een
stekker bevestigt.
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Wanneer: Bijdrage: Wanneer:
• drie theoretische lessen op 900 fr., cursus inbegrepen. 1 • drie theoretische lessen op
dinsdagavond :

1
dinsdagavond :

3, 10 en 17 maart NIEUW : BASIS- 28 april, 5 en 12 mei van 20 tot
van 20 tot 22 uur; 1 22 uur;
0 twee praktijklessen op CURSUS ELEKTRICITEIT 1

• twee praktijklessen op
zaterdagvoormiddag : VOOR MANNEN zaterdagvoormiddag :
14 en 21 maart 9 en 12 mei van 9 tot 12 uur.
van 9 tot 1 2 uur.

Tijdens de afgelopen jaren Waar:
Waar: ontvingen wij regelmatig een 1 De lessen 's avonds vinden
De lessen 's avonds vinden vraag van mannen, die ook plaats in de refter van het
plaats in de refter van het geïnteresseerd waren om een Administratief Centrum,
Administratief Centrum, basiscursus elektriciteit te volgen.

1
Kontichstraat 19 te Edegem.•• Konfichstraat 19 te Edegem. In het verleden heeft de werk- In de voormiddag gaan we naar

groep emancipatie deze lessen 1 het Don Bosco Instituut,
In de voormiddag gaan we naar steeds voorbehouden voor 1 Salesianenloan 1 te Hoboken.
het Don Bosco Instituut,

1

vrouwen.
Salesianenlaan 1 te Hoboken. Voor het eerst wordt nu echter Begeleiding :

ook een cursus georganiseerd
1 Peter Van Berendoncks, leraar

Begeleiding : 1 waarvoor mannen kunnen 1 van Don Bosco.
Peter Van Berendoncks, leraar

1

inschrijven. Informatie over de
van Don Bosco. inhoud van de cursus vindt u Bijdrage :

hierboven. 1 900 fr., cursus inbegrepen.

Informatie en inschrijvingen :
Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem, tel. 450.42.46.

Wij aanvaarden voor alle cursussen maximum vijftien deelnemers.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan bod tijdens de volgende cursus.

@e

WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDEGEM
Naar aanleiding van de laatste
11.11 .11 .-actie heeft Edegem
zich weer eens van zijn beste
kont laten zien.
Het totaal bedrog aan ingeza
meld geld bedraagt 236.904 fr.
Een schitterend resultaat waar
voor we van de gelegenheid
gebruik maken om iedereen te
bedanken die meewerkte om dit
resultaat te bereiken. We verge
ten hierbij zeker de kaarten
verkopers niet die deur-aan-deur
gingen aankloppen om hun
kaarten aan de man te brengen;
dank voor hun vrijwillige inzet !

Bent u ook geïnteresseerd in
ontwikkelingssamenwerking ?
Bent u ook bereid om volgend
jaar eens de handen uit de
mouwen te steken voor 'het
goede doel' ? Op die manier
kan aan iedere Edegemse
inwoner een 11.11 .11.-kaart
aangeboden worden en zal het
resultaat nog meer schitteren dan
dit jaar.

Geef alvast je naam op aan
Mariette Verwimp - Administratief
Centrum -tel. 450.42.47.

Graag houden wij u op de
hoogte van onze volgende
activiteit H'eerlijk' etentje op
zaterdag 25 april e.k.
Dit etentje, ten voordele van
onze Edegemse ontwikkelings
projecten vindt plaats in de refter
van het KTA - Monseigneur
Cordijnlaan 1 te Edegem.

Meer informatie hierover krijgt u
ongetwijfeld in ons volgend
informatieblad.

Houdt alvast deze datum vrij ! ! !
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TAI CHI EN
CHI KUNG
Een OCMW-project
voor mannen en
vrouwen

TAI CHI en CHI KUNG verbete
ren de kwaliteit van je leven.
Volop genieten van mooie
momenten is gemakkelijker als je
vitaal en alert bent.

WEINIG TUD ? Vermoeid,
gestresseerd of ziek zijn, vraagt
méér tijd.

ONNODIG U VER TE VERPLAAT
SEN ! Dit mooie initiatief zal
plaatsvinden in sporthal Den
Willecom, Terelststraat 2.

• Aanvang van een nieuwe
reeks TAI CHI-lessen {YANG
stijl) op maandag 23 februari
om 13.45 uur.

• Aangepaste TAI CHI-les voor
de derde leeftijd, op maandag
23 februari om 11 uur. Mook
er gebruik van I Een kleine
inspanning NU bespaart je
veel ongemak volgend jaar.

• Inschrijving bij Betty Van
Daele, tel. 449.80.88.

Op zaterdag 21 maart wordt er
in het Vredegerecht van Kontich
een opendeurdag georganiseerd
in samenwerking met de
OCMW's van het kanton Kontich.
Naast de vrederechter zullen op
deze dag aanwezig zijn : een
advocaat, een notaris, een
gerechtsdeurwaarder, een jurist
van de juridische dienst van het
OCMW, een bemiddelingsassis
tent van de correctionele recht
bank, iemand van de politie en
rijkswacht.
Deze personen zullen uitleggen
wat ze voor u kunnen doen
indien u juridische bijstand nodig
heeft.
De nadruk zal liggen op prakti
sche, eenvoudige en bruikbare
informatie.

De vzw Driehuizen, Grote Dries
3 te Edegem, zoekt dringend :

• vrijwillige chauffeurs voor
sporadisch vervoer van mensen
in rolstoel, met minibusje :
rijbewijs B + medisch attest (op
kosten van Driehuizen)

3mmarulata

Om l0 uur zal algemene infor
matie worden gegeven door de
vertegenwoordigers van de
rechtsinstanties. Zij stellen zich
nadien ter beschikking om te
antwoorden op vragen van de
bezoekers. Het is echter niet de
bedoeling om individuele dos
siers te bespreken.
Het einde van de opendeurdag
is voorzien om 1 3 uur.

Het Vredegerecht van Kontich
bevindt zich in het Administratief
Centrum, Mechelsesteenweg 83
te 2550 Kontich, tel. 457.05.11.

• vrijwillige kok(kin) voor maan
dag en woensdag om warme
maaltijd te bereiden tegen 12
uur voor max. 10 personen.

Iets voor jou ?
Bel don onmiddellijk naar
Monik Coeck, tel. 457.35.10.

OPENDEURDAG IN HET
VREDEGERECHT VAN KONTICH

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD...
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23STE INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL
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Ook dit jaar vergast Edegem
hoor inwoners in augustus weer
op een uitbundig internotionool
teest van vreugde en vriend
schap. Van l 3 tot en met 19
augustus organiseert het
Edegems Volkskunstcomité
namelijk hoor 23ste lnternotio
nool Folklorefestivol, dot dit jaar
ook in het teken zal staan van
Edegem 825. Zeven dogen van
onvergetelijke zong, dons en
muziek in en rond de prachtige
tuinen van het Hof ier Linden.

Meer don 500 deelnemers uit 15
verschillende landen tonen ons
hun cultuur in voorstellingen die
bol staan van kleur, sfeer, pracht
en prooi. 200 onder hen zullen
niet enkel hun cultuur moor ook
hun hort tonen. Zij verblijven
namelijk in Vlaamse gast
gezinnen, die zij met hun vriend
schap en warmte niet onberoerd
zullen loten. Een warmte die nog
long no zal zinderen in vele
Edegemse gezinnen ! De gast
gezinnen vervullen don ook een
ontzettend belangrijke rol tijdens
deze internationale ontmoeting.
Niet alleen geven zij een of
meerdere buitenlandse gasten
een thuis gedurende een week,
zij tonen hen ook het hort van
Edegem, van het festival. Zonder
ol deze enthousiaste families kon
men een dergelijk feest wel
vergeten en zij zijn don ook de
centrale factor voor het welsla
gen van dit festival op wereld
niveau !

Het EVK dankt al die families dus
ook van harte en apprecieert hun
enthousiasme ! Daarom wordt
aan elk gastgezin dan ook de

unieke kans geboden om de
zeven voorstellingen in de
festivalhal en op de festivalweide
gratis bij te wonen ! Dit aanbod
geldt voor olie inwonenden van
het gastgezin.

Ook dit jaar is er trouwens weer
een bijzonder gevarieerde mix
van groepen. Zo onderhandelt
het Edegems Volkskunstcomité
momenteel met groepen uit
onder andere Bulgarije, Guinea,
VSA, Taiwan, Finland, Colom
bia, Guadeloupe, Mexico en
Brazilié

Spreekt het festival en het gast
gezinnen-concept u aan en wil u
meegenieten van die typische
familiale sfeer, zo eigen oon het
festival van Edegem ? Bel dan

naar Els Van Herck, onze verant
woordelijke voor de gast
gezinnen. U kon hoor na l8 uur
bereiken op dit telefoonnummer :
899.42.74. Zij helpt u graag
verder en heeft een antwoord op
ol uw vragen 1

Voorstellingen vinden plaats :
• 13, 17, 18en l9 augustus :
om 20 uur in de festivolhol
• ]4en l5 augustus om 14.30
uur op de festivalweide
• 14 augustus : galavoorstelling
om 20 uur in het Beethoven
auditorium van Ter Elst.

Voor meer informatie i.v.m. het
festival kan u altijd terecht op het
secretariaat van het Edegems
Volkskunstcomité, tel.
457.04. l 0.

23

Vanuit de folklore als basis naar een traditie met toekomst !
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emVIIIaEGIEAARIEIa MAART
1 ZONDAG 1
Gemeentelijke Openbare Biblio

FEBRUARI 1

Federatie Vlaamse Vrouwen

1

theek
bezoek aan tentoonstelling (On)rusthuis Petteflet
'Antartica' te Brussel lees bl.9

VRUDAG 13 info: 449.17.66 (De Wit)
Huis Hellemons WOENSDAG 4
tentoonstelling : Slobodan Perisic Vakantiegenoegens Edegem Rode Kruis Vlaanderen - afdeling
lees bl.6 wandeling door Fort van Mortsel Edegem

en bezoek aan pralinefabriek bloedinzameling
MAANDAG 16 13.45 uur 17 tot 20 uur
Gemeentelijke Gezinsraad bijeenkomst aan station Mortsel gemeenteschool Andreas

1 éopenbare algemene vergadering Oude-God (tegenover gemeente- Vesalius, Kontichstraat 17
20 uur huis) info : 440.36.18 (P. Hens)
raadzaal Oud-Gemeentehuis deelname 125 fr. per persoon

inschrijving en betaling : DONDERDAG 5
DONDERDAG 19 449.04.34 (Dombrecht) Federatie Vlaamse Vrouwen
Gemeentelijke Jeugdraad Zorg voor Loter-Vrij Edegem film 'Antonia' met Willeke van
openbare algemene vergadering Seniorengroepering Amelrooy en Jan Decleir
20 uur worstenbrood- en appelbollen- 20 uur
raadzaal Oud-Gemeentehuis avond cultureel centrum Rix, Deurne

17.30 uur info: 449.17.66 (De Wit)
VRIJDAG 20 zaal 't Centrum, Strijdersstraat KAV H. Familie
Edegem 825 35 reeks : vegetarisch kokenfotowedstrijd info : 458.31.11 (Vogels) of ook op 12/03
lees bl.4 457.42.61 (Van Hoesendonck) Reinildisheem, Prins Boudewijn

ZONDAG 22
loon

VRIJDAG 27 info: 449.15.80 (Smeuninx)
Comité Edegemse Concerten Edegemse speeldagen

1 egezinsaperitiefconcert lees 61.12 VTB.VAB
lees 61.7 diavoordracht "lente bij onze

Eenheidsfront KNSB Edegem tegenvoeters in Nieuw-Zeeland
MAANDAG 23 kaarten, om ter meeste slagen, en Fiji
Grabbelpos 1998 elk voor zich door L. en D. Verbinnen
'spring' -tekening maken 19.30 uur 20 uur
lees bl. 10 De Basiliek, Hovestraat 69 zool De Schrans, Molenveldlaan 4

skaten op Fort 5
inzet 20 f., wees vriendelijk 80 fr., leden VTB-VAB 50 fr.
voor uw partners, iedereen is

lees 61.11 welkom VRIJDAG 6
sporthal Den Willecom ETA
sport en spel ZATERDAG 28 Engels taalfeest
lees bl. 14 ATB De Natuurvrienden lees bl.13

viering 20 jaar Wijnproeverij ATB Gemeentelijke Seniorenraad
DONDERDAG 26 Edegem openbare algemene vergadering
Edegemse speeldagen 20.30 uur

lokaal De Natuurvrienden, Fort 14 uur
lees bl.12 raadzaal Administratief Centrum5, Jacob de Roorestraat 8
Grabbelpas 1998 kostprijs : 450 fr. KSA Parsival en VKSJ Molenveld
kinderanimatie inschrijving verplicht : MegaSimpsonKinderFuif met
lees bl.10 457.28.66 (Lemaire) randanimatie voor 8- tot 14

24
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jarigen grote oula UIA Wilrijk 1 begeleide natuurwandeling,
van 18.30 uur [voor 8-tot 10. info: 449.17.66 (De Wit)
jarigen)

thema 'bomen en knappen'

en 19.30 uur [voor l1- tot 14 KSA Parsival
10 uur
Fort 5, Jacob de Roarestraat

jarigen) Vlaamse kermis met barbecue (hoofdingang)
tot 23 uur 13 tot 19.30 uur

KSA-lokaal, Jacob de Roorestraat KSA-lokaal, Jacob de Roorestraat
deelname gratis, geen inschrij

2 (Fort 5) 2 (Fort 5)
vingen, duur : 2 uur

inkom 50 fr. ParsiBal : spetterend dansfestijn
info: 457.91.63 (K. Matthys) of

info : 457.15.51 (Tom) of met hits van toen en nu ! 449.12.52 (H. Rotty)

440.60.89 (Inge) 21 uur 1

KSA-lokaal, Jacob de Roorestraat
MAANDAG 9

Ziekenzorg Edegem 2{Font 5) Gemeentelijke Milieuraad

cello door Katelijn Van \ wk 150 fr., kassa 200 fr. openbore algemene vergadering

• Kerckhove en kunstwerken van

1

info, inschr. barbecue en wk bal: 20 uur
C!aire Vanden Abeele 457.15.51 (Tom) of 449.81.38 1 raadzaal Oud-Gemeentehuis
20 uur (Alpho]
'Naar de bron', een paaspro-

DINSDAG 10

gramma : poëzieavond met ZONDAG 8 1 Zorg voor Later-Vrij Edegem

Machteld Rombouts, woordkunst Accordeonvereniging De Nacht Seniorengroepering
en Boudewijn Cox, gitaar gaal kaartnamiddag

20.30 uur concert l4uur
S1.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat 1 15 uur 1

zool Volkslust, Strijdersstraat 65

inkom : 350 f., CJP en 60+ : lmmaculota, Oude-Godstroot 110 1
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.

300 fr.
1 De Meeuw Edegems Jeugd-

info : 458.31.11 (Vogels) of

info : 440.11.42 [De Boeck) of
1 457.42.61 (Van Haesendonck)

645.40.85 (Rombouts) theater
toneel door kinderen voor 1 WOENSDAG l l

ZATERDAG 7 kinderen : "Kleurenfestival" en Gemeentelijke Cultuurraad

De Meeuw Edegems Jeugd- "De reis van Teun" openbore algemene vergadering

theater l5 uur
1

20 uur

toneel door kinderen voor Forttheater, Rogier van der raadzaal Oud-Gemeentehuis• 1 kinderen : "Kleurenfestival" en Weydenstraat l 0

"De reis van Teun" inkom l 00 fr., volwassenen 150 DONDERDAG l 2

15 uur fr. KAV Buizegem

Forttheater, Rogier van der toneel voor tieners : "Positief ?" kookdemonstratie : koken met

Weydenstraat 10 20.15 uur kruiden

inkom 100 fr., volwassenen 150 Forttheater, Rogier van der 20 uur

fr. Weydenstraat l 0 Buisegheem, Jan Verbertlei

toneel voor tieners : "Positief ?" inkom l 00 fr., volwassenen 150 info: 457.39.11 (Konings)

20.15 uur fr
Forttheater, Rogier van der reservatie ts. 14-18 uur :

KAV St.-Jozef

Weydenstraat 10 449.30.75
minireeks : klusjes in huis (2 x)

inkom 100 fr., volwassenen 150
ook op 19.03

fr.
Federatie Vlaamse Vrouwen 20 uur

reservatie ts. 14-18 uur :
wandeling te Halle (Kempen), 't Schranske, Molenveldlaan 4

449.30.75
ong.8 km, en pannenkoeken inschr.: 457.94.27 (Van Raeyen)
eten

Federatie Vlaamse Vrouwen 13.30 uur VRUDAG 13

actiecomité Vlaamse Sociale Kerkplein, Elsdonk Eenheidsfront KNSB Edegem

Zekerheid AK-VSZ info : 449.17.66 (De Wit) kaarten, om ter meeste slagen,

meeting splitsing sociale zeker- VMPA Natuurgidsen Fort 5
elk voor zich

heid 19.30 uur

14.30 uur
Edegem De Basiliek, Hovestraat 69
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inzet 20 fr., wees vriendelijk
voor uw partners, iedereen is
welkom

ZATERDAG 14
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen - Culturele Kring
Edegem - Blauwvoet
gemeenschap
16" volkszangavond : "Kom
zing met mij"
alg.leiding : Gust Teugels
zaal Elzenhof, Kerkplein
info en kaarten 075-70.71.70
[Van Herck) of 449.17.66 (De
Wit)

JINS Edegem
'God shave the queen' -fuif
20 uur
polyvalente zool,
Mechelsesteenweg, Mortsel (t.o.
Aldi)
inkom 120 fr., vvk l 00 fr.
info: 457.80.79 (Vanleene)

ZONDAG 15
Jeugdkoor De Vagebondjes
optreden
10 uur
AZ St.-Jozef, Molenstraat 19,
Mortsel
info: 440.08.67 (Ceuleers)

DINSDAG 17
KAV H. Familie
uitwaaitocht : bezinnend wandelen
info: 449.11.09 (Bursens)

KAV St.-Jozef
demonstratie : wokken
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info: 449.68.26 (Mattheijssens)

WOENSDAG 18
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
creatief bezig zijn met peuters en
kleuters
20 tot 22.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr.: 458.13.58

26

(Corron) of 449.71.37
(Selleslaghs)

DONDERDAG 19
CMBV
voordracht : eigentijdse samenle
vingsvormen
door Wim de Breuker
20 uur
De Basiliek, Hovestroot 69
leden 100 fr., niet-leden 150 fr

KAV Buizegem
stadwandeling met gids en
bezoek aan atelier :
gehandschept papier
info : 458.03.88 (De Bondt)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zool 't Centrum, Strijdersstraat
35
leden 100 fr., niet-leden 120 f.
(2 drankjes inbegrepen)
info: 449.53.80 {Dierckens)

VRIJDAG 20
KAV H. Familie
bedrijfsbezoek De Beuckelaer
13.30 uur
samenkomst Kerkplein
info : 440.27.26 (Vochten)

ZATERDAG 21
ETA
Italiaans taalfeest
lees bl. 13

Openbare Bibliotheek Elsdonk
50-jarig jubileum
lees bl.8

Federatie Vlaamse Vrouwen
daguitstap met bus naar Brussel
info : 449.17.66 (De Wit)

MAANDAG 23
Gemeentelijke Sportraad
openbare algemene vergadering
20 uur
raadzaal Oud-Gemeentehuis

DINSDAG 24
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen

F 0
00

A NV
0

E
000

vormingswerk : erfenisrecht,
o.l.v. notaris
20 tot 22.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr.: 440.71.54
(Potteet)
KAV Buizegem
lentefeest
20 uur
't Schooltje, Jan Verbertlei
info : 449.01.36 (Enzlin)

Zorg voor Loter-Vrij Edegem
Seniorengroepering
dianamiddag 'Oostenrijk'
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 70 fr., niet-leden 110 fr.
info : 457.49.47 (Claes)

WOENSDAG 25
KAV St.Jozef
lentefeest
20 uur
grote zaal De Schrans, Molen
veldlaan 2A
info en inschr.: 449.60. 11
(Boyart)

DONDERDAG 26
KAV S1.Jozef
hobby-avond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info : 449.68.26 (Mattheijssens)

VRUDAG 27
ETA
Frans taalfeest
lees bl. 13

ATB De Natuurvrienden
dia-avond : de Griekse eilanden
door Raymond Mortelmans
20 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraot
gratis toegang
info: 449.00.71 (Van Elsen)

Eenheidsfront KNSB Edegem
kaarten, om ter meeste slagen,
elk voor zich

0
A TM

0
R
O0O

N
00@

7998



D
0

E
0

G E
O

M
0

E
0

E
0

N
o

T
0

E
0

& #
• •

•

•

19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr., wees vriendelijk
voor uw partners, iedereen is
welkom

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan Antwerpse Water
werken, spaarbekkens Lier en
Walem Notmeir
l 3 uur
bijeenkomst aan Kerkplein
vervoer met eigen wagens
inschr.: 449.04.34 (Dombrecht)

VVKS.M 30 Gidsen, 77- Scouts
en 85 Scouts
triplefuif
l fuif op 3 verschillende locaties
met 3 andere sferen
lr.Hoesoertsloon, Drie Eikenstraat
en Porkloon (lokalen van de 3
verenigingen)

- .JAG 29
Comité Edegemse Concerten
gezinsaperitiefconcert
lees 61.7

ATB De Natuurvrienden
wandelclub : park van Boom (4
km]
o.l.v. Guus Homers
13.30uur
bijeenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestraot 8
iedereen is welkom
info: 449.00.71 (Hamers)

DINSDAG 31
ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij : voordracht met
proeverij Portugese wijnen
20.30 uur
lokaal De Natuurvrienden, Fort
5, Jacob de Roorestraat 8
kostprijs 450 fr.
inschrijving verplicht :
457.28.66 (Lemaire)

KAV Buizegem
boekbespreking 3
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei
info: 449.01 .36 (Enzlin)

APRIL
DONDERDAG 2
KAV H.Fomilie
algemene vergadering-lentefeest
19.30 uur
Elzenhof, Parklaan
info : 449.11.09 (Bursens)

KAV St.-Jozef
reis
8.30 uur
vertrek St.-Jozefkerk, Molenveld
laan 2
inschrijven vóór 20.03 :
457.74.43 (Vandenbroucke)

Zorg voor Loter-Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
]4 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
leden 100 fr., niet-leden 120 fr.
(2 drankjes inbegrepen)
info: 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 3
Eenheidsfront KNSB Edegem
kaarten, om ter meeste slagen,
elk voor zich : finale winter
se1zoen
]4 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
inzet 20 fr., wees vriendelijk
voor uw partners, iedereen is
welkom
info : 457.58.52

ZATERDAG 4
Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
bezoek Volkskundemuseum
Antwerpen
10.30 uur
Gildekomerstraat 2-6, Antwerpen
inschr.: 458.13.58 (Corron)

JINS Edegem
quiz, altijd prijs
20 uur
lokalen scouts, Fruithof,
Potronaotstraat
info : 457.80.79 (Vanleene)

ZONDAG 5
VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema 'nieuw leven : lente'
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestroat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrij
vingen, duur ( 2 uur
info : 457. 91 .63 (K. Matthys) of
449.12.52 (H. Rotty)

MAANDAG 6
sporthal Den Willecom
sport en spel
lees bl. 14

DINSDAG 7
Grabbelpas 1998
daguitstap naar Pirateneiland
lees 61.10

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

DONDERDAG 9
Edegemse speeldagen
lees bl.12

VRIUDAG 10
Edegemse speeldagen
lees bl. 12

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen bij
de secretaris van de advies
raad waartoe zijn behoren.

Voor de twee eerstvolgende
edities gelden volgende data :

• nr. 180: 3 april - 15 mei
teksten binnen 20 februari

• nr. 181 : 8 mei - 26 juni
teksten binnen 27 maart
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EEN NIEUWE GEMEENTEGIDS OP HET GETOUW
Het behoort tot de bosisopdrocht
van het gemeentebestuur om,
met het oog op een duidelijke en
objectieve voorlichting van het
publiek, informatie te verstrekken
over de bevoegdheden en de
interne organisatie van het ge
meentebestuur en zijn diensten.

Om de twee jaar publiceert het
gemeentebestuur daarom een
gemeentelijke informatiegids.
Een nieuwe editie van dit
wegwijsdocument verschijnt in
de loop van de maand septem
ber 1998.

In die nieuwe gids wordt niet
alleen de werking van het
gemeentebestuur uitgebreid
voorgesteld, tevens komen het
OCMW en een aantal belang
rijke niet-gemeentelijke diensten
en instellingen aan bod. Boven
dien is er ruimte voor publicitaire
advertenties van het handels- en
bedrijfsleven. Een strotenplon
wordt bijgevoegd.

1 Gemeentegids '98-'99

De publiciteitswerving en de
technische verwezenlijking zijn
in honden van het reclamebu
reau Wit-Zwart uit de
Hovestroot, dot door de volle
dige verantwoordelijkheid voor
droogt en inmiddels met de
werkzaamheden is gestort.

Handelaars of bedrijven die nog
geen bezoek zouden gekregen
hebben van een afgevaardigde
van Wit-Zwart en zeker willen
zijn van een publicitair plaatsje
in de Gemeentelijke Informatie
gids Edegem 1998-1999 kunnen
dot melden met onderstaande
strook.

Het is uitsluitend het reclamebu
reau Wit-Zwart dot zich op de
medewerking van het gemeente
bestuur mag beroepen voor de
uitgave van deze gemeentegids
en plattegrond van Edegem. Wit
Zwart is in het bezit van een
legitimatiebewijs afgegeven door
het gemeentebestuur. Alle andere

firma's die zich namens het
gemeentebestuur zouden aan
melden, handelen niet te goeder
trouw.

Bijkomende informatie is steeds
verkrijgbaar bij de gemeentelijke
informatiedienst, Administratief
Centrum, Kontichstraat 19, 2650
Edegem, tel. 450.42.55/56.

Ondergetekende,

naam :.

adres :.

telefoon- en faxnummer : ..

handelszaak/bedrijf :

wil graag het bezoek krijgen van Wit-Zwart met het oog op de opname van publiciteit
in de Gemeentegids 1998-1999.

datum en handtekening : ......
Te zenden aan : Gemeentelijke Informatiedienst, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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Gemeentediensten 1 Gemeentelijke@, INHOUD
openbare ç.2 Edegem 825 3.4

Alle gemeentediensten zullen Bibliotheek = Fotowedstrijd Edegem 825 4gesloten zijn op donderdag 21
mei (hemelvaartsdag) en op Hovestraat 55-2650 Edegem Het gebeurde in de gemeenteraad5-6
maandag 1 juni (pinkster- tel. 457.85.84 De euro 6
maandag).

• maan-, woens- en donderdag Herwaardering Edegem-centrum 7.9
Tevens zal er op de dienst 13.30-20 uur

Aangiften personenbelasting 9Bevolking geen dienst· • dinsdag
verzekering zijn op zaterdag 13.30-17 uur ETA zoekt leerkrachten 9
2 mei en op zaterdag 30 mei. • vrijdag De gemeentefinanciën 10.-11

De politiewacht blijft dag en 13.30-18 uur
• zaterdag Wijziging gewestplan Antwerpen 12-13

nacht ter beschikking, ook op 9.30 - 12.30 uur Ontbinding IHK 13 1 •feestdagen.

Openbare Bibliotheek Braderij Edegem 14
Let op voor 12 juni !

Avondfeestmarkt 14

Op vrijdag 12 juni neemt het Elsdonk
Teken- en opstelwedstrijd

gemeentepersoneel deel aan Kerkplein z/n- 2650 Edegem Edegem 825 15
een 'personeelsdag'. Om de tel. 449.30.35 50 jaar bibliotheek Elsdonk 16inwoners toch nog te kunnen
helpen wordt een beperkte • maandag en vrijdag Educatieve wegwijzer 17
dienstverzekering georgani- 18-20 uur

Wandelbuffel Edegem 825 17
seerd. • woensdag

14 - 16 uur Huis Hellemans 18

De ophaling van de PMD- • donderdag en zaterdag Bloemententoonstelling Edegem 825 19
fractie op l2 juni verschuift 15-17 uur

2O21naar 5 juni. • dinsdag gesloten Jubileumconcert Edegem 825

Edegemse vakantieinitiatieven 22-26
[) Plastieken flessen en flacons, meta

J Gemeentelijke@_---------, Nieuw treinaanbod 26len verpakkingen en drankkartons.
1 •openbare ((9 Brandweerinfo 27

Tijdelijke sluiting bibliotheek Discotheek a'h Voortuintjeswedstrijd Edegem 825 28
Vanaf maandag 1 juni tot en

Hovestraat 55- 2650 Edegem Compost van 't vat 29
met zaterdag 13 juni zal de
gemeentelijke bibliotheek tel. 457.85.84 Gemeentelijke milieuenquête 30-31

wegens herinrichting gesloten • maandag en donderdag Open monumentendag 31
zijn. van 18.30 tot 21 uur

Mindermobielencentrale 32Voor meer informatie : • woensdag
tel. 457.85.84 (bibliotheek). van 13.30 tot 16.30 uur Bevolkingsonderzoek borstkanker 32

Kind en ziekenhuis 33

Colofon 1 1 Gehoorscreening bij zuigelingen 33

Reispassen 34

Verschijnt achtmaal per jaar. Fiets- en wandelkaarten 34
Coördinatie : Informatiedienst Edegem

Sportinfo 35
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.

Antwerpen fietsprovincie 35
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, Burgemeester,

Activiteitenkalender 36-39
Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

Kringloopbedrijf Opnieuw & Co. 40
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1 EDEGEM 825
1

Het feestjaar Edegem 825 bloeit voort ! Wij geven u
graag een aangepast overzicht van alle activiteiten
die in dit feestthema kaderen :

825

•

•

• FOTOWEDSTRIJD EDEGEM 825 : de cultuurraad organiseert een
fotowedstrijd tot 25 september. Meer informatie hierover vindt u op
bi. 4.

• JUBILEUMCONCERT EDEGEM 825 : het groot ensemble van Theo
Mertens viert zijn 40-jarig bestaan en dat koppelen wij graag aan
ons feestjaar. Het Comité Edegemse Concerten organiseert een
groots concert in de Beethovenzaal van hotel Ter Elst op zaterdag
16 mei .
Meer informatie hierover vindt u op 6l. 20-21.

• BLOEMENTENTOONSTELLING EDEGEM 825 : tijdens het weekend
van 30 en 31 mei wordt in het binnenfort van Fort 5 een grote
bloemententoonstelling georganiseerd.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 19.

• Avondfeestmarkt : de middenstandsraad organiseert n.a.v. de
jaarlijkse avondfeestmarkt een speciale braderij op vrijdag 5 juni.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 14.

• TEKEN- EN OPSTELWEDSTRIJD EDEGEM 825 : voor alle kinderen
van het kleuter- en lager onderwijs. Deelname tot vrijdag 19 juni.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 15.

• 11 juli-viering : in het kader van 'Vlaanderen-Europa 2002' plant
de werkgroep 11 juli-viering een aantal acitiviteiten. Zo brengt
o.a.'t Kliekske een populair, muzikaal optreden en Ludo Abicht een
boeiende voordracht.

• Internationaal Folklorefestival Edegem : dit jaarlijkse festival vindt
plaats van 13 tot 19 augustus en krijgt een extra feestelijke toets
mee n.a.v. het feestjaar Edegem 825.

• VOORTUINTJESWEDSTRIJD EDEGEM 825 : een organisatie van de
milieuraad. De wedstrijd vindt plaats tijdens het weekend van 21 tot
23 augustus. Inschrijven ten laatste op l juni.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 28.

• Jaarmarktfeesten : op 5 en 6 september, met o.a. een boel speciale
optredens in een grote feesttent aan de dreef Hof ter Linden, een
dansavond voor de jeugd en een speciaal vuurwerk op zondag
avond.

3
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• GESCHIEDKUNDIGE TENTOONSTELLING EDEGEM 825 in Huis
Hellemans : van 5 tot en met l3 september. Een uniek historisch
overzicht van 825 jaar Edegem !

• OPEN MONUMENTENDAG EDEGEM 825 : op zondag l3 septem
ber, een speciaal uitgestippelde wandelroute langs een aantal
opmerkelijke tuinen, huizen en gebouwen in onze gemeente, die
voor deze gelegenheid geopend zijn voor het publiek. Op deze
plaatsen worden optredens van kleine muziekensembles of voor
drachten gebracht. Het wordt een unieke dag en het nationale
thema 'Feest' sluit prima aan bij het feestthema 'Edegem 825'.

• Elsdonkfeesten : op l9 en 2O september. Tijdens dit weekend vindt
tevens een exclusieve tentoonstelling van militaire oldtimers plaats in
het binnenfort !

• Dag van de Klant: zaterdag 26 september. De middenstandsraad
werkt deze dag uit rond 'Edegem 825'.

• Seniorenfeest: het jaarlijkse seniorenfeest staat op dinsdag 13
oktober helemaal in het teken van 'Edegem 825'. Muzikole gasten:
De Strangers !

• WANDELBUFFET EDEGEM 825 : met een wandelbuffet en een
optreden van Günther Neefs en orkest in sporthal Den Willecom op
zaterdag l7 oktober !

4

FOTOWEDSTRIJD
'In en om 825 jaar Edegem'

een samenwerking tussen de
gemeentelijke culturele raad, het
gemeentebestuur en Edegemse
fotografen

loopt nog tot 25 september.

Het reglement en het
inschrijvingsformulier kan u
verkrijgen aan de balie van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

Neem voor meer inlichtingen
contact op met Anneleen
Decraene in het Administratief
Centrum, tel. 450.42.48.
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1 Het gebeurde in de
1 GEMEENTERAAD

gemeente heeft bijvoorbeeld generatie, zonder de mogelijkhe-
zeer belangrijke taken te vervul- den in gevaar te brengen voor
len in het kader van verschei- de toekomstige generaties om

De computeruitrusting van de dene regionale milieu- ook in hun behoeften te voor-
dienst bevolking wordt ver- wetgevingen. zien". De milieuproblemen
nieuwd. Er worden pc's en dienen dan ook op een preven
loepassingen aangekocht voor In maart 1997 hechtte de I lieve en multidisciplinaire wijze
de geraamde prijzen van respec- gemeenteraad zijn goedkeuring te worden benaderd.
tievelijk 350.000 en 750.000 aan de basisovereenkomst met
fr., btw exclusief. het Vlaams Gewest inzake het I Politieverordeningen

gemeentelijk milieu- en natuur }}
beleid voor de periode 1997. Op e ver eer
1999. Eén van de taken van I In de Mgr. Cardijnlaan wordt ter

De gemeentelijke openbare 4 [ +ke @ihet hoogte van de fietsingang van: ,:. ·. d teze as1sovereeniomst 1s 1e
discotheek krijgt bijkomenc , +la all het Koninklijk Technisch Athe-

1 • ·de aars opsrenten van een
meubilair. De kosten worden sl;4lM a- neum een parkeerverbod inge-

y { gemeentelijl ina-jaar
geraama op 330.000 r., 1 voerden in De Wieken wordt ter

1
. , , 1 programma.

exclusiet btw. hoogte van het pand nr.l een
Het Mina-jaarprogramma 1998, parkeerplaats voorbehouden aan
dot op 26 maart 1998 door de I mindervaliden.

De rioleringen in de Slrijders- 1 gemeenteraad werd goedge-
1

••
straat, Doelveldstraat en keurd, beschrijft per onderwerp Politiereglement op de
Buizegemlei zullen worden I de stond van zaken, de toekomst- penbare markt
nagekeken. Op basis van het visie en de activiteiten voor O ..
inspectieverslag zal beslist 1998. De in het plan opgeno- Het politiereglement,op de
worden over de vernieuwing of men onderwerpen zijn : 0~_enb_are mar t 0~ eJaat d
vervanging van deze riolen. De • afval : preventie, selectieve W1Jz1gingen in ver ~n I met e

• kosten van het onderzoek inzameling en netheid van de overdracht van hSlan P aatsen d
d d 286 000 b t aan derden en et statuut van ewor en geraam op . 1 uur 1

fr btw exclusief. • afvalwater standwerkers.. ,
• geluid •

Het Mina-jaar- ·lucht Leningen
1998 • bodem Het gemeentebestuur leent ditprogramma ·grondwater jaar in totaal 56.400.000 f.

De gemeente heelt op milieu- en ·licht voor de financiering van buiten
natuurgebied zeer belangrijke • groenvoorziening en natuurbe- gewone uitgaven (investeringen).
taken te vervullen. Enerzijds houd
dient de gemeente een eigen • een duurzaam gemeentelijk Daar het verstrekken van lenin
natuur- en milieubeleid geba- beleid gen een "financiële dienst" is,
seerd op het natuur- en milieube- • inspraak, informatie, educatie moet deze handeling gekoppeld
leid van de hogere overheid uit en klachtenbehandeling. worden aan de uitvoering van
te schrijven, in te voeren en op te de wetgeving op de overheids
volgen. Anderzijds dient de De drijvende krocht achter dit opdrachten en sommige op-
gemeente een deel van het milieubeleidsplan is duurzame drachten voor aanneming van
milieubeleid van de hogere ontwikkeling. Duurzame ontwik- werken, leveringen en diensten
overheid mee uit te voeren. Deze keling wordt omschreven als "de en moet er een prijsvraag
opdracht is de laatste jaren in ontwikkeling die voorziet in de worden uitgeschreven.
hoge mate toegenomen. De behoeften van de huidige

5
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In die optiek heeft de gemeente
rood het bestek goedgekeurd
voor het aangaan van leningen
ter financiering van buitenge
wone uitgaven 1998 alsook de
raming ten bedroge van
9.768.480 fr. (naar rota van
4,33% rente gedurende 48
maanden op een ontleend
bedrog van 56.400.000 f).

Begraafplaats
Het aantal teroardbestellingen na

crematie neemt toe, zodat er
terug meer ruimte komt op de
gemeentelijke begraafplaats.

Daardoor is het mogelijk tege
moet te komen aan het verlangen
van oud-inwoners van de ge
meente, om tegen een geredu
ceerd tarief te kunnen beschikken
over een grondvergunning op de
gemeentelijke begraafplaats.
Voorwaarde is wel dat zij
gedurende minimum 50 jaar

sedert hun geboorte ononderbro
ken in Edegem hebben ge
woond.

Wagenpark van het
gemeeni
Voor de brandweer wordt een
nieuwe camionette aangekocht
en voor de politie een nieuwe
patrouillewagen. De kosten
worden geroomd op 660.000
fr., exclusief btw, per voertuig.

6
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Een belangrijk deel van de
Europese lidstaten, waaronder
België, staat aan de voorovond
van een historische gebeurtenis.
Indien alles volgens plan ver
loopt, betalen we, samen met
vele miljoenen andere Europea
nen in 2002 met de eenheids
munt euro.

De volledige overgang naar de
euro wordt niet eensklaps
gerealiseerd, maar wel in fasen.
Zo kunnen de lidstaten en hun
burgers geleidelijk aan ver
trouwd worden met de nieuwe
munt.

De invoering van de euro ver
loopt volgens volgend scenario :

• Op l januari 1999 wordt de
euro een geldig betaalmiddel in
de deelnemende lidstaten van de
Europese Unie.

• Vanaf l januari 1999 1or 3 1
december 2001 kont u uw
dagelijkse verrichtingen zowel in
frank als in euro doen. Als u
cash wilt betalen, dan doet u dit
in Belgische fronk. Wilt u via
rekeningen betalen (bv. cheques,
overschrijvingen...), dan kunt u
kiezen tussen euro en frank.

• Ten laaste op l januari 2002
worden de eurobiljetten en 
munten in omloop gebracht. Er
komen biljetten van 5, 10, 20,
50, 100, 200 en 500 euro en
acht verschillende munten van l
cent tot 2 euro. Eén euro zal bij
benadering 40 Belgische frank
waard zijn.

• Ten laatste midden 2002 wordt
de Belgische frank vervangen
door de euro. Munten en biljet-

ten in fronk zijn dan niet meer
geldig.
Zij kunnen nog wel kosteloos
ingewisseld worden bij de
Nationale Bank.
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HERWAARDERING EDEGEM-CENTRUM
Deelproject : herinrichting as Strijdersstraat tot aan Drie Eikenstraat

In het kader van de beleidsnota 1 opties van het verkeersleelbaar 3° Randparkeren
1998-2000 heeft het gemeente- heidsplan dat in 1990 werd

Het principe bestaat erin datbestuur aangekondigd dat het de opgesteld.
volgende jaren opnieuw belang- mensen die langer in het centrum

rijke investeringen wil doen in Er werd van start gegaan met de 1 vertoeven (winkelen, een plaats-

het centrum van de gemeente. toegangswegen naar het een- bezoek), aangemoedigd worden

De eerste aanzet is inmiddels trum, nl. de Drie Eikenstraat en om te parkeren op randparkings

gegeven. de Kontichstraat. In een vol- i
ter hoogte van de poorten. Via

• gende fase wordt het centrum een attractief centrum kunnen zij,
1 aangepakt. al wandelend en op een veilige

manier hun bestemming berei

l O Het verbeteren van de ken. Builen de randparkings

verkeersleefbaarheid worden er binnen het centrum-
1
gebied parkeerplaatsen bestemdOnze gemeenie wordt door

1 Er is een wanverhouding ontbuitenstaanders meestal omschre 1 voor korlparkeren.

ven als een mooie, groene staan tussen het gemotoriseerd

gemeente, maar het centrum mist verkeer en het langzaam verkeer. ' Locatie :

een "hart", een "gelaat",... en j In het centrum overheerst de Hovestraat, parking paro-

vooral gezelligheid. Edegem auto, wat betreft de plaats die chiekerk O.-L.-V.-van-Lourdes

verdient beter. hem wordt toebedeeld, de -+ Oude-Godstraat, parking ter
inrichting van de ruimte en de hoogte van de papier-

Dat zal worden verholpen door k 1
. 1 •

verkeersregeling. container
een actief beleid te voeren, dat Er moet terug een evenwicht -» Drie Eikenstraat, ter hoogte
erop gericht is het centrum in zijn geschapen worden door het van de dreef.
totaliteit op te waarderen. Het voetgangers-, fiets- en auto-
woon- en belevingsklimaat is verkeer op een gelijkwaardige

1

4° Opties met betrekking tot het• duidelijk aan verbetering toe, manier te behandelen. fietsverkeer
maar ook het winkelklimaat kan Het weren van het autoverkeer is Het auto- en fietsverkeer wordtnieuw leven worden ingeblazen. zeker niet de bedoeling, alleen gemengd vanaf de poorten.het herstellen van het evenwicht. '
Met de middenstand werden Er worden wel fietssuggestie-
reeds vergaderingen gehouden. 2° Poorteffect stroken aangelegd. Deze stroken
Er werd gedebatteerd over die in een ander materiaal
stedenbouwkundige, ruimtelijke Op de invalswegen naar het worden uitgevoerd, versmallen
en verkeerskundige aspecten met centrum wordt een "poorteffect" de rijbaan visueel, wat een
betrekking tot de opwaardering gecreëerd, dat aan de weg- positieve invloed heeft op de
van het handelscentrum. De gebruikers het signaal geeft dat rijsnelheid.
middenstand staat duidelijk ze het centrum binnenrijden. De ervaring leert ons dat auto's
positief tegenover dit initiatief. meer rekening houden met

Locatie: fietsers op dergelijke fiets

Verkeerskundige ont » Hovestraat ter hoogte van de suggestiestroken.

werpopties voor heel parochiekerk O.-L.-Vr.-van De rijweg wordt uitgevoerd in
Lourdes duurzame materialen, zoals

het Centrumgebied -+ Oude-Godstraat ter hoogte mozaïekkeien. Voor fietsers is
van de papiercontainer dergelijk materiaal minder

Op verkeerskundig vlak kadert

1

--+ Drie Eikenstraat ter hoogte comfortabel. Daarom kunnen de

het project uiteraard binnen de van Park-Centrum fietssuggestiestroken in fiets-

7
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vriendelijk materiaal worden
uitgevoerd, zodat zij ook als
comfortstroken beschouwd
kunnen worden.
Belangrijk is ook dat fietsers
worden toegelaten in beide
richtingen in eenrichtingsstraten.

5° Rijbaanbreedte

Vier meter in eenrichtingsstraten,
een maat waarbij een bus een
fiets op een veilige manier kan
inhalen.

6° Verkeerscirculatie

Filevorming (stilstaande file) in de
centrumstraten zelf moet verme
den worden, omdat dit de
verkeersleetbaarheid aantast.
Het verkeer moet er traag maar
vlot afwikkelen.
Dit betekent dat het verkeer dat
via de toegangswegen het
centrum nadert, voorrang moet
geven aan het verkeer in het
centrum zelf. Dit past ook in de
filosofie dat vanaf de poort een
ander rijgedrag van de auto
bestuurders verwacht wordt.

Toelichting deelproject:
as Strijdersstraat tot
aan Drie Eikenstraat

De ontwerpopties voor heel het
centrum (die in vorige paragraaf
werden opgesomd), werden als
volgt vertaald in een ontwerp
schets voor herinrichting van het
pleintje aan de Sint-Antoniuskerk
en de Strijdersstraat:

1 ° Verbeteren
verkeersleefbaarheid

Er wordt getracht het evenwicht
te herstellen tussen het gemotori
seerd verkeer en het langzaam
verkeer door expliciet meer
ruimte toe te bedelen aan

voetgangers.
De voetgangersruimte wordt in
belangrijke mate uitgebreid om
rustig te kuieren, Ie wandelen, te
winkelen, ... er komt ook ruimte
vrij voor terrasjes aan de cafés
(Volkslust, Den Baron). Voor de
kerk wordt een groot gebied
bestemd voor belevingsruimte
voor voetgangers. In dit gebied
wordt ook de fontein gesitueerd,
die door AWW geschonken
wordt aan de gemeente.

Er wordt ook gezorgd voor veel
groen, aangepast straatmeubilair
en verlichting.

Verkeersleefbaarheid betekent
niet alleen meer ruimte toe
bedelen, ook de inrichting van
de ruimte is belangrijk. En daar
gaat binnen het ontwerp ook
veel aandacht naartoe.

De sterke ruimtelijke elementen,
nl. de Sint-Antoniuskerk en de
dreef worden visueel-ruimtelijk
met elkaar gelinkt door het
doortrekken van de dreef naar
de kerk toe. De link wordt
visueel-ruimtelijk gelegd, maar
ook op verkeerskundig gebied is
dit belangrijk. Zij benadrukt de
langzaam-verkeers-as die via de
dreef naar het centrum toe
verloopt. Deze as wordt reeds
vaak door langzaam verkeer
gebruikt, maar de bedoeling is
dit nog meer aan te moedigen.
Er wordt een geheel aan voet
gangers-fietsersgebied ge
creëerd.

2° Poorteffect

De poort situeert zich ter hoogte
van het Park-Centrum. Hier start
het eigenlijke centrum. Via het
Park-Centrum verloopt ook een
langzaam-verkeers-as richting
dreef. Een goed uitgeruste
oversteek beklemtoont deze as.

Ter hoogte van de poort start
immers een (overrijdbare)
middengeleider van twee meter
breed (met bomen). Dit laat de
voetgangers toe - ook met een
kinderwagen of fiets aan de
hand - in tweemaal de rijbaan te
dwarsen.

3° Randparkeren

De parking ter hoogte van de
dreef wordt de randparking voor
het verkeer komende van de Drie
Eikenstraat.
De bereikbaarheid van de
parking wordt verbeterd door
een afslagstrook.
De parking wordt uitgebreid van
een 30-tal plaatsen naar 50 à
60 plaatsen. De uitbreiding
verloopt naar achter toe. De
parking wordt goed
bewegwijzerd.

4° Opties fietsverkeer

Vanaf het Park-Centrum verloopt
het verkeer gemengd, met
fietssuggestiestroken. Er komt wel
een gering niveauverschil tussen
voetpad en rijbaan.

5° Rijbaanbreedte

In de Drie Eikenstraat wordt de
rijbaan langs beide zijden van
de geleider op vier meter
aangelegd. In het eenrichtings
gedeelte van de Strijdersstraat
geldt dezelfde maat. In het
tweerichtingsgedeelte wordt de
rijbaan 5.60 meter.

6° Verkeerscirculatie

Er wordt een T-aansluiting
gepland voor de kerk, in plaats
van het huidige semi-rondpunt.
De Drie Eikenstraat moet voor
rang geven aan de Strijders
straat. Hiertoe werden verkeers
tellingen gehouden, om de
haalbaarheid van deze optie na

6
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Het Edegems taalatelier zoekt
leerkrachten voor de cursussen
Engels, Spaans en Italiaans,
die half september zullen
starten.

Voor kandidaturen en inlichtin
gen : dhr. Lode Van der
Sonde, tel. 353.16.44.

ETA
zoekt leerkrachten !

De aangifteformulieren werden
in de week van 6 tot l O april
aan de belastingplichtingen
verzonden.

Voor het invullen ervan kan u
ten vroegste op 25 mei terecht
in het belastingkantoor in de
Kontichstraat 46 te Edegem.
Om organisatorische redenen
is het namelijk niet mogelijk
om voor die datum aangiften
te laten invullen. Hou daarmee
rekening en vermijd zo nutte
loze verplaatsingen en wacht
tijden.

AANGIFTEN
PERSONEN
BELASTING
aanslagjaar 1998 
inkomsten 1997

De ontwerpschetsen werden
algemeen gunstig onthaald.
Sommigen stelden zich wel
vragen rond het tweerichtingsver
keer voor fietsers in eenrichtings
straten; ook de verkeerscirculatie
met betrekking tot het voorrangs
principe werd in vraag gesteld.
Maar toch kreeg het gemeente
bestuur duidelijk het signaal dat
de bevolking achter het project
staat.

Na voorafgaandelijke besprekin
gen mei de middenstand, had op
dinsdag 3 maart een vergade
ring plaats met alle inwoners van
het centrum. Het project werd
toegelicht. De aandacht ging
vooral uit naar het concrete
deelproject.

Overleg met
betrokkenen

De werken worden gepland in
1999 vanaf het voorjaar tot net
voor de winter (± 6,5 maanden)
en verlopen in vier fasen.
Bij de fasering werd de bereik
baarheid van het centrum als be
langrijk criterium vooropgesteld.
In overleg met De Lijn werd
ervoor gekozen de omleidingen
voor het busverkeer zoveel
mogelijk via dezelfde route te
laten verlopen.

te gaan. In de ochtendspits
verloopt het verkeer voornamelijk
komende van Hove/Mortsel
richting Drie Eikenstraat. Twee
derde van dit verkeer rijdt
richting Drie Eikenstraat, één
derde rijdt richting gemeente
plein. In de avondspits verloopt
het verkeer andersom. Eén derde
van het verkeer komende van de
Drie Eikenstraat rijdt richting
Mortsel, twee derde richting
gemeenteplein. De hoofdstromen
kruisen elkaar nooit.
De as Strijdersstraat wordt
visueel als voorrangsweg aange
legd en ondersteund met de
nodige voorrangsborden. De
beide rijrichtingen in de Drie
Eikenstraat worden ver uit elkaar
gelegd om de afwikkeling van
het verkeer op hei kruispunt zo
vlot mogelijk te laten verlopen.
Het openbaar vervoer stopt voor
de oversteek ter hoogte van de
kerk en dit voor beide rij
richtingen.

Het voorontwerp en het ontwerp
worden binnen de eigen dien
sten opgemaakt. Voor de op
maak van het bestek (*) en de
uitvoeringsplannen wordt een
extern bureau ingeschakeld. De
ereloonovereenkomst werd op
26 maart door de gemeenteraad
goedgekeurd.

(' ) Bestek
Wanneer een gemeentebestuur openbare werken wenst uit te voeren (bv. de
heraanleg van wegen), bepaalde goederen wenst te verwerven (bv. meubelen
of pc's) of bepaalde diensten wil uitgevoerd zien (bv. onderzoek van het
rioleringsstelsel) kon het door zelf zorg voor drogen of beroep doen op
derden. In dit laatste geval wordt er een contract afgesloten en is er sproke
van een overheidsopdracht.
Bij een overheidsopdracht wordt er een bestek opgemaakt. Dot document - in
het "Ambtenarees" lastenboek geheten - bevat administratieve en technische
bepalingen in verbond met de opdracht.
Het is de gemeenteraad die het bestek moel goedkeuren en het college van
burgemeester en schepenen dat uiteindelijk de opdracht gunt (d.w.z. de
aannemer of de leverancier aanduidt].

•

•
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DE GEMEENTEFINANCIEN

Evolutie van de algemene financiële toeslund

De gemeenteraad keurde in zijn
vergadering van 23 april 1998
de begrotingsrekening 1997, de
balans na het dienstjaar 1997
en de resultatenrekening 1997
van de gemeente goed.

Uit die documenten blijkt dat de
financiële toestand van de
gemeente gezond blijft.

Begrotingsrekening
1997

120.072.470 fr. voor de buiten
gewone dienst.

Het eigen dienstjaar 1997
vertoont een batig saldo van 96
miljoen. Dat uitzonderlijk gunstig
resultaat wordt vooral bewerk
stelligd door de opbrengst van
de beursgang van het Gemeente
krediet. Deze leverde namelijk
een dividend op van 38 miljoen.
Voornamelijk daardoor kon het
buitengewoon reservefonds

worden aangedikt.

Daartegenover staat echter dat
op dit ogenblik geweten is dot
de sluiting van de verbrandings
oven van de IHK en de ontbin
ding van de intercommunale de
gemeentefinanciën onder druk
zal zetten. Voor het dienstjaar
1998 worden de meerkosten
geraamd op 37 miljoen, waar
van 15 miljoen eenmalige
sluitingskosten

■ alg. begr. result. L] gewoon res. fonds [l buitengewoon reservefonds

De uitgaven van de gewone dienst vloeiden voornamelijk
naar volgende bestemmingen :

Bestemming van de uitgaven
Schuld
12%

6
1997

Personeel
56%

199619951994

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

Personeel 325.248.602 55,5 %
Werkingskosten 84.404.086 14,4%
Overdrachten (toelagen en premies) 107.364.631 18,3 %
Schuld (o.a. interesten en aflossingen) 69.019.792 11,8%
Totaal 586.037.111 100,0 %

Buitengewone dienst
(investeringen)

• Netto vastgestelde rechten :
+ 151.415.142

• Vastgelegde uitgaven :
- 135.756.514

• Alg. begrotingsresultaat :
+ 15.658.628

De jaarrekening verschaft een
totaal overzicht van één jaar
gemeentefinanciën.

Hierna volgen de belangrijkste
cijfers uit de jaarrekening 1997 •

Resultaat van de begrotings
rekening 1997:

Gewone dienst (dagelijks
beheer van de gemeente)

• Netto vastgestelde rechten :
+ 800.028.728

• Vastgelegde uitgaven :
- 758.709.858

• Alg. begrotingsresultaat :
+ 41.318.870

Daarbij moet nog rekening wor
den gehouden met de reserve
fondsen, namelijk 40.018.237
fr. voor de gewone dienst en

10
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Oorsprong van de ontvangsten

Vanwaar het geld kwam, blijkt uit volgende tabel :

Ontvangsten van de gewone dienst

Prestaties

Overdrachten (fondsen, belas
tingen, staatstussenkomsten...J

Schuld (o.a. interesten
en dividenden)

Totaal

Schuld
23%

~

38.208.303

486.907.703

157.020.157

682.136.163

Prestaties
6%

71%

5,6%

71,4 %

23,0 %

100,0%

De investeringsinspanningen
hadden vooral betrekking op
volgende functies :

• algemeen bestuur
29 .353 .002 fr.

• veiligheid (politie/brandweer]
6.409.623 fr.

• verkeer, wegen, waterlopen
19.115.189 fr.

• onderwijs 3.079.850 fr.
• volksontwikkeling en kunst

43.725.581 fr.
• erediensten

1 .746.784 fr.
• sociale hulp/ gezondheidszorg

164.468 fr.
• openbare reinheid
en stedenbouw

12.821.317 fr.
Deze investeringen werden voor
82% zelf gefinancierd.

2.109.572

3.621.042

79.664.939

425.469.092

Regularisatie- en
wachtrekeningen

Schulden minder
dan 1 jaar

Bewerkingen
door derden

Schulden méér
dan 1 jaar

PASSIVAACTIVA

Vlottende activa 338.349.994
(deze zijn liquide
of kunnen binnen
een relatief korte
periode in liquide
middelen worden
omgezet)

Voste activa 1747.811.474 Eigen vermogen 1.575.296.823
(bezittingen die
niet bedoeld zijn
om in geld te
worden omgezet)

De balans vat de totale
patrimoniale en financiële
toestand van de gemeente per
31 december samen.

In de balans bevinden zich aan
de linkerzijde de activa (de
bezittingen en vorderingen) en
aan de rechterzijde de passiva
(het eigen vermogen en de
schulden).

De actiefzijde geeft de aan
wending van de bronnen weer,
terwijl de passiefzijde de oor
sprong van deze bronnen
vermeldt.

•

De balans na het dienstjaar
1997 geeft nevenstaand totaal
beeld:

Totaal activa 2.086.161.4681 Totaal passiva 2.086.161.468

1 1



GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN
HET GEWESTPLAN ANTWERPEN

Bij deze wijziging wordt voor het
eerst verwezen naar het onlangs
vastgestelde Ruimtelijk Structuur
plan Vlaanderen (RSV). Al de
voorgestelde wijzigingen sluiten
aan bij de doelstellingen van dit
RSV en werden ingedeeld in
hoofdgroepen die verwijzen
naar de vier componenten van
de gewenste ruimtelijke structuur:
stedelijke gebieden, buiten
gebieden, gebieden voor econo
mische activiteit en lijn
infrostructuren.
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• De bestemming van de dreef
tussen de Mechelsesteenweg en
het kasteel Mussenburg als
woonzone wijzigt in parkgebied

Deze wijziging bevestigt enkel
de bestaande situatie en werd
bijgevolg gunstig geadviseerd.

• De bestemming van het parkje
van de grot en de basiliek O.-L.
V.-van-Lourdes als zone voor
openbaar nut wijzigt in park
gebied

Ook in dit verband werd een
gunstig advies uitgebracht, mits
het beperken van deze wijziging
tot het parkje van de grot. De
basiliek zelf blijft beter behouden
in een zone voor openbaar nut,
omdat de voorstellen in het
ontwerp van herziening van het
bijzonder plan van aanleg
"Mussenburg" voor deze zone
anders afwijkend zouden zijn.

Een wijziging op het grondge
bied van Kontich heeft gevolgen
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een advies over de voorgestelde
wijzigingen aan de provincie
gouverneur toezenden. Daarom
werden door de gemeenteraad
van Edegem op 23 opril 1998
enkele adviezen geformuleerd.

Op Edegems grondgebied zijn
er slechts drie wijzigingen :

• Het alternatief
reservatiegebied voor aanleg
van de grote ring wijzigt in een
reservatiestrook voor het aanleg
gen van leidingen

Concreet betekent dit, dat wordt
afgezien van het voornemen om
ooit een "grote ring" rond
Antwerpen ten zuiden van onze
gemeente aan te leggen. De
vroegere reservatiestrook blijft
echter bestemd voor de (onder
grondse) aanleg van transport
leidingen.
Deze wijziging werd gunstig
geadviseerd, op voorwaarde dat
het feitelijk huidig gebruik (nl.
dagrecreatie) behouden blijft.

N
O• •

7998

Op 15 juli 1997 heeft de
Vlaamse Regering het ontwerp
plan voor gedeeltelijke herzie
ning van het gewestplan Antwer
pen voorlopig vastgesteld.
Dit ontwerp bevat een hele reeks
fragmentarische wijzigingen
gespreid over het volledige
gebied van het gewestplan
Antwerpen. De wijzigingen
situeren zich op het grondgebied
van niet minder dan 23 gemeen
ten, waaronder ook Edegem.

De wijziging is het gevolg van
reeds long geformuleerde, maar
ook recentere vragen van diverse
overheidsinstanties, administra
ties en organisaties.

Het openbaar onderzoek mei
betrekking tot deze gewestplan
wijziging liep van 5 januari
t.e.m. 5 maart 1998.
Gedurende deze periode log de
wijziging ter inzage van het
publiek en kon iedereen zijn
bezworen kenbaar maken. Ook
elk gemeentebestuur op wiens
grondgebied de wijzigingen van
toepassing zijn, kon voor 5 mei

12
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voor Edegem. Daarom bracht de
gemeenterood ook in dot ver
bond een advies uit :

• Een woonuitbreidings- en een
agrarisch gebied in Kontich
wijzigt in regionaal bedrijven
terrein

Het betreft in totaal een opper
vlakte van ongeveer 55 ho

gelegen tussen de expresweg en
de E19 ten noorden van de
Pierstraot en aan de afrit van de
E19 aan de Keizershoek.

Deze bedrijvenzones zullen
ongetwijfeld heel wat
(vrocht)verkeer aantrekken.
Niettegenstaande dot het groot
ste deel daarvan onmiddellijk de
E 19 zal oprijden, mag verwacht

worden dat ook de Prins Boude
wijnlaan een verhoogde
verkeersdrukte zal krijgen.

Daarom werd deze wijziging
negatief geadviseerd.

TBINDING IHK

De Beheerraad van de
Intercommunale voor Huisvuil
verwijdering van het kanton
Kontich besloot in november
1997 de huisvuilverbrandings
instollotie in de Doornstroot
definitief te sluiten en te ontman
telen. Sedertdien wordt het
huishoudelijk afval van het
kanton Kontich afgevoerd naar
de verbrandingsinstallatie in
Beveren.

vennootschap heeft of die in de
toekomst nog bekend zullen
worden, zelfs na de vereffening.

Op provinciaal niveau zijn reeds
besprekingen gestort in verband
met de oprichting van een
nieuwe intercommunale voor de
verbranding van het huishoude
lijk restafval in het Antwerpse.

Voor de wedertewerkstelling van
het personeel van de IHK werd
een sociaal plan uitgewerkt. In
dat kader zullen twee arbeiders
bij het gemeentebestuur Edegem
worden tewerkgesteld. Om dat
mogelijk te maken werd door de
gemeenteraad een uitdovende
uitbreiding van de
personeelsformatie goedgekeurd.

Omdat op deze manier een
belangrijke taak van de IHK
wegvalt, is het niet meer zinvol
deze intercommunale, waarvan
de duurtijd volgens de statuten
eindigt op 7 juli 2017, in stond
te houden.

De gemeenteraad van Edegem
stemde don ook in met de
voortijdige ontbinding van de
IHK vanaf de datum van de
eerstvolgende Algemene Verga
dering en stelt zich solidair borg
voor de verplichtingen die de

13
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BRADERIJ TE EDEGEM
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MIDDENSTAND
EDEGEM

Naar aanleiding van de jaar
lijkse feestmarkt, die dit jaar
plaatsvindt op vrijdag 5 juni a.s.,

organiseert de gemeentelijke
middenstandsraad een braderij
in de Strijdersstraat en de
Hovestroot (ter hoogte van het
gemeenteplein) in het kader van
'Edegem 825'.

Deze sfeerrijke gebeurtenis
maakt het mogelijk om die avond
op een gezellige manier te
winkelen en te markten in onze
gemeente.

825

»E DEGEN

De deelnemende middenstanders
nodigen u alvast uit.

,....
'!

AVONDFEESTMARKT
Op vrijdag 5 juni a.s. wordt von
17 tot 24 uur op het gemeente
plein te Edegem een feestelijke
avondmarkt georganiseerd door
de Algemene Markthandelaars
vereniging van Antwerpen, met
medewerking van het gemeente
bestuur Edegem.

De opbrengst van de stand
gelden komt ten goede aan
liefdadige en sociale werken en
instellingen.

Op deze avond wordt er een
afwijking voorzien van de

verplichte avondsluiting in
handel, ombocht en dienstverle
ning.

De inrichters organiseren een
gratis aanwezigheidstombola
met waardevolle prijzen zoals
fietsen en boeken.

Om aan deze tombola te kunnen
deelnemen volstaat het onder
staande strook in te vullen en
deze te deponeren in de daar
voor bestemde bus op de feest
markt. De trekking gebeurt om
22 uur.

14

Aanwezigheidstombola feestmarkt - 5 juni '98

Naam en voornaam : .

Straat en huisnummer : .

Gemeente: .

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt op 5 juni.
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EDEGEM 825
TEKEN- EN OPSTELWEDSTRIJD

Edegem bestaat 825 jaar !

Als je in Edegem naar school
goot, heeft je juf of meester je
vast al meer verteld over de
teken- en opstelwedstrijd
'Edegem 825'.
Voor de kinderen die hier nog
niets over weten : dit is speciaal
voor jullie.

Ben je een flinke kleuter ?
Maak don een mooie tekening
over onze gemeente.

Ga je naar de lagere school ?
Maak dan een mooie tekening of
schrijf een leuk en origineel
opstel!

825

Je kan je tekening of opstel
afgeven ten laatste op vrijdag
19 juni:
• aan de balie van het admini
stratiet centrum, Kontichstroot 19
te Edegem
• bij Mariette Verwimp op het
secretariaat van het Administra
tief Centrum, Kontichstraot 19 te
Edegem (2verdieping).

De winnaars worden beloond
met een mooie prijs ! Ze krijgen
een persoonlijke uitnodiging
voor de prijsuitreiking, die
plaatsvindt tijdens de jaarmarkt
feesten op zondag 6 september
om 17 uur in een feesttent aan
de dreef Hof ter Linden.

Daarenboven worden de win
nende tekeningen van 5 tot en
met 13 september tentoongesteld
in de gemeentelijke openbare
bibliotheek of opgenomen in de
geschiedkundige tentoonstelling
Edegem 825 in Huis Hellemans.
De beste opstellen krijgen van
19 tot 27 september een plaatsje
in de gemeentelijke openbare
bibliotheek. Ze worden tevens
voorgelezen op zondag 1 3
september tijdens de Open
Monumentendag. En als je wil,
mag je dat zelf komen doen !

Wens je wat meer
inlichtingen : telefoneer
naar Mariette Verwimp

op het nummer 450.42.47.

15
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DE BIBLIOTHEEK OP ELSDONK VIERT HAAR
GOUDEN JUBILEUM

50 jaar geleden stond er één
boekenrek in een klaslokaal ...

In 1998 is de bibliotheek op
Elsdonk uitgegroeid tot een
volwaardige bibliotheek met een
collectie van 37.000 boeken en
tijdschriften.
De jeugdafdeling geniet bijzon
dere aandacht. Met een speci
fieke collectie voor peuters,
kleuters en eerste lezertjes maken
kinderen een goede stort. Ook
de collecties voor de verdere
leeftijdsgroepen tot en met de
+ 14-jorigen worden niet verge
ten.
Voor de volwassenen is er een
gevarieerd aanbod romans en
informatieve boeken.
In de tijdschriftenafdeling zijn
een 50-tal titels beschikbaar.

Op 21 maart was het dus feest !
En dat heeft men op Elsdonk
geweten.
Vóór jeugdhuis Limerick, de
locatie van het festijn, hing een
groot spandoek met felicitaties
voor de jarige. Je kon er niet
naast kijken !
We hadden er iets speciaals van
gemaakt met slingers en ballon
nen, een snoeptaort met kaarsjes
die je niet kon uitblazen, hapjes
en dronk à volonté. De kinderen
waren onze eregasten en alles
stond voor hen in het teken van
de jeugdboekenweek rond
magie 'Aboekadabra'. Met een
denk-, zoek- en raadspel rond en
met boeken werd op zoek
gegaan naar een tovenaar, en
goochelaar 'Presto' toverde de
mooiste goocheltrucjes uit zijn
toverhoed.

16

Nadien was het smullen gebla
zen !
Terwijl de kinderen in de bon
waren van de goochelaar sprak
mevr. Laura Cool, voorzitster van
de Road van Beheer, de geno
digden toe en werd de brochure
'50 jaar bibliotheek Elsdonk'
voorgesteld. In dit boekje wordt
het ontstaan en de groei van de
bibliotheek geschetst, doorspekt
met allerlei anekdotes zoals een
heuse opsluiting met originele
afloop...

De bibliotheek op Elsdonk kan
nu aan hoor volgend jubileum
beginnen. Met een enthousiaste
ploeg medewerkers zijn ze er
klaar voor. Allerlei plannen en
activiteiten staan op stapel :
sinds kort werd er gestort met de
kinder- en jeugdjury; voordrach
ten en toneelvoorstellingen staan
ook op het programma.

Binnenkort wordt de
automatisatie van het boeken
bestond aangevat, een monster
project waarmee de bibliotheek
de 2" eeuw zal ingaan I

Het boekje 'De bibliotheek op
Elsdonk 1948.1998 is nog
steeds te koop in de bibliotheek
voor 50 fr.

Bibliotheek Elsdonk, Kerkplein
(tegenover Limerick), openings
uren : zie bl.2

r
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In de gemeentelijke bibliotheek ...
EDUCATIEVE WEGWIJZER :

ORMATIE OVER (BIJ)LEREN
In de informatie-afdeling van de opleidingen en post-academische juridische gids voor de student
bibliotheek [leeszaal) kan je ac vorming hoger onderwijs
tuele informatiebronnen (boeken, • Opleiding, vorming, bijscholing • Steekkaarten studierichtingen
brochures, folders, affiches...) voor (jong)volwassenen : studie- secundair onderwijs
rond studiemogelijkheden, keuze, na het 6 jaar beroepson • Programmaboeken en studie-
opleidingen en bijscholingsmoge- derwijs, specialisatiejaren, gidsen van verscheidene
liikheden voor jongeren en onderwijs voor sociale promotie, Vlaamse universiteiten, o.o.• volwassenen raadplegen. open hoger onderwijs, EHSAL, KUB, KUL, RUCA, RUG,

middenstandsopleidingen, UA, UFSIA, UIA, VUB

et 1
schriftelijk onderwijs, examen • Examencommissies van de
commissies van de Vlaamse Vlaamse Gemeenschap (folders)
Gemeenschap, studeren in het 1 •

o Studeren en ...: beroepen, buitenland, taalvakanties,

diploma's, rechten en plichten, tweedekansonderwijs, beroeps

1
Tips om (beter) te

studiebegeleiding, studie- opleidingen VDAB, weer-werk, studeren :
financiering (toelage, jobs) basiseducatie.

1
Studeren tussen l2 en l8 jaar :

Enkele titels :
• 'Studeren... een makkie !' van

studiekeuze, secundair onder-

1

Robert Douliez
wijs, deeltijds leren • 'Effectieve studietraining' van
• Hoger onderwijs : studiekeuze, • Mijn toekomst : hoger onder- Arthur Van Rossum
hogeschoolonderwijs, per wijs en beroep (reeks van 21 • 'Hoe slaag ik voor mijn deel-
universiteit of universitaire boekjes) : informatie over beroe- tijdstudie ?' van Fred Orr
instelling algemene informatie, pen en de studies die eraan • 'Psychologische achtergronden
kandidaturen en licenties, voorafgaan van studeerproblemen' van Ad

@ voortgezette academische • Student en recht : sociale en Gelens.

Nu al noteren !
WANDELBUFFET EDEGEM 825
Het Edegems Tuinfeest, dat
traditioneel plaatsvindt in juni,
werd in de programmatie van
de feestelijkheden van het
jubeljaar Edegem 825 opge
nomen.

Het werd voor deze gelegen
heid omgedoopt tot 'Wandel
buffet Edegem 825.

825

»EDEGEM

Het belooft een spetterend feest
te worden met een wandel
buffet, een optreden van
Günther Neefs met orkest en
dansgelegenheid.

Noteer dus alvast deze datum
in uw agenda : zaterdag 17
oktober in sporthal Den
Willecom 1

17
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Kalender tentoonstellingen
HUIS HELLEMANS

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Nog tot 10 mei
WILLY PEETERS
beeldhouwwerk

Van 16 mei tot 7 juni exposeren
zes Bretoense grafici in Huis
Hellemans met de tentoonstelling
'Ainsi va...'

Claire Hénault
Mikel Chaussepied
Bernard Louédin

Carmelo de la Pinte
Laurent Schkolnyk

Efflamine

Haar lijnvoering is precies en
scherp, moor vol nuancering en
verfijning. laar etsen en
burijngravures zijn de weerspie
geling van een fantastische,
barokke wereld die wordt
opgesmukt door een discrete
erotiek en een soms wol
wrange humor.

André Corrouges

•••
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EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Van 16 mei tot 7 juni
AINSI VA...

6 Bretoense grafici

Claire Hénault
Mikel Chaussepied
Bernard Louédin

Carmelo de la Pinta
Laurent Schkolnyk

Efflamine

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op woensdag
van 14 tot 17 uur,

op vrijdag
van 14 tot 16 uur

en op zaterdag en zondag
van l O tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur.

les marges du temps"- Claire Hénault
18
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BLOEMENTENTOONSTELLING EDEGEM 825

is- Binnenfort - Fort5 - 
!qkisgjj2b)è} stede o iron t4»zoorie@(age.ki nasi osvs» ioros3"@dl•iAR. vorst de test@no9 van

T

t ub> « fort aan de Jacob de Roorestraatil---me@ud@r de toegangsweg naar
"}j het binnenfont feestelijk versierd[h isme indrok»etende»laeegki sukken. fen uitoodigig om
} "} deze weg te bewandelen en

even verder te genieten van een
prachtige tentoonstelling in het
mooie kader van het binnenfarl.

Gratis inkom !

Inlichtingen : 458.07.47

19
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I N F O R M A T I E V A N

In het kader van Edegem 825 nodigen wij u allen uit voor"

op zaterdag
l6 mei
om 20.15 uur
in de Beethovenzaal
van Hotel Ter Elst,
Kattenbroek, Edegem

II

f

350 fr.- 300 fr. in voorverkoop

250 fr. Vrienden van de Edegemse Concerten, +3-pas en CJP

250 fr. groepen van min. 15 personen (enkel in voorverkoop)

Genummerde plaatsen !

Reservatie-yoorverkoop-informatie

Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum,
Konfichstraat 19, Edegem,
tel. 450.42.46.
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een FEESTELIJK JUBILEUMCONCERT
Goor KoPERENSEMBLE

$4Os

• Internationaal

Edegems

In de jaarlijkse Feeërieke
Basiliekconcerten van weleer
(tot 1981) elf maal de rode
muzikale draad van deze
poëtische licht-, dans- en klank
evenementen !

Vlaams

Een benijdenswaardig palmares
van meer dan 1.650 uitvoerin
gen van Vlaamse werken - van
Peter Benoit tot Peter Cabus 
waaronder meerdere wereld
creaties !

Alhoewel (nog) geen Cultureel
Ambassadeur van Vlaanderen,
reeds meer dan honderdmaal
internationale uitstraling op
binnen- en buitenlandse podia,
o.m. op het Festival d'Albi, het
Estival de Paris, het Festival van
Vlaanderen, het Festival de
Wallonie ...

21
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EDEGEMSE VAKANTIE-INITIATIEVEN
Nog enkele maanden en de langverwachte zomervakantie breekt weer aan. Zoals de voorbije jaren
wordt ook deze zomer door het gemeentebestuur gezorgd voor diverse aangename vormen van
vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de gemeentelijke vakantiespeelclub de ideale opvang voor kleuters en
kinderen van de lagere school. De jeugddienst organiseert weer de Edegemse speelweken, een paradijs
voor de 1 2- tot 14-jarigen en de rakkers van de lagere school.
Natuurlijk kan de jeugd deze vakantie ook terecht in
Hulgenrode of op het skateterrein in Fort 5.
Om nog te zwijgen over het plaatselijke
programma van Grabbelpas
of Annabolen ...

Wil je over dit alles meer weten, lees
dan vlug volgende bladzijden.

Nog een prettige vakantie !

GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
voor kleuters en
kinderen van de
lagere school

Speurtochten, verkleedpartijen,
knutselen met verf, klei, kneed
deeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen,
dansen, zingen, sporten, ... is
dat niet de vakantiedroom van
elk kind?

Onder begeleiding van deskun
dige monitoren en monitrices kan
uw kind in groepjes, naargelang
de leeftijd en interesse, zijn
fantasie en creativiteit naar
hartelust botvieren. Uw kind kan
weer twee maand lang genieten
van veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn
thuishaven op de avontuurlijke
speelterreinen van het Fort 5.

Voor wie:
kinderen geboren tussen l

22

januari 1986 en 1 oktober
1995.

Periode:
van donderdag 2 juli tot en met
vrijdag 28 augustus.

Aandacht! Wij zijn NIET open
op l juli, 20 juli, 21 juli en
31 augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht
tussen 7.30 en 9 uur en worden
afgehaald tussen 16 en 17.30
uur.

Dagprijs:
• 300 frank voor kinderen uit
Edegem
• 400 frank voor kinderen van
buiten de gemeente.
Er is ook nog een sociaal tarief
voorzien voor inwoners van
Edegem met een laag inkomen :
l 00 frank (35.000 fr. netto/
maand l kind ten laste, 38.000
fr. netto/maand 2 kinderen ten
laste, 43.000 fr. netto/maand 3
kinderen ten laste) ATTEST TE
VERKRIJGEN OP HET OCMW.

Inbegrepen :
vieruurtje en verzekering.

Het lunchpakket moet worden
meegebracht .

Ticketverkoop :
De tickets kunnen worden
aangekocht op dinsdag 30 juni
van 17 tot 19.45 uur op de
burelen van de Kinderopvang- en
Jeugddienst, eerste verdieping
van het oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein, Edegem.

Vanaf donderdag 2 juli tot
vrijdag 28 augustus van 7.30 tot
9 uur kan je dagelijks tickets
kopen in hangar 24 op het Fort
5, zijde Vestinglaan (met uitzon
dering van de sluitingsdagen).

Opgelet!
De tickets dienen niet op voor
hand te worden aangekocht en
zijn niet gedateerd.

Info:
De gemeentelijke vakantiespeel
club is een initiatief van de
Kinderopvang- en Jeugddienst,
tel. 450.43.70.
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EDEGEMSE
SPEELWEKEN

deren van de
ol en voor

·gen

No de bijna traditioneel gewor
den speeldagen in de krokus- en
paasvakantie, maakt de jeugd
dienst nu volop werk van de
spetterende en oerplezonte
speelweken tijdens de grote
vakantie.
Op diverse plaatsen in onze
gemeente zullen de kinderen
weer een hele week long hun
hartje kunnen ophalen.

Samen knutselen en stoeien met
zond, klei, karton, water, .
Samen dansen en zingen .
Tochten maken, zwemmen, ...
Meedoen aan allerhande leuke
spelletjes ...
Kortom, te veel activiteiten om op
te noemen.

Waar en wanneer :
° FORTESIN:
hangar 44 op Fort 5
van maandag 6 tot en met
vrijdag 10 juli
• RAVOTJEROT :
Sterrenhof, Kontichstraat (lokaal
28e Mario Regino)
van maandag 3 tot en met
vrijdag 7 augustus
• HIPPERDEPIP :
wijkschool Jon Verbertlei 
Buizegem
van maandag l7 tot en met
vrijdag 21 augustus

Net zoals vorig jaar wordt er
tijdens elke speelweek een apart
programma uitgewerkt
voor de 12- tot l4-jarigen.

Uren:
elke dag van 9.00 tot 16.00 uur.

Inschrijvingen :
deze gebeuren ter plaatse vanaf
8.45 uur

Dagprijs:
• 50 fr. voor kinderen van
Edegem
• 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente
• 25 fr. voor het derde en
volgende kind[eren).

Inbegrepen :
vieruurtje en verzekering.

De monitoren van de speelweken
verzorgen ter plaatse de
naopvang tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moet meege
bracht worden.

Deze speelweken zijn een
initiatief van de gemeentelijke
jeugddienst en voor de begelei
ding wordt er beroep gedaan op
vrijwillige monitoren, veelal
afkomstig van de Edegemse
jeugdbewegingen.

Voor verdere inlichtingen kan u
steeds terecht bij jeugdconsulente
Marjon Thienpondt of jeugd
ambtenaar Luc Bries, gemeente
lijke kinderopvang- en jeugd
dienst, eerste verdieping van het
oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein te Edegem, tel.
450.43.76.

OPROEP VOOR
MONITOREN
SPEELWEKEN
Voor de 3 speelweken die
gedurende de grote vakantie
georganiseerd worden, is de
jeugddienst nog op zoek naar
een aantal gemotiveerde
jonge mensen.

Elke speelweek wordt geleid
door 1 of 2 hoofdmonitor(en),
bijgestaan door een l5-tal
monitoren. Naast een groot
aantal "oude-rotten-in-het-vak"
wil de jeugddienst ook graag
jongeren vanaf 16 jaar, die in
het bezit zijn van een basis
attest"Animator in het jeugd
werk" of een daaraan gelijk
gesteld attest, inschakelen om
hen de kans te geven zich
verder te bekwamen als
vakantiemonitor.

Interesse om mee te werken ?
Aarzel dan niet en neem snel
contact op met de jeugddienst,
gemeentehuis (eerste verdie
ping), gemeenteplein te
Edegem [jeugdconsulente
Marjon Thienpondt of jeugd
ambtenaar Luc Bries, tel.
450.43.76).

-" 82
23
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VAKANTIESPEEL
PLEINEN HULGENRODE
voor 4- tot l4-jarigen

Uw kind houdt van avontuur, is
een durver en trekt reeds goed
zijn pion, don zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen
van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor
bosspelen, bouwen van zand
kastelen, knutselen in diverse
ateliers... en omgang met dieren
op de kinderboerderij. De
kinderen kunnen dagelijks kiezen
uit allerlei spelen en activiteiten
onder begeleiding van
gebrevetteerde monitoren en
monitrices.

Hebben ze er geen zin in, don
mogen ze vrij spelen volgens
eigen interesse en fantasie.

Periode:
van l juli tot 28 augustus met
busvervoer.

Aandacht ! Gesloten op 20 en
21juli.

Uren:
van 8 tot 17 uur.

Dagprijs:
125 f vanaf aankoop van vier
tickets (anders 150 fr.).

Verzekering :
éénmolig 125 fr., geldig van l
juli '98 tot l juli '99.

Inbegrepen :
warme maaltijd, busvervoer en
vieruurtje.

Opstapplaatsen :
• gemeenteplein (centrum ·
bushalte 32)
• Kerkplein [Elsdonk).

24

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen
enkel gebruik maken van het
busvervoer als ze begeleid zijn
door een oudere broer of zus
van minstens 9 jaar.
Indien u geen gebruik wenst te
maken van het busvervoer, kan u
uw kind rechtstreeks brengen
naar het speelplein, 't
Serclaesdreef 34 te
Wommelgem. Er is opvang vanaf
7.30 tot 18 uur mits extra
betaling.

Opendeurkermis :
U bent welkom op 4 juli.

Verkoop:
OPGELET NIEUW VERKOOP·
ADRES:
de tickets kunnen worden aange
kocht op de burelen van de
Kinderopvang- en Jeugddienst,
eerste verdieping van het oud
gemeentehuis op het gemeente
plein, Edegem en dit elke dins
dag tijdens de vakantieperiode
(vanaf dinsdag 30 juni).

GEEN TICKETVERKOOP MEER OP
DE VAKANTIESPEELCLUB.
De tickets en de verzekering
dienen vooraf aangekocht te
worden.
Er zijn echter nog andere
verkooppunten die voor u
misschien gemakkelijker te
bereiken zijn. Om deze en nog
heel wat andere praktische
informatie te bekomen kon u
contact nemen met Speelpleinen
Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstroat 20, Antwerpen, tel.
232.97.72.

SKATEN EN SKEELEN
IN EDEGEM

Vanaf 1 mei verhuizen de
skotetoestellen uit hangar 24 op
Fort 5 naar de naastgelegen
betonvlakte en staan ze dagelijks
ter beschikking van de skaters.

Het skateterrein, gelegen op het
Meihof in de Hovestroat, is nog
steeds gratis toegankelijk voor
alle skaters en skeelers.

Openingsuren van het terrein :
• juli en augustus :
van maandag lol zaterdag van 9
tol 22 uur; zondag van 13 lol 22
uur
• van september lal juni :
van maandag lol zaterdag van 9
tot 20 uur; zondag van 13 1ot 20
uur.

De openingsuren en het
gebruikersreglement aan de
ingang van het terrein dienen
strikt te worden gerespecteerd !

De gemeente is niet verantwoor
delijk voor eventuele ongevallen.

Voor meer informatie kan je
terecht bij jeugdconsulente
Marjon Thienpondt of jeugd
ambtenaar Luc Bries op de
jeugddienst, eerste verdieping
van het gemeentehuis, gemeente
plein te Edegem
(tel. 450.43.76).
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GRABBELPAS
Het fenomeen 'Grabbelpas'
uitgebreid verklaren, hoeven we
zeker niet meer te doen.

Sinds het ontstaan van de
nieuwe Grobbelposformule in
1993 organiseren nu al meer
dan 160 Vlaamse gemeentebe
sturen een vakantieprogramma
voor de jeugd, onder de ge
meenschappelijke naam
'Grabbelpas'.

Met zo'n Grobbelpos krijgen
kinderen en jongeren van 6 tot
16 jaar (of zelfs jonger) een jaar
lang toegang tot een afwisselend
en boeiend vrijetijdsprogrommo.
Dit programma wordt plaatselijk
samengesteld. De gemeentelijke
jeugddienst is de motor en de
draaischijf.

De Grabbelpas is de sleutel tot
een unieke combinatie van sport,
spel, creativiteit, knutselen,
uitstappen, film, theater en
circus, ... kortom een vakantie
wereld waar de verveling ver
zoek is !

Naast de plaatselijke activiteiten
bouwt de Grabbelpas aan een
pakket nationale kortingen en
voordelen. Elke Grabbelpasser
heeft zo heel wat kansen om
korting te krijgen op toegangs
prijzen, deelnemings- ot
gebruikskosten, enz.
Al deze voordelen zijn gebun
deld in de 'Grabbelaar', een
handige gids boordevol ideeèn
voor het gezin, de vereniging en
de individuele Grabbelpassers.

De jeugddiensten van Boechout,
Borsbeek, Edegem, Hove,
Kontich en Mortsel zijn momen
teel keihard bezig om een
gevarieerd en spectaculair
Grobbelposprogrommo voor de
grote vakantie uit te werken. De

traditionele Grabbelpasboekjes
en -nieuwsbrieven worden begin
juni weer verspreid via de
Edegemse lagere scholen, de
jeugdverenigingen en de biblio
theken of zijn verkrijgbaar bij de
jeugddienst.
Ook in het gemeentelijk informa
tieblad van juni verneem je meer
over de Grabbelpaswerking.

Om het hele aanbod te kunnen
genieten, kom je met l 00 fr. en
een pasfoto naar de jeugddienst.
Je krijgt don je persoonlijke
Grabbelpas inclusief de Grabbel
aar.
De jeugddienst is gevestigd in
het gemeentehuis [eerste verdie
ping), gemeenteplein te Edegem;
openingsuren : woensdag van
l O tot l 2 uur en van 14 tot 16
uur.
Voor meer info kun je terecht bij
Luc Bries, tel. 450.43 .76.

CJP (CULTUREEL JEUGD
PASPOORT)
Met een CJP-kaart op zak geniet
je massa's kortingen op cd's,
films, boeken, reizen, concerten,
sport, theater, enz. Wat je ook
doet in je vrije tijd, CJP maakt
het allemaal een stuk voordeli
ger. Bovendien is je CJP-kaart
niet alleen geldig in je eigen
gemeente, moor in heel Vlaande
ren en zelfs in Europa : de CJP
kaart is immers Europees uni
form, zodat ze overal in het

buitenland meteen herkend wordt
en recht geeht op een fikse
korting.

Om te weten waar je met je CJP
overal terecht kon, krijg je bij de
jeugddienst meteen ook de CJP
Voordelengids en de CJP
Kodochecks mee. Bovendien volt
8 keer per jaar het CJP Maga
zine gratis in je brievenbus.

Het CJP is de absolute voordelen
kaart voor jongeren tot 26 jaar
en kost 350 fr.
Het is verkrijgbaar bij de ge
meentelijke jeugddienst, eerste
verdieping van het oud-gemeen
tehuis op het gemeenteplein te
Edegem, waar je ook een gratis
foldertje kon verkrijgen.
Openingsuren : op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur en
op woensdag van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur.
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

Uitzonderlijk aanbod voor alle
jongeren die dit jaar ( 1998) 15
worden of geworden zijn :
van Grabbelpas naar CJP, een
logische stop voor slechts 100 fr.
i.p.v. 350 fr.
De CJP-kaart vormt zowat het
logische vervolg op de Grobbel
pos. Vandoor dat Grobbelpas en
CJP een uniek kennismakings
aanbod in mekaar boksten.

Wat moet je doen ?
Loop gewoon even langs bij de
jeugddienst. Op vertoon van je
Grabbelpos kan je dan je
persoonlijke CJP-kaart bemachti
gen voor slechts 100 fr. i.p.v.
350 fr.
Enige voorwaarde : een
Grobbelpas (van 1998) hebben
en 15 jaar zijn (of 15 worden in
de loop van '98).

Niet aarzelen, gewoon doen is
de boodschap !

25



0 O o o 0
N
0

F
0

0
0

R
0

M
O 0 O O

E
O

V
o 0 0

7998 A T A N

JONGEREN
PROGRAMMA
'ANABOLEN'
voor + 12-jarigen
Het jongerenprogramma
'Anabolen', uitgewerkt door de
gemeentelijke jeugddiensten van
Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich en Mortsel, wil
een antwoord zijn op de vraag
naar goede, hanteerbare,
betaalbare en originele program
ma's voor jongeren vanof 12
jaar tot de leeftijd van ]8 jaar

' en is als het ware een aanvul
lend programma op de be
staande Grabbelpaswerking.

De activiteiten die tijdens de
zomervakantie georganiseerd
worden, staan vermeld in een
handige folder die begin juni via
de Edegemse middelbare scho
len en de jeugdverenigingen
verdeeld wordt. Ook in de
Edegemse bibliotheken of op de
jeugddienst is steeds een exem
plaar verkrijgbaar.

Hou in ieder geval ook het
gemeentelijk informatieblad van
juni in het oog !

Meer informatie in verband met
dit jongerenprogramma is te
verkrijgen bij Luc Bries op de
gemeentelijke jeugddienst, eerste
verdieping van het oud-gemeen
tehuis op het gemeenteplein te
Edegem, tel. 450.43.76.
Openingsuren : op woensdag
van 10 tot 12 uur en van 14 tot
16 uur.

'Anabolen', geen doping, moor
eerlijke energie met een eigen
zinnige look, voor alle tieners !

IC/IR 98
Nieuw treinaanbod
voor betere mobiliteit
Vanaf zondag 24 mei wijzigt
een nieuw treinaanbod praktisch
de hele dienstregeling, om beter
tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de reizigers.
Alle Belgische bestemmingen zijn
nog makkelijker bereikbaar met
de nieuwe dienst, het aanbod
groeit met 8%. De treinen blijven
klokvast rijden, zelfs al wijzigen
hier en daar de vertrektijden.

Antwerpen-Centraal
tas. Antwerpen-Berchem

Mortsel-Deurnesteenwe9
Mortsel-Oude God

ter-Regio
98-aanbod brengt
verandering in de reisweg
van een groot aantal verbindin
gen. Toch blijft het met de
nieuwe organisatie van de dienst
even gemakkelijk om de trein te
nemen naar één of andere
bestemming. Er worden geen
stations gesloten, geen lijnen
opgeheven. De verdeling in
lnterCity- (IC-), lnterRegio- (IR-),
lokale en piekurentreinen blijft
behouden.

Allerlei nieuwigheden...

Naast de bestaande verbindin
gen, pakt de NMBS uit met een
aantal nieuwe. Er komen meer
rechtstreekse verbindingen, een
hogere frequentie waar nodig,
betere aansluitingen ... en soms
kortere reistijden.

De keuze om het nieuwe aanbod
juist in de lente van '98 te

lanceren is niet toevallig. Dat
heeft onder meer te maken met
de levering van nieuw trein
materieel. Gloednieuwe of
volledig gemoderniseerde
treinstellen met een hoog comfort
doen geleidelijk hun intrede op
het spoorwegnet. Ook het
onthaal en de informatie blijven
een aandachtspunt, met klant
gerichte investeringen in de
stations, aan het loket, op de
treinen (omroepinstallaties,
aanwijsborden, ...).

Nieuw aanbod voor Antwerpen
en omstreken

• De stations tussen Berchem en
Mechelen krijgen om het uur een
rechtstreekse verbinding met

Mechelen, Vilvoorde en
Brussel.

st-Katelijne-Waver,
Mechelen-Nckkers%
@ Mechelen

Vilvoorde

• Er " srussel
komt een recht-s
streekse verbinding tussen ""
Antwerpen en Leuven, zonder
overstap in Mechelen.

• Mechelen kan dankzij de
nieuwe lijn Turnhout - Brussel
rekenen op een bijkomende
rechtstreekse verbinding met
Brussel.

Meer info over het IC/IR 98-plan

Voor meer inlichtingen over de
nieuwe dienstregeling kan u tot
10 juni 1998 telefoneren naar
de IC/IR 98-infolijn (aan zonaal
tarief) : 078-15.25.85.

U kan ook terecht op Internet :
www.nmbs.be.

Het lnterCity/
In-
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In het Autoworldmuseum te
Brussel staat de prachtige
brandweerwagen die vroeger
dienst deed in het korps van
Edegem. Dit pronkstuk werd in
die tijd onder de bevelvoering
van de grote voorvechter van de
brandweer van Edegem, de heer
Geo Peetermans, aangekocht.

In het jaar 2000 bestaat ons
brandweerkorps 75 jaar en de
oude spuitgcsten die nog met die
wagen uitrukten, worden zeld
zaam. Het kon dan ook niet
anders dan dat we met het
organisatiecomité, dat de
feestelijkheden rond dit 75-jarig
bestaan coördineert, bij deze
brandweerwagen in Autoworld
uitkwamen.

Wat hebben we nu nog nodig
om deze video verder af te
maken?
De vraag wordt gericht aan alle
mensen die nog een fotoalbum
of een schoendoos met oude
foto's hebben of die nog 8 mm
'filmkens' bezitten waar deze
Dodge-brandweerwagen uit
1939 op staat.
Deze foto's of filmfragmenten
zouden we graag in de video
montage verwerken.

Neem even contact op met het
Gewestelijk ZCentrum Edegem :
tel. 457.46.33, fox 489.49.19
of met de bevelhebber :
448.12.82.
We rekenen op vele positieve
reacties !

Het verdere programma van de
viering rond 75 jaar Brandweer
Edegem wordt in de loop van
volgend jaar bekendgemaakt.

Een zestal oud-brandweerman
nen zijn ter plaatse een video
opname gaan maken. Een dag
vol nostalgie voor deze mannen
die vol bewondering waren over
de uitstekende staat van het
voertuig. Adjudant Hendrickx
vond zelfs de 'balatum' terug die
hij eigenhandig gesneden had
om in de verschillende schuiven
te leggen. Ook het kussentje dat
de chauffeurs nodig hadden om
boven hun dashbord te kunnen
kijken, lag nog ter plaatse. Er
werd gesproken over de voet
starter, de aanzuiging die werkte
op de uitlaat van het voertuig,
over de handbediende
ruitenwissers, over het in- en
uitschakelen van de pomp en
over de halfautomatische bel.
Voor de video werden verhalen
opgedist die zich met dit voertuig
hebben voorgedaan.
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VOORTUINTJESWESTRIJD EDEGEM 825

Sponsors

• Bloemenbinderij Kamille
• Bloembinderij Scabiosa
• Bloemencentrum In de Tuin

van Eden
• Bloemencentrum Tuintje

Loos
• Bloemen- en planten

centrum René Janssens
• Bloemen- en planten

centrum Walter Claes
• Gemeenschapsonderwijs

Edegem-Kontich
• Meststoffen/gozonzaod/
granen/zaden Van den
Bergh

• Restaurant Ter Elst
• Tuincentrum AVEVE i.s.m.
ASEF

De milieu- en natuurraad van
Edegem organiseert in het kader
van de feestelijkheden rond
'Edegem 825' een voortuintjes
wedstrijd. Als inwoner van
Edegem kan u gratis deelnemen.

Een onafhankelijke jury brengt
een bezoek aan uw voortuintje
tijdens het weekend van 21, 22
en 23 augustus.

Verscheidene sponsors stelden
alvast een aantal mooie prijzen
ter beschikking. De winnaars
van de wedstrijd krijgen een
persoonlijk bericht.

Uw deelname geeft u niet alleen
een kans om een prijs te winnen,
moor droogt er tevens toe bij om
onze gemeente een nog fleuriger
uitzicht Ie geven 1

Inschrijven

kon met onderstaande strook, die
u ten laatste op maandag 1 juni
kon opsturen noor of afgeven op
één van de volgende adressen :
• Comité Edegem 825 :
Anneleen Decraene of Kristel
Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem

• lgnoce Van Meirvenne, Acht
Eeuwenlaan 8 te Edegem

• Col Wijnants, p.. Ecopork,
Kattenbroek te Edegem

• More Konings, p.a. groen- en
milieudienst, binnenfort Fort 5
te Edegem.

Inlichtingen :

wenst u meer informatie over
deze wedstrijd, neem don
contact op met :

• lgnace Van Meirvenne, tel.
457.49.45 (no 18 uur)

• Carl Wijnants, tel. 457.13.29
(na 19 uur)

s
)

28

Inschrijvingsstrook Voortuintjeswedstrijd Edegem 825

Ten laatste terugbezorgen op maandag 1 juni !

Ik doe mee aan de voortuintjeswedstrijd, die plaatsvindt tijdens het weekend van 21, 22 en 23 augustus :

naam en voornaam : .

straal en huisnummer : .

postnummer en gemeente : .

telefoonnummer : .

datum : handtekening : .
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COMPOST VAN 'T VAT

Bijna 50 % van uw huisvuil be
staat uit organisch keuken- en
tuinafval, dot u op een zeer een
voudige wijze zelf kunt compos
teren. Thuiscomposteren heeft
zeer grote voordelen voor het
milieu. U zorgt er immers voor
dat onze afvalberg sterk vermin
dert. Uw organisch keuken- en
tuinafval hoeft dan ook niet meer
te worden gestort of verbrand.

Thuiscomposteren heelt voor u
ook rechtstreekse voordelen. U
krijgt namelijk een humushou
dend product dat u als bodem
verbeteraar nuttig kunt gebruiken
in uw tuin. Mei thuiscomposte
ring doet u eigenlijk wat de na
tuur altijd al gedaan heeft : de
natuurlijke kringloop zijn gong

..
UITNODIGING

"NFO-AVOND THUISCOMPOSnEz

donderdag 4 juni o4
?0 uur, in het Adminisna#
Centrum, 1ste verdiep;i,
Kontichstraat 19 te Ede3,

Geelt een oplossi3
aan uw concrel

ragen over
thuiscompostere
en het gebruik

an het compost«L

Iedereen is welkom

worden afgeleverd door de
gemeente.

Meer inlichtingen kon u steeds
verkrijgen bij onze milieudienst,
tel. 448.00.78.

Hoe kan u het compostvat
bestellen ?

loten gaan. Composteren is na
melijk een biologisch proces,
waarbij afgestorven leven de
voedingsbodem wordt voor
nieuw leven. Thuiscomposteren is
zeer eenvoudig en vraagt niet
veel werk.

Voor het thuiscomposteren werd
een speciaal compostvat ontwor
pen. Het is gering in omvang
(0 80 cm-h 96 cm, 290 liter
inhoud), onopvallend en eenvou
dig in gebruik.

Wij kunnen u het compostvat
aanbieden voor slechts 480 fr.
De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onder
staande bestelbon. No bestelling
kon het compostvat bij u thuis

en tuin
eren ?

80 fr.

mpostvat

voor

Wa
afva

@

•
Ondergetekende, (naam) : .

adres: .

tel ············································································································· .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten geleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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In het gemeentelijk informatie- 20 % van de antwoorders waren De meeste antwoorders bezoe-
blad van maart vorig jaar werd appartementsbewoners. Dit getal ken regelmatig het Ecopork ( 80
even uw tijd gevraagd voor het ligt lager dan het gemeentelijke à 90 %). Gemiddeld doen ze dat
invullen van de milieu-enquête. cijfer van ± 40 %. l à 2 keer per maand. Zij
Vooreerst wil de milieuraad brengen vooral hun papier en
diegenen danken die hieraan Le karton, tuinafval, frituurvet en
hun medewerking hebben klein gevaarlijk afval.
verleend. Met de informatie Minder dan de helft gebruikt de
kunnen we een beter inzicht tl.t milieubox. De anderen bezitten
krijgen in wol er bij de mensen geen milieubox of gebruiken
leeft met betrekking tot ons hem gewoon niet.

1 <
leefmilieu. Het zal ons helpen bij 1

het formuleren van een advies De helft van de tuinbezitters
aan het gemeentebestuur over composteert tuinafval. Slechts
een aantal problemen in uw Afval 13% composteert ál zijn tuin-
eigen woonomgeving. afval. De onderen maken daar-

De meerderheid van de mensen naast ook gebruik van de selec
Er werden 630 formulieren zegt bijna altijd of tenminste af tieve inzameling en/of gaan
terugbezorgd. Dit is ongeveer 7 en toe rekening te houden met naar het Ecopark. Tuinbezitters
% van de verdeelde exemplaren. het milieuvriendelijke karakter die niet composteren hebben te
Voor een dergelijke enquête is van producten en/of de verpak- weinig plaats ( l /3), bezitten
dit een behoorlijk resultaat en king bij hun aankoop. Er werd geen compostvat, of weten niet
mogen wij ervan uitgaan dat de evenwel vastgesteld dat degenen genoeg over composteren.
resultaten voor een groot deel die niet op het milieuvriendelijk
van de bevolking gelden. Na aspect van verpakking letten Verkeer
enkele maanden van invoeren en evengoed meedoen aan het
verwerken van de gegevens selecteren van hun afval. Door het groeperen van de
kunnen wij u nu de eerste enquêtes per sector van de

1 rresultaten voorleggen. Er werd gepeild naar eventuele gemeente was het ook mogelijk
moeilijkheden die men kan om bepaalde verkeersproblemen

Achteraan de enquête kon u hebben bij het sorteren van afval te lokaliseren.
enkele gegevens over uzelf (10 %). De voornaamste moeilijk-
invullen. Dit stelde ons in staat de heid is plaatsgebrek en geldt Op de vraag of zij als voetgan
resultaten te verwerken per wijk, vooral voor de appartements ger moeilijkheden in het verkeer
nl. het Centrum, de Collegewijk, bewoners (20 % tegen 8 % bij ondervinden antwoordt 18 %
de oude Elsdonk, de nieuwe de huisbewoners). positief en dit vooral in het
Elsdonk, Molenveld, en Centrum en aan de verkeers
Buizegem. Enquêtes afkomstig Bijna iedereen selecteert papier wegen (beide 30 %). Hetzelfde
van gezinnen die aan de grote en karton, glos en PMD (Plastiek, geldt voor fietsers. Ook automo
verkeersassen wonen, werden Metaal, Drankkartons). De bilisten (20 %) en gebruikers van
afzonderlijk gegroepeerd (o.m. meesten (50 à 60 %) laten deze het openbaar vervoer ( l O %)
Prins Boudewijnlaan, selectief ophalen door de ge- zeggen moeilijkheden te onder-
Mechelsesteenweg, Drie Eiken- meentelijke ophaaldienst. De vinden.
straat). anderen brengen hun geselec De individuele opmerkingen die

teerd afval naar het Ecopark of in deze rubriek werden aange
Evenveel mannen als vrouwen maken gebruik van de twee sneden, zullen apart worden
vulden de enquête in en alle mogelijkheden. Een minderheid gebundeld en doorgegeven aan
leeftijdscategorieën kwamen (5 à 10 %) zegt niet mee te doen de schepenen bevoegd voor
gelijk aan bod. met de selectieve ophaling. verkeer en mobiliteit.
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De helft van de ontwoorders zegt
regelmatig geluidshinder te
ondervinden. Het betreft don
vooral geluid afkomstig van het
autoverkeer. Van de meeste
mensen die wonen langs de
verkeersassen heeft 70 % lost
van verkeersgeluid. In de
Buizegemwijk is dit slechts 14%.

Geurhinder is geen belangrijk
probleem in Edegem (gemeld
door minder don 5 % in alle
wijken). Geur veroorzaakt door
industrie wordt vooral gesigna
leerd in de Collegewijk [ 15 %).
Lokaal is er cok melding van
geurhinder van grachten en
rioolputjes.

Lichthinder van strooiverlichting
en reclame wordt bijna niet
vermeld, behalve langs de
verkeersassen en in het centrum
(slechts minder don 10 %).

Luchtverontreiniging wordt
vooral gemeld door de mensen
die langs de verkeersassen
wonen en ook reeds melding
maakten van geluidshinder door
verkeer ( 1/3). Meestal wordt de
verontreiniging toegeschreven
aan 'uitlaatgassen'.
Belangrijk is ook dat ongeveer
de helft van de ontwoorders
problemen in verbond met de
netheid van de buurt als een
milieuhinder omschrijft. Voor 87
% van deze meldingen betreft
het hinder door hondenpoep.
Ook zwerfvuil en sluikstorten
worden in belangrijke mate als
hinderlijk aangehaald.

Natuur

2/3 vindt dot er voldoende
natuur in Edegem aanwezig is.
Als waardevolle natuurelementen
worden vooral Font 5, Hof Ter
Linden en Arendsnest gemeld.
De suggesties i.v.m. groenbeheer
dienen nog gebundeld te worden
en komen later nog aan bod.

Milieu-informatie

Sommigen vinden dat er in
Edegem nog niet voldoende
gebeurt voor een beter leefmilieu
( l O %). De meerderheid heeft
hierover geen mening.
Uit de enquête hebben we
geleerd dat slechts l O % van de
Edegemenaars op de hoogte is
van de activiteiten van de
gemeentelijke milieuraad. De
meerderheid leest wel de milieu
info in het gemeentelijk
informatieblad. Weinigen
raadplegen teletekst.

In de nabije toekomst gaan we
de gegevens uil deze milieu
enquête nog verder onderzoe
ken. Er zullen nog een aantal
aspecten met elkaar worden
vergeleken of met elkaar worden
gecombineerd zodat uit de
cijfers nog meer nuttige informa
tie kan worden gehaald.
We houden u op de hoogte via
dit informatieblad.

MENTENDAG
Op zondag l3 september, van
l O tot 17 uur, vindt de tiende
Open Monumentendag plaats. In
het kader van Edegem 825
werken wij deze dag feestelijk uit
en worden opmerkelijke gebou
wen en tuinen opengesteld.

Wij pionnen een muzikale
omlijsting en voordrachten.
Daarvoor zoeken wij talentvolle
jonge kandidaten die wensen op
te treden. Indien u zin hebt om
voor te drogen uit literair werk of
om op te treden tijdens de Open
Monumentendag, neem contact
op met Anneleen Decraene,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 450.42.48.
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Sinds 1 maart kunnen bejaarden
en gehandicapten met
verplaatsingsproblemen een
beroep doen op de MMC.
14 vrijwillige chauffeurs zorgen
voor hun vervoer naar dokters,
ziekenhuizen, familie,
ontspanningsactiviteiten...

Deze gebruikers betalen een
lidgeld van 250 fr. per jaar en
9 fr. per gereden kilometer.

Zij dienen hun rit wel 2 dagen
op voorhand aan te vragen
zodat een en ander kan worden
geregeld.

Indien ook u vervoersproblemen
heeft omwille van ouderdom of
handicap en een inkomen heeft
dot lager is don tweemaal het
bestaansminimum [alleenstaande
minder dan 41.010 fr. neiio per
maand, echtpaar minder dan
52.682 fr.) dan kan ook u
beroep doen op de MMC.

Inlichtingen : Magriet ieyvis, tel.
450.85.05, tussen 9 en 12 uur.

MINDERMOBIELENCENTRALE EDEGEM

Mijnheer C. is 90 jaar en slecht te been. MMc
Elke maandag wordt hij door een chauffeur
van de MMC naar de kaartnamiddag
gebracht. Mevrouw H. doet om de veertien
dagen beroep op de MMC om haar volwassen mentaal gehandi
capte dochter te bezoeken in Zoersel ...

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKAN
Tweede onderzoeksronde r
In de periode van september tot
december 1997 heeft in de
gemeenten Borsbeek, Kontich,
Lint en Edegem de tweede ronde
plaatsgevonden van het
bevolkingsonderzoek naar
borstkanker bij vrouwen.

In deze gemeenten ontvingen
7.162 vrouwen tussen vijftig en
zeventig jaar een uitnodiging
van de Preventieve Gezondheids
raad van het kanton Kontich om
een mammografie Ie laten
maken.

Veel vrouwen reageerden op
deze uitnodiging. In totaal
kwamen 2.727 vrouwen naar

32

het onderzoek in de mammobiel,
dat is 38 %. Daarnaast deelden
1.322 vrouwen mee niet deel te
nemen.

Wat Edegem betreft, werden
3.059 vrouwen uitgenodigd en
namen 1 .101 vrouwen deel aan
het onderzoek; 601 vrouwen
berichtten niet op de uitnodiging
in te gaan.

%,
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Gezinsraad Edegem
ZIEKENHUIS

Op maandag l 8 mei om 20 uur
organiseert de gemeentelijke
gezinsraad in de raadzaal van
het Administratief centrum een
open algemene vergadering met
als thema 'Kind en Ziekenhuis'.

Volgende sprekers komen aan
het woord:
• Winny Dayaert , vormings
werkster van de BGJG, spreekt
over de veranderde aanpak bij
opnames in een ziekenhuis; wat
mogen kinderen en ouders
verwachten ?
• Erwin Heylen, diensthoofd.
nurcing kinderen jeugd
psychiatrie van het Koningin
Paola kinderziekenhuis te Ant.
werpen, spreekt over kinder

psychiatrische opname.
• Walter Kenens, taakleraar in
de Andreas Vesaliusschaol,
spreekt over leerachterstand ten
gevolge van ziekte, hoe bijwer
ken ?
• Ronald Vermeulen en Gerd
Van Der Kinschot, beiden van de
dienst verpleegkunde op de
pediatrische afdeling van het
Universitair Ziekenhuis Antwer
pen, spreken over opvang en
begeleiding in het ziekenhuis om
studieachterstand te vermijden.

Naast de sprekers zijn er stands
voorzien met documentatie en
informatie over :
• omliggende ziekenhuizen
• lees- en rekenmoeders van het

UZA Edegem
• de werking van de ziekenhuis
clowns
• BGJG 'Kind en Ziekenhuis'.

iedereen is van harte welkom.

•
Kin
GE

degem
SCREENING BIJ ZUIGELINGEN

leder jaar worden er in Vlaande
ren bij ongeveer 65 kinderen
ernstige gehoorproblemen
vastgesteld. Tot op heden werd
voor het opsporen van deze
problemen gebruik gemaakt van
de Ewingtest, af te nemen op de
leeftijd van 9 maanden. Dit is
volgens de huidige kennis te
laat. De gehoorprikkels die het
kind in zijn eerste levensweken
en -maanden opvangt vormen de
basis voor zijn latere spraak-,
taal- en denkvermogen.

Nu is er een nieuwe test, de
Algo-gehoortest. Deze test wordt
reeds toegepast in Amerika en
Canada. Met de veralgemeende
invoering bij Kind en Gezin is
Vlaanderen één van de voorlo
pers in Europa.

Bij de uitvoering wordt de
gehoorbaan getest met elektro
den die op het hoofdje van het
kind worden geplaatst. De test
kan het best rond de leeftijd van
3 à 4weken worden uitgevoerd,
bij voorkeur wanneer de baby
slaapt of rustig is. De zekerheid
van het resultaat 1 99,7 %.

Voor de Algo-gehoortest krijgt u

een uitnodiging van de verpleeg
kundige van Kind en Gezin.
Voor baby's die tweemaal falen
in de test (sterk vermoeden van
gehoordefect) wordt meteen
contact opgenomen met de
behandelende arts.
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Vakantiegangers opgelet !
VRAAG TIJDIG UW REISPASSEN
Met de komende zomervakanties
in het vooruitzicht, vragen wij u
vriendelijk tijdig uw reispas aan
te vragen. De wachttijd, tijd
tussen aanvragen en afhalen van
de reispas, bedraagt 5 werkda
gen. Voor sommige landen moet
u daarenboven een visum
hebben, door u zelf aan te
vragen op het consulaat of de
ambassade van het betreffende
land; ook dat vraagt tijd !

Aanvragen voor nieuwe reis
passen of verlengingen kunnen
gebeuren op de dienst Reis
passen, Administratief Centrum,
gelijkvloers, Kontichstraat 19,
alle werkdagen van 9 tot 12 uur
en op woensdagnamiddag van
14 tot 16 uur. De aanvraag en
het afhalen dienen niet persoon
lijk te gebeuren, maar kunnen
gedaan worden door een
familielid [echtgenolo)t(e), vader,
moeder, broer, zuster, ... ).

Voor verdere inlichtingen kunt u
tijdens de kantooruren telefonisch
contact opnemen met Frans Van
Tichelen op het nummer
450.42.26.

Identiteitsbewijs ('reis
pasje') voor kinderen
onder 12 jaar

Voor uw kinderen onder de l2
jaar moet u in het bezit zijn van
een identiteitsstuk, dit is een wit
kaartje in een plastieken zakje.

Dit identiteitsstuk volstaat echter
niet wanneer u met uw kinderen
van minder dan 12 jaar naar het
buitenland reist (ook binnen
Europa !). In dat geval moet u op
de dienst Bevolking een zoge
naamd 'reispasje' aanvragen.
Dit is een identeitsbewijs dat
voorzien is van een foto van het

kind, het bevat meer gegevens
over het kind, zoals adres,
namen van de ouders, wie er in
geval van nood dient te worden
verwittigd, ... Het is 2 jaar
geldig en het kost 35 fr. De
aanvraag moet tijdig gebeuren
bij de dienst Bevolking door één
van de ouders of door de ouder
die het hoederecht bezit of door
de persoon die het gezag
uitoetent over het kind.

In Belgié kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als veiligheids
pasje voor uw kinderen.

Voor aanvragen of verdere
inlichtingen hierover kan u
terecht op de dienst Bevolking,
Administratief Centrum (gelijk
vloers), Kontichstraat 19, tel.
450.42.00; openingsuren : alle
werkdagen van 9 tot 12 uur en
woensdagnamiddag van 14 tot
16 uur.

r

TE KOOP : FIETS- EN WANDELKAARTEN
Edegem telt tal van mooie
plekjes voor de wandelaar. Drie
bewegwijzerde wandelpaden
leiden hem daarheen. Wie
optimaal wil genieten, neemt
best de wandelkaart gemeente
Edegem mee. Dit fraaie druk
werkje kost slechts 20 fr.

Voor wie liever op de fiets stapt
dan de wandelschoenen aan te
trekken, bieden we de toeris

34

tische fietskaarten 'Architectuur
route' en 'Brialmontroute' van de
Toeristische Federatie Provincie
Antwerpen.
De Architectuurroute leidt de
fietser langs de verschillende
bouwstijlen in en rond de stad.
De Brialmontroute is een cultuur
historische route langs de forten
gordel, een ode aan de ver
steende getuigen van militaire
architectuur.

Beide fietsroutes zijn beweg
wijzerd en lopen voor een stuk
over Edegems grondgebied.
Dus : lichaamsbeweging én
cultuur opdoen voor de prijs van
50 fr.

Al deze publicaties zijn verkrijg
baar op werkdagen tijdens de
kantooruren bij de onthaal
bediende in het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19.
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OVER SPORT ...
In de. Midden-Provincie
AQUATRAINING Plaats: 1 hulpmateriaal. Er wordt tevens

Inhoud: gemeentelijk zwembad te

1

een typeles gegeven en getoond

tijdens deze bijscholing zal je Zandhoven, Reebergenlaan 4 hoe je een lessenreeks opbouwt.

kennismaken met de verschil- Prijs: 1 Datum:
lende vormen van 'trainen in het 350 fr. 1 zaterdag 20 juni van 15 tot 17
water' (aquarobic, aquagym en

Lesgever: uur
aquajogging). De weerstand van

1
het water wordt gebruikt om Greet Dupain Plaats:
zowel conditieoefeningen als zwembad De Nachegaal,• 1 spierversterkende oefeningen uit BABYZWEMMEN Duffelsesteenweg 145 te Kontich

te voeren. Er zullen tijdens deze 1 Prijs:
sessie verschillende vormen van Inhoud: 350 fr.
lopen tot spelvormen worden tijdens deze bijscholing zal je

aangeboden, met of zonder kennismaken met de rol van de Lesgever:
muziek. Ook het gebruik van organisator, de lesgever en de Greet Dupain

aangepaste materialen komt aan 1 ouders. Ook veiligheid, hygië-

bod. De deelnemers nemen hun
1

nische voorwaarden en gezond- Voor alle informatie over sport
zwempak mee 1 heidsaspecten komen aan bod in kan je steeds terecht in

1 de theoretische sessie. Tijdens de 1 sporthal Den Willecom,Datum:
1

praktijk zal je kennismaken met Terelststraat 2 te Edegem,zaterdag ló mei van 9 tot 12 de praktische aanpak van de I tel. en fax : 457.46.62.uur 1 oefenstof en het gebruik van

0
AN
Zo

EN FIETSPROVINCIE

"Fietsen een Feest ! ". Op zon
dag 17 mei is dit vast en zeker
waar. Voor de negende keer
vindt immers de grote fiets
happening plaats. De Fietsers
bond richt samen met de provin
cie Antwerpen en de stad
Antwerpen een schitterend
fietsfeest in waarop alle fietsers,
dagelijkse en recreatieve,
jongere en oudere, van harte
welkom zijn. In en rond de stad
Antwerpen wordt er een autoluw
fietsparcours georganiseerd,
maar ook in de rest van de
provincie kan er heel wat
afgefietst worden.

Nieuw dit jaar is dat kinderen en

jonge fietsers extra verwend
zullen worden met een een
volledig autoluw kindvriendelijk
fietsparcours binnen de stad.
Daarnaast wordt er aan de rand
en buiten de stad een groter
fietsparcours uitgestippeld langs
veilige en comfortabele fiets
wegen.

Tijdens het fietsfeest is er heel
wat animatie te beleven voor
jong en oud. Zo is er komische
straatanimatie gepland en zijn er
in het park en op het fiets
parcours verscheidene circusacts
te bewonderen. Jonge fietsers
krijgen de kans hun fiets
vaardigheid te testen op een

groot fietshindernissenparcours.
Sportieve deelnemers worden
uitgedaagd om hun conditie te
testen op fietsen op rollen of om
zo hoog mogelijk de lucht in te
fietsen tot 70 meter hoog (onder
voorbehoud) !

Vertrek vanuit Edegem : om
11 uur op het Kerkplein aan
de H. Familiekerk.

Voor meer informatie kan je
terecht in sporthal Den
Willecom, Terelststraat 2 te
Edegem, tel. 457.46.62 en bij
de onthaalbalie van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19.
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MEI
VRIJDAG 8
Edegem Rally Team De
Minirijders
6" Kings wandelzoektocht (± 5
km)
dagelijks tot 24/05
vanaf 12 uur (niet op donder
dag)
taverne Kings, Paalstraat 99,
Schoten
deelname 200 fr., iedereen prijs
info : 353. 15.35
4"e Fortzoektocht (± 5 km)
dagelijks tot 31/05
vanaf l 0 uur (niet op woensdag)
zaal Elzenhof, Kerkplein
deelname l 00 fr., iedereen prijs
info : 440.34.62

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
toneelvoorstelling 'Hotello' door
gezelschap Streven
20 uur
Marc Liebrechtcentrum, Mortsel
kaarten 280 fr.
info: 449.17.66 (De Wit)

ZATERDAG 9
ATB De Natuurvrienden
den houten lepel : kookles finale
culinair festijn
17 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
± 500 fr. per persoon
inschr. verplicht: 449.00.71
(Van Elsen)
feestmaal met wijnen n.a.v.
sluiten seizoen '97-'98
19.30 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8

36

deelnemingsprijs 900 fr.
inschr. verplicht: 457.28.66
(Lemaire)

Jong Edegem Basketbal
jaarlijkse basketdagen
jeugdtornooien voor microben,
benjamins, pupillen en miniemen
9-19 uur
recreatiedomein Romeinse Put

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan St.-Amadeus
ziekenhuis te Mortsel
13.45 uur
bijeenkomst op parking vóór de
instelling, Deurnestraat, Mortsel
deelname 75 fr. per persoon,
max. 30 deelnemers
inschrijven : 449.04.34
(Dombrecht)

ZONDAG 10
ATB De Natuurvrienden
wandeling te Hofstade (6 km)
13.30 uur
bijeenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestraat 8
iedereen is welkom
info : 449.00.71 {Hamers)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
atelierbezoek bij Odette
Vermeire, glaskunstenares
l 0.30 uur
Mechelsesteenweg 75, Hove
inschr.: 457.12.05

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur
bijeenkomst Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (De Wit)

Jong Edegem Basketbal
jaarlijkse basketdagen
tornooien voor kadetten en

seniors, wedstrijden voor dames,
recreatiebasket
9-19 uur
recreatiedomein Romeinse Put

Kring voor Heemkunde Edegem
Langs deze weg zet gene voet ...
kapellen in de provincie Antwer
pen
tentoonstelling n.a.v. 25-jarig
bestaan van de vereniging
14-18 uur
Sint-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat 2
toegang gratis
bezoeken op werkdagen op
aanvraag : 457.21.22
(Swiggers)

DO
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur
bijeenkomst Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (De Wit)

Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem
vrije viswedstrijd en/of kaarten
13 uur
visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info: 440.47. l O (Broes)

KAV Buizegem
fietstocht
info: 457.25.50 (Tops)

KAV H.Familie
dagfietstocht
info : 440.27.26 (Vochten)

KAV St.-Jozef
kookdemonstratie : bloemen op
het menu
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info: 449.68.26 (Mattheijssens)

Vakantiegenoegens Edegem
wandelen langs oude buurt· en
kerkwegels in Kontich en omge·

TIVITE ITEN KALEN DER
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ving straat 2 13 uur
14 uur toegang gratis 1 visvijver Arendsnest
bijeenkomst bij feestelijke inhuldi bezoeken op werkdagen op ook voor niet-leden
ging, Altenopork (vóór de aanvraag : 457.21.22 1 info: 440.47.10 (Broes)
taverne), Antwerpsesteenweg, (Swiggers

1 ZONDAG 24Kontich
Wandelsportvereniging De

Ziekenzorg O.-L.-V-van-lourdes Douwstoppers Blouwvoetgemeenschopontmoetingsnamiddag

1

8•1• Poldertocht wandeling te Schilde (8 km)14 tot 18 uur afstonden 7,15, 20 en 15 km 13.30 uurDe Basiliek, Hovestraat 69 vrije stort tussen 8 en 15 uur bijeenkomst lokaal Fort 5, Jacobdeelnemingsprijs : l 00 fr. startlokaal : Sport- en de Roorestraot 8
Zorg voor later - Vrij Edegem Evenementenhal, Armenstraat te info: 457.95.65 (Michiels)

1
Zandvliet

Seniorengroepering IV.V.afstempeling boven de l0 VMPA Natuurgidsen Fort 5• lentekoffiefest km Edegem17.30 ur info : 457.25.02 of 440.70.23 begeleide natuurwandeling,
zaal 't Centrum, Strijdersstraat thema : bloemen en bijtjes35 DINSDAG 19 10 uur
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.

1 Fort 5, Jacob de Roorestroot
info : 458.31.11 (Vogels) of KAV S1.Jozef [hoofdingang
457.42.61 [Van Hicesendonck) 1 vormingsavond : bouwstijlen deelname gratis, geen inschrijvin

herkennen gen, duur ± 2 uurZATE 20 uur 1 info: 457.91.63 (Motthijs) of
't Schranske, Molenveldlaan 2A 449.12.52 (Rotty)

Hengelmaatschappij Om Ter [einde speelplaats)
Grootst Edegem 1 info : 449.60.11 (Boyort) t WOENSDAG 27open viswedstrijd 'Schaal Van

lorg voor loter - Vrij Edegemder Cloosen' Bond van Grote en van Jonge
inschrijven om l 2 uur Seniorengroepering Gezinnen
visvijver Arendsnest kaartnamiddag

1 deelname aan de gezellige
inschrijvingen in clublokaal aan l4uur zangstonde in lmmaculata• de visvijver zaal Volkslust, Strijdersstraat 65 Oude-Godstroot 110
ook voor niet-leden leden 25 fr., niet-leden 35 fr. inschrijven en info: 449.71.33
info 440.47.10 (Broes) info : 458.31.11 (Vogels) of (Sellesloghs)
Socialistische turnkring Olympio

1 457.42.61 (Van Hoesendonck)

35ste verjaringsfeest WOENSDAG 20 / DONDERDAG 28
19 uur

Hengelmaatschappij Om Tersporthal Den Willecom, KBG H.Familie Elsdonk Grootst EdegemTerelststroot 2 wandeling in Holle langs het vrije viswedstrijd en/of kaartenkaarten aan de ingang van de Pierenpod 13 uurtribune : l 00 fr. 14 uur visvijver Arendsnest

ZONDAG 17
vertrek Kerkplein, Elsdonk met ook voor niet-leden
eigen wagen info : 440.47.1 0 (Broes)

Kring voor Heemkunde Edegem
iedereen is welkom

KAV St.-Jozefinfo : 458.16.36 (Billion]
Langs deze weg zet gene voet ... hobbyavond
kapellen in de provincie Antwer· DONDERDAG 21 20 uur
pen 't Schranske, Molenveldlaan 2A
tentoonstelling n.a.v. 25-jarig Hengelmaatschappij Om Ter (einde speelplaats)
bestaan van de vereniging Grootst Edegem info: 457.94.27 (Van Roeyen)
14-18 uur vrije viswedstrijd en/of kaarten
Sint-Antoniuskerk, Drie Eiken
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Vlaams Verbond voor Gepensio- DINSDAG 2 ZONDAG 7
neerden vzw
'geef mij nog eens een knuffel' KAV Buizegem Blouwvoetgemeenschop
voordracht door dr.Cuyckens met gids op stap in Antwerpen familie-uitstap
rond intimiteit en seksualiteit op info: 458.03.88 bijeenkomst lokaal Font 5, Jacob
latere leeftijd

KBG Edegem Elsdonk
de Roorestroat 8

14.15 uur info: 457.95.65 (Michiels)
zool De Schrans, Molenveldloon infonamiddag : wat gebeurt er

4 met onze spaarcenten, obligaties, DINSDAG
gratis toegang voor iedereen beleggingen, enz. bij het invoe

info: 457.05.40 (Tuerlinckx) ren van de euro Zorg voor later - Vrij Edegem
14 uur
parochiezaal Elzenhof, Kerkplein

Sen iorengroeperi ng

ZATERDAG 30 kaartnamiddag
iedereen is welkom 14 uur

Accordeonvereniging De Nachte- WOENSDAG 3 zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
gaal vzw leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
accordeonlweedaagse

Den Dierenvriend
info : 458.31.11 (Vogels) of

ook op 31/05 rondleiding kruidenspecialist en
457.42.61 (Van Hoesendonck)

clublokaal, Jacob de Roorestraot
4 [Fort 5) degustatie (en nog veel meer ... ) WOENSte Lierinkom gratis

19 uurinfo: 455.20.50 (Sips)
300 fr. per persoon Hengelmaatschappij Om Ter

Grootst Edegem
ZONDAG 31 inschrijven en betalen uiterlijk open viswedstrijd (avond-

15/06
info : 457.19.60

wedstrijd)
Den Dierenvriend 18uur
rondleiding Plantenpaleis en Rode Kruis Vlaanderen - afdeling visvijver Arendsnest
openluchtverzameling te Meise Edegem inschrijvingen in clublokaal aan
9.30 uur bloedinzameling de visvijver
hoofdingang A van Plantenpaleis 17 tot 20 uur ook voor niet-leden
volwassenen 275 fr., kinderen 7 gemeentelijke lagere school info : 440.47. l O (Broes)
15 jaar 150 fr. Andreas Vesolius, Kontichstraot
inschrijven en betalen uiterlijk 21 DONDERDA
25/05 info : 440.36. 18 (Hens)
info: 457.19.60

KAV S1.-Jozef
Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem

grote (jaarlijkse) reis vrije viswedstrijd en/of kaarten

JUNI 1

8.30 uur 13 uur
St.Jozefkerk, Molenveldlaan 2 visvijver Arendsnest
info : 457.74.43 ook voor niet-leden

MAANDAG 1 (Vondenbroucke) info: 440.47. l O (Broes)

Bond van Grote en van Jonge DONDERDAG 4 KAV St.-Jozef
Gezinnen fietstocht
bezoek aan chocoladeatelier Hengelmaatschappij Om Ter 8.30 uur
Marie-Leen te Hombeek Grootst Edegem St.Jozefkerk, Molenveldlaan 2
(Mechelen) vrije viswedstrijd en/of kaarten info : 457.74.43
10 uur 13 uur (Vondenbroucke)
afspraak rond vervoer bij in- visvijver Arendsnest Zorg voor later - Vrij Edegem
schrijving ook voor niet-leden Seniorengroepering
inschrijven en info : 457.05.16 info : 440.47.10 (Broes) eendagsreis : kijktuinen Zuid-
(Boudry) Beveland en Zierikzee

1
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DONDERDAG 18
Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem
vrije viswedstrijd en/ of kaarten

39

• nr. 183:
21 augustus - 30 oktober
teksten binnen 26 juni

• nr. 184:
23 oktober - ll december
teksten binnen ll september

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen bij
de secretaris van de advies
raad waartoe zij behoren.

Voor de volgende edities
gelden deze data :

• nr. 182:
19 juni - 28 augustus
teksten binnen 8 mei

Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
bezoek aan Museum van Schone
Kunsten te Antwerpen : Breughel
10 uur
Leopold de Waelplaats, Antwer
pen
info: 449.17.66 (De Wit)

info : 440.47. l O (Broes)

DONDERDAG 25
Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem
vrije viswedstrijd en/of kaarten
13 uur
visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info : 440.47.10 (Broes)

1 VRIJDAG 26

Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem
open viswedstrijd (avond
wedstrijd)
18 uur
visvijver Arendsnest
inschrijvingen in clublokaal aan
de visvijver
ook voor niet-leden

WOENSDAG 24

Accordeonvereniging De Nachte
gaal vzw
opluisteren eucharistieviering
parochiekerk Onze-Live-Vrouw
von-Laurdes
info : 455.20.50 (Sips)

ATB De Natuurvrienden
wandelclub : wandelclub te
Lichtaart (5 km)
13.30 uur
bijeenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestroot 8
iedereen is welkom
info: 449.00.71 (Homers)

ZONDAG 21

Band van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : papierscheppen
9.30 uur
inschrijven en info: 455.27.90
(Blondé)

ZATERDAG 20

13 uur
visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info: 440.47.10 (Broes)

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
leden 100 fr, niet-leden 120 f,
twee drankjes inbegrepen
info: 449.53.80 (Dierckens)

7WOE

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
viering l O jaar Elfenbankje :
opendeur met kinderanimatie
14 tot 17 uur
Drie Eikenstraat 16
ook alle kinderen met hun ouders
van de voorbije lO jaar zijn
hierbij uitgenodigd
info: 457.50.75 (Wouiers)

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema : dauwtrip
7 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraot
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrij
vingen, duur ± 2 uur
info: 457.91.63 (Motthijs) of
449.12.52 (Rotty)

8 uur
oud-gemeentehuis, gemeente
plein
leden 1.000 fr., niet-leden 1.200
fr.
inschrijven tot 31 mei, beperkt
aantal plaatsen
info: 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem
open viswedstrijd (avond
wedstrijd)
18 uur
visvijver Arendsnest
inschrijvingen in clublokaal aan
de visvijver
ook voor niet-leden
info: 440.47.10 (Broes)

•
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KRINGLOOPBEDRIJF

WEGGOOIEN IS JAMMER? é

Heb je goederen die nog bruikbaar zijn en die je wil weggooien ?
Opnieuw & Co komt ze binnen de 7 dagen bij u ophalen.

Kleding, boeken, huisraad, meubelen, speelgoed,
elektrische toestellen, enzovoort, haalt Opnieuw & C op.

De gratis ophaling wordt ook in Edegem

•

verzorgd op basis van een akkoord•
met het gemeentebestuur. 2&

. Neem met ons contact op ■
voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken:

Kringloopbedrijf Opnieuw & C cvba,
Frederik Peltzerstraat 13, Lier, telefoon: 03/488 38 83

(400 meter van de Grote Markt, in het verlengde van de Lisperstraat)
"

ir
Openingsuren:

van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur.
»

AR
Opnieuw & Co is een kringloopbedrijf dat aantoont dat milieu en arbeid

perfect hand in hand kunnen gaan.
Met onze milieuvriendelijke activiteit stellen we tien mensen te werk.

40
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Huis Hellemans 12

Jubileumconcert
Theo Mertens 13

23° Internationaal
Folklorefestival Edegem 14-15

Edegemse vakantie-initia-
tieven 16-21

De gemeentelijke kinder
opvangdienst zoekt opvang-
gezinnen 24

Open Monumentendag 24

WIS is verhuisd 24

•

•

4

4

3

21

22

5.6

6

7.11

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap

Nationale Feestdag

Het gebeurde in de
gemeenteraad

Stickerwedstrijd
Edegem 825

Onderwijs en vorming

Werkgroep Emancipatie
Edegem

Over sport..

• maan-, woens- en donderdag
13.30- 20 uur

• dinsdag
13.30-17 uur

• vrijdag
13.30-18 uur

• zaterdag
9.30- 12.30 uur

Hovestraot 55- 2650 Edegem / Edegem 825
tel. 457.85.84

Gemeentelijke/,,\
openbare \%/ INHOUD
Bibliotheek

Kerkplein z/- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

• maondag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14 - 16 uur

• donderdag en zaterdag
15-17 uur

• dinsdag gesloten

Openbare Bibliotheek
Elsdonk

Gemeentelijke@v ~
openbare ((9
Discotheek
Hovestraat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maandag en donderdag
van 18.30 tot 21 uur

• woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur

Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op maandag 22
juni (junikermis) en op dinsdag
21 juli (Nationale Feestdag).

Tevens zal er op de dienst
bevolking geen dienst
verzekering zijn op zaterdag
11 juli (Feest van de Vlaamse
Gemeenschap) en op zater
dag 15 augustus (O.-L.-V.
Hemelvaart).

De politiewacht blijf dag en
nacht ter beschikking, ook op
feestdagen.

Tijdens de maanden juli en
augustus zal er op de dienst
bevolking op dinsdagavond
en zaterdagvoormiddag geen
dienstverzekering zijn.

Gemeentediensten

Gewijzigde
huisvuilophalingen
Sectoren 1 & 2:
de ophaling van gewoon
huisvuil van maandag 22 juni
verschuift naar dinsdag 23
juni

Alle sectoren :
de ophaling van tuinafval van
dinsdag 21 juli verschuift naar
woensdag 22 juli

Colofon
Verschijnt achtmaal per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem.
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

Activiteitenkalender

De verenigingen in
de kijker

Wandelbuffet
Edegem 825

25.27

27

28

2
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EDEGEM 825
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Het feestjaar Edegem 825 bloeit voort !
Wij geven u graag een aangepast overzicht van
alle activiteiten die in dit feestthema kaderen :

•

•

• STICKERWEDSTRIJD EDEGEM 825
Meer informatie hierover vindt u op bi. 6.

• 11 juli-viering : in het kader van 'Vlaanderen-Europa 2002' plant de
werkgroep 11 juli-viering een aantal acitiviteiten. Zo brengt o.a.
't Kliekske een populair, muzikaal optreden en Ludo Abicht een
boeiende voordracht.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 4.

• Internationaal Folklorefestival Edegem : dit jaarlijkse festival vindt
plaats van 1 3 tot 19 augustus en krijgt een extra feestelijke toets
mee n.a.v. het feestjaar Edegem 825.
U leest hierover meer op bl. 14-15.

0 Jaarmarktfeesten : op 5 en 6 september, met o.a. een boel speciale
optredens in een grote feestteni aan de dreef Hof ter Linden, een
dansavond voor de jeugd en een speciaal vuurwerk op zondag
avond.

• GESCHIEDKUNDIGE TENTOONSTELLING EDEGEM 825 in Huis
Hellemans : van 5 tot en met 13 september. Een uniek historisch
overzicht van 825 jaar Edegem !

• OPEN MONUMENTENDAG EDEGEM 825 : op zondag 13 september,
een speciaal uitgestippelde wandelroute langs een aantal op
merkelijke tuinen, huizen en gebouwen in onze gemeente, die voor
deze gelegenheid geopend zijn voor het publiek. Op deze plaatsen
worden optredens van kleine muziekensembles of voordrachten
gebracht. Het wordt een unieke dag en het nationale thema 'Feest'
sluit prima aan bij het feestthema 'Edegem 825'.

• Elsdonkfeesten : op l9 en 20 september. Tijdens dit weekend vindt
tevens een exclusieve tentoonstelling van militaire oldtimers plaats in
het binnenfort !

• Dag van de Klant: zaterdag 26 september. De middenslondsrood
werkt deze dog uit rond 'Edegem 825'.

• Seniorenfeest: het jaarlijkse seniorenfeest staal op dinsdag 13
oktober helemaal in het teken van 'Edegem 825'. Muzikale gasten :
De Strangers !

• WANDELBUFFET EDEGEM 825 : met een wandelbuffet en een optre
den van Günther Neefs en orkest in sporthal Den Willecom op
zaterdag 17 oktober !
Lees ook op bi. 28.

3
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FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Il daagse Vlaanderen-Europa

]EDEGEM-VLAANDEREN ]

IS:..II
ZATERDAG 11 JULI
om 20 uur in de tuinen van de
muziekacademie, Terelststraat
69, Edegem

Viering opgeluisterd door
't Kliekske

afgewisseld met beiaard ge
bracht door Jo Haazen

Gastspreker Ludo Abicht, auteur
en filosoof

Bij slecht weer vindt deze viering
plaats in de St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat

Organisatie:
Gemeentebestuur Edegem
in samenwerking met

Davidsfonds Edegem

Inkom gratis

NATIONALE FEESTDAG

4

Ter gelegenheid van de Natio
nale Feestdag op dinsdag 21
juli, zal een

Te-Deum

worden gezongen op zondag
26 juli, omstreeks 10.45 uur, no
de mis van 10 uur, in de
parochiale kerk Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes in de
Hovestroot.

Op die manier wordt de troons
bestijging van Koning Leopold I,
stichter van het Belgisch vorsten
huis, herdacht.

Deze plechtigheid wordt
bijgewoond door afgevaardig
den van de burgerlijke en
militaire overheden en stoot
open voor het publiek.
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Het gebeurde in de
GEMEENTERAAD

ale

De gemeente Edegem sluit aan
bij de intercommunale milieu
dienst van IGEAN voor een
periode van twee jaar, die
eindigt op3l december 1999.
Daarvoor wordt een jaarlijkse
bijdrage van S fr. per inwoner
betaald.

Deze dienst staat in voor onder
meer:
• adviesverlening aangaande
het onderzoek bij milieu
vergunningsaanvragen
• juridisch-technische ondersteu
ning inzake milieu en natuur
• begeleiding bij de opmaak
van milieubeleidsplannen
0 organisatie van informatie- en
studiedagen voor mandatarissen
en ambtenaren
• begeleiding van afvalbeleid.

Patrimonium

Met de vzw Vrienden van de
Seouls wordt een huur
overeenkomst afgesloten voor het
gebruik van een perceel
gemeentegrond dot langs de
Potronootstroot gelegen is. De
huurvergoeding wordt vastge
steld op 5.000 fr. per jaar. De
huurovereenkomst is gekoppeld
aan een opstalrecht(*).

() Opstalrecht
Dot is het recht om gebouwen,
beplantingen en dergelijke Ie
mogen hebben op iemand
anders grond.

l--'
Oud-gemeentehuis

Noor aanleiding van de viering
van het 825-jorig bestaan van
Edegem zullen aan het Oud
gemeentehuis renovatiewerken
worden uitgevoerd. De kosten
van deze werken worden ge
roomd op l .500.000 fr., exclu
sief btw.

De gevels van het Oud-gemeen
tehuis zijn namelijk vervuild,
vertonen scheuren en een aantal
voegen is in slechte stool.

Aankoop gronden
voor openbaar nut

De gemeente koopt twee perce
len grond aan die gelegen zijn
tussen Kattenbroek en Terelst
stroot. Deze gronden zijn nodig
ter verwezenlijking van een ont
sluitingsweg naar de nabijgele
gen sportterreinen en een fiets
en voelverbinding zoals voorzien
in het bijzonder pion van aanleg
nr.8 Groot-Molenveld.

,
:0_1
2aIlp,,

"#sa.
Automatisatie van de
gemeentediensten

De gefaseerde automatisatie van
de gemeentediensten wordt
voortgezet.

Thans worden voor de gemeente
lijke openbare bibliotheek drie
multimedia-pc's met cd-rom
stations aangekocht. Zowel
Internet als cd-roms zijn immers
niet meer weg te denken uit een
moderne bibliotheek. De ge
roomde kostprijs bedraagt
300.000 f., exclusief btw.

Naast bijkomend materieel voor
de diverse gemeentelijke dien
sten (waarvan de geroomde kost
prijs 650.000 fr., exclusief btw,
bedraagt) worden tevens draag
bare pc's en printers voor de
leden van het college van burge
meester en schepenen en voor
de gemeentesecretaris aange
kocht. Gelijktijdig wordt de
mogelijkheid van telewerking
(waarvoor een beroep gedaan
wordt op Telenet) gecreëerd.

5
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Die draagbare pc's zijn inzet
baar zowel in het kantoor in het
gemeentehuis als thuis. Vooral dit
laatste moet de mandataris in de
mogelijkheid stellen om zich nog
intensiever om het beheer van de
gemeente te bekommeren.
Informatie wordt don immers
toegankelijk op het moment dot
het de bestuurder best schikt en
zonder dot hij/zij zich daarvoor

noor het gemeentehuis moet
verplaatsen. De kosten worden
geroomd op 1.950.000 fr., btw
exclusief.

Begraafplaats

Omwille van de verbouwings
werken die worden uitgevoerd
aan het gemeentelijk instructie-

zwembad , moet op de begraaf
plaats de bergplaats van de
graafmachine worden afgebro
ken. In de plaats daarvan zal
tegen de zijgevel van het zwem
bad een nieuwe garage worden
opgetrokken in dezelfde bouw
moteriolen als deze gebruikt
voor het zwembad.
De kosten worden geraamd op
480.000 fr., exclusief btw

6

De verbouwingswerken oan het instructiezwembad zijn volop aan de gong ...

STICKERWEDSTRIJD EDEGEM 825

Doe mee met de stickerwedstrijd
Edegem 825 !

Hooi een sticker met het gekende
feestlogo:
• aan de balie van het
Administratief Centrum,
Kontichstroot 19 te 2650
Edegem

of
• bij Anneleen Decraene of
Kristel Kussé op het gemeente
secretariaat, 2" verdieping
van het Administratief Centrum

en kleef hem op een opvallende
plaats!

Drukfo
In het gemeenteblod van mei
deelden wij mee dai oud-inwo
ners van de gemeente voortaan
tegen een gereduceerd iorief een
grondvergunning op de gemeen
telijke begraafplaats kunnen
verkrijgen. Voorwaarde is wel
dot zij gedurende minimum 40
jaar sedert hun geboorte onon
derbroken in Edegem hebben
gewoond (en niet 50 jaar zoals
foutief in het desbetreffend artikel
stond vermeld).

In de loop van de zomermaan
den trekt een ploeg van het
gemeentelijk feestcomité er op uit
om uw sticker te ontdekken.
Wie zijn exemplaar op een
leuke of originele plaats kleeft,
valt in de prijzen !

Voor meer inlichtingen : Kristel
Kussé, tel. 450.42.46

f,
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1 Onderwijs
, GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL

We streven na:
• in een sfeer van geborgenheid
en waardering, onderwijs te
geven aan alle kinderen die
voldoen aan de voorwaarden
om in het gewone onderwijs te
functioneren;
• respect op te brengen voor en
zoveel mogelijk rekening Ie hou
den met de identiteit, de gevoe
lens, de interesse, de capacitei
ten, de filosofische achtergrond
en de thuissituatie van elk kind;
• een vertrouwelijk, democra
tisch en maatschappijgericht
schoolklimaat te scheppen;
• alle kinderen Ie motiveren en te
betrekken;
• de kinderen centraal te stellen
in heel de schoolorganisatie;
• de kinderen daadwerkelijk te
laten ervaren dat ze alle dagen
even welkom zijn, dat wij hen
kennen en om hun welzijn
bekommerd zijn;
• een grote draagkracht aan de
dag te leggen voor kinderen met
leermoeilijkheden;
• toch een hoog niveau te
behouden opdat elk kind vol
waardig zou meekunnen in het
vervolgonderwijs in de regio;
• morele en studiewaarden voor
te leven en door te geven;
• een samenleving te vormen
waarin ieder zich veilig kan
voelen binnen aanvaardbare
boven- en ondergrenzen;.
• ons open en ontvankelijk op te
stellen voor de ouders, die hun
kinderen aan de school toever
trouwen, waarbij alles bespreek
baar is;
• een vlotte relatie uit te bouwen
tussen de kinderen onderling,
tussen schoolteam en kinderen,
tussen schoolteam en ouders.

Onder-wijzen kan zo worden :
aan kinderen het wonder wijzen.
Onder - slaat op het fundamen
tele en het essentiële dat nodig is
om volwaardig deel te hebben
aan het werkelijke leven.
Wijzen - slaat op richting aange
ven, eerder dan overdragen, er
zit de idee achter van wijsheid
die van een hogere orde is dan
louter doorgeven van kennis.
Leren kan ontdekken zijn, leren
kan bewondering en verwonde
ring opwekken...

In de begripsverstrengeling
(W)ONDERWUS ligt de kern van
onze visie op kind, opvoeding
en onderwijs.

Goed onderwijs leidt tot meer
zien dan er te zien is en meer
horen dan er te horen is. De
onderwijzer gaat met zijn
leerlingen een stuk op pad in de
werkelijkheid, maar de onthulling
laat hij aan zijn leerlingen over.

Vanuit deze visie trachten we het
schoolleven te organiseren.

~- - ~~.-f[•
~

t

Op 1 september 1998 worden
de eindtermen van kracht.
Eindtermen zijn doelen die op het
einde van de lagere school in
alle Vlaamse onderwijsinstellin
gen moeten bereikt zijn of nage
streefd worden.
De bedoeling van het invoeren
van eindtermen is het onderwijs
dichter bij de kinderen brengen.
Het leren voor hen meer herken
baar, boeiend en interessant
maken. Hen meer betrekken bij
het onderwijs door hen actief te
laten deelnemen, door hen veel
te laten samenwerken en door
hen communicatievaardigheid bij
te brengen.

Werken vanuit de visie van de
eindtermen betekent :
vanuit de leefwereld van het kind,
hen begeleiden op hun ontdek
kingstocht in de hun omringende
wereld van hier en elders, van
nu en later, om hen competent te
maken om met zichzelf en mei
de anderen om te gaan.

•

7
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De Andreas Vesaliusschool is een
gemeentelijke onderwijsinstelling
voor meisjes en jongens van het
1 ste tot het 6de leerjaar lager
onderwijs.

Vrije keuze tussen de erkende
godsdiensten (katholieke, protes
tantse, islamitische, orthodoxe,
israëlitische en anglicaanse) en
de niet-confessionele zedenleer.

Diensten
• schoolbus
• ochtend-, middag- en avond
toezicht
• geleide avond- of middag
studie
• gemeentelijke logopediste

lestijden
• voormiddag: 8.30 tot 12.05 u.
• namiddag: 13.35 tot 15.30 u.

Inlichtingen en
inschrijving
Directeur : Jan Coninx, Fl.
Geversstraat 51, tel. 457.47.00
Voorzitter oudervereniging :
Veerle Gossey-Peeters, De
Wieken 11, tel. 458.14.77

De directeur is ter beschikking in
de school
• van 1 juli tot en met 21augus
tus, elke maandag, woensdag en
vrijdag, telkens van 10 tot 16
uur en van 18.30 tot 21 uur;
• daarbuiten op afspraak : tel.
450.43.90.

Hoewel wettelijk ook na 2]
augustus kinderen kunnen inge
schreven worden, dringen we er
toch op aan in te schrijven uiter
lijk op deze datum. Dat geelt ons
de ruimte om het nieuwe school
jaar doeltreffend te organiseren.

Gedetailleerde brochures
op aanvraag te verkrijgen

Gemeentelijke Academie
voor Schone Kunsten
Mortsel - filiaal Edegem

Leeftijd :
voor kinderen van 6 tot en met
11 jaar.
De kinderen worden onderver
deeld in twee leeftijdsgroepen :
6 tot 8 jaar en 9 tot 1 1 jaar.

Inhoud lessen :
Het opzet is de beeldtaal te leren
begrijpen en gebruiken.
De kinderen leren inzicht krijgen
in vorm en kleuren.
Er wordt getekend, geschilderd,
met klei en andere materialen
gewerkt ...
Jaarlijks wordt een opendeurdag
voor de ouders georganiseerd.

Dagen en uren :
Voor elke leeftijdsgroep zijn er
twee klassen :
• één op zaterdag van 8.50 tot
10.30 uur
• één op zaterdag van 10.50 tot
12.30 uur.
De vakantiedagen lopen gelijk
met deze van een normaal
schooljaar.

pla
Kunstacademie Edegem, Drie
Eikenstraat 16, 2650 Edegem,
tel. 457.42.01.
Soms wordt er ook op verplaat
sing gewerkt (bv. op Fort 5) of
een uitstap georganiseerd naar
een museum. De ouders krijgen
hiervan tijdig een verwittiging.

Inschrijvi
2.000 fr. per kind en per school
jaar, verbruiksmateriaal inbegre
pen.

lnlichtinger, :
Kristel Kussé, Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46
of in de hoofdafdeling : Kunsta
cademie Mortsel, Lieven
Gevaertstraat 52 te Mortsel, tel.
449.31.85.

Inschrijvingen :
in de refter van het Administratief
Centrum (gelijkvloers),
Kontichstraat 19 te Edegem
op woensdag 2 september van
18 tot 20 uur.

Aanvang van de lessen :
zaterdag 5 september.

Vorming
GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR SCHONE KUNSTE
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Inschrijvingen :
• van maandag 22 juni tot
vrijdag 26 juni
• vanaf dinsdag 1 september
van 16.30 tot 20 uur
uitreiking van diploma's en
getuigschriften

Inlichtingen :
• filiaal Edegem
dhr. Willy Van den Bosch op
schooldagen van 17 tot 20 uur :
tel. 457.46.93.
• hoofdafdeling Wilrijk
Oudestraat 2, Wilrijk, tel.
827.11.19
directeur : dhr. André Debeure

dwarsfluit, blokfluit, hobo,
klarinet, fagot, saxofoon,
trompet, trombone, hoorn, tuba,
slagwerk
- samenspel, begeleidings
praktijk, instrumentaal ensemble
• woord
- algemene verbale vorming
(dictie), dramatische expressie
- voordracht, welsprekendheid,
repertoire-studie

Zaterdag 27juni
Muziekacademie Edegem
""aaraa 67

~

Opendeurdag
van 13 tot 16 uur

Optredens van leerkrachten en leerlinge
in alle lokalen van de academie

Eindejaarsplechtigheid
om 16.30 uur

in de tuin van de muziekacademie

py •+s

• muziek
- algemene muzikale vorming
(notenleer) jongeren/volwassenen
- algemene muziekcultuur,
luisterpraktijk, muziek
geschiedenis, muziektheorie
- instrumenten : piano, orgel,
klavecimbel, accordeon, viool,
altviool, cello, contrabas, gitaar,

Gemeentelijke Academie
voorMuziek en Woord
Wilrijk - filiaal Edegem

Je wil graag muziek-, zang- of
voordrachtlessen volgen ? ...
Je zingt of speelt in een koor,
een toneelgroep of een muziek
vereniging en je wil je basisken
nis verruimen ? ...
Je wil culturele informatie als
actieve muziekbeluisteraar of
concertganger ? ...
Je wil je kinderen een artistieke
bagage meegeven die je zelf
vroeger genoten hebt of je wil
zelf als volwassen leerling lessen
volgen? ...
Dat alles en nog veel meer kan
vanaf 8 jaar (volwassenen vanaf
15 jaar) in de muziekacademie
te Edegem, Terelststraat 69.

l

1 \/ •
L vorming
GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD
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Vorming
EDEGEMS TAALATELIER

,:•T" meer taalcomfort in het vakantie
land ! We reiken woorden en
uitdrukkingen aan voor situaties
waarin de doorsnee toerist
terechtkomt.
Duur : 5 zaterdagen in mei en
juni, telkens van 9 tot 12 uur.

Wat kos
• Programma- en conversatie
cursus : Edegemnaors 4.000 fr.;
anderen 5.000 fr.

• Nederlandse taal en cultuur :
Edegemnaars 2.000 fr; anderen
2 .400 fr.

vanaf maandag 17 augustus van
191ot 21 uur in het ETA, Ro
meinse Put 2 te Edegem, waar u
ons voorgedrukt
overschrijvingsformulier invult
(geen cheques).

en hoeWanneer, wa
schrijft u in ?

Meer inlichtingen ?
• dhr. Lode Van der Sonde, tel.
353.16.44
• dhr. Theo Schammelhout, tel.
450.42.49 (kantooruren)
• Edegems Taalatelier, tel.
458.06.08 (inschri jvingsuren).

• Conversatiecursus : vanaf
maandag 28 september '98
een spreekcursus voor beginners,
halfgevorderden of gevorderden
over algemene en actuele
onderwerpen. Grammaticale
voorkennis is echt wel nodig.
Duur : 2 semesters van l 0
lesweken ( l x 2 uren per week].

• Nederlandse taal en cultuur :
vanaf maandag 28 september '98
evolutie, etymologie, Reynaert de
Vos, de nieuwe spelling, dans en
theater in Vlaanderen, de
Taalunie, hedendaagse schrij
vers... Voor iedereen !
Duur : 10 lesweken ( l x 2 uren
per week)

• Brugcursus : mei/juni '99
deze cursus overbrugt de pe
riode tussen twee schooljaren
d.m.v. herhalingslessen. Hij sluit
aan bij een programmacursus of
bereidt erop voor.
Duur : 4lesbeurten van 2 uren,
gegeven om de l4 dagen in mei
en juni.

• Reiscursus : mei/juni '99

Welke cursussen ?

Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spaans, Italiaans, Russisch

Welke talen ?

Taalcursussen
schooljaar '98-'99

• Programmacursus : vanaf
maandag l4 september '98
De taal van meet af aan :
woordenschat, grammatica,
spelling. De vier vaardigheden
komen aan bod : luisteren,
lezen, spreken en schrijven
Duur : Nederlands : 2 schoolja
ren met lessen tot in juni: ]"e
trimester 2 x 2 uren per week,
2 en 3" trimester lx2 uren
per week; vreemde talen : 4
schooljaren van 25 lesweken (l
x 2 uren per week).
Ook voor u wordt het Russisch
een haalbare kaart.

10
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EGENDE
C1-c2-c3 =
conversatiecursus, respectieve
lijk voor beginners,
holfgevorderden en
gevorderden;

E/0 =
ETA/OLVE;

ETA =
Romeinse Put 2 te Edegem

NTC =
cursus Nederlandse tool en
cultuur;

OLVE =
R.Keldermonsstroot 33 te
Edegem

PAV =
paviljoen gemeenteplein

OPMERKING BIJ NEDER
LANDS 1 en 2
tijdens ]" trimester : 2 lessen
per week (ETA/OLVE)
tijdens 2" en 3" timester : l
les per week (ETA).

LET OP!

Er volgt geen tweede publicatie
van dit lessenrooster.
Hebt u belangstelling, bewaar
dan dit schema.

3b
4
Cla

WO
Dl
Dl

19.00
13.45
19.00

ETA
ETA
OLVE

mevr. Kuyps
mevr. Struyf
mevr. Kuyps

11

TAAL JAAR DAG UUR PLAATS LEERKRACHT

NED l MADO 19.00 E/O dhr. Van Eyck
2 MA-DO 19.00 E/O dhr. Vuylsteke
Cl wo 19.00 OLVE dhr. Van Eyck
NTC MA 19.30 OLVE mevr. Vanroy

FRA la Dl 19.00 ETA mevr. Teney
1b WO 09.00 ETA mevr. Kuyps

1

2a Dl 19.00 PAV mevr. Konings
2b DO 09.00 ETA mevr. Kuyps
3a MA 13.45 ETA mevr. Struyf

t
1 CZo MA 13.30 E IA mevr. Teney

1

C2b wo 19.00 OLVE mevr. Teney
C3a Dl 09.00 ETA mevr. Struyf
C3b DO 14.00 ETA mevr. Houyet

ENG la MA 14.00 PAV mevr. Meersman
11b DO 19.00 ETA mevr. Kloeck

2a DI 09.00 ETA mevr. Meersman
2b wo 19.00 ETA dhr. Verbruggen
3a Dl 13.45 ETA mevr. Meersman
3b DO 19.00 OLVE dhr. Verbruggen
40 wo 19.00 ETA mevr. Serlet

1 4b DO 09.00 ETA mevr. Kloeck
Cla Dl 19.00 OVE dhr. Donckers
c1 DO 14.00 ETA mevr. Serlet
C2a Dl 09.00 ETA mevr. Serlet
c2 wo 19.00 OLVE dhr. Roofthooft
C3o Dl 09.30 ETA dhr. Roofthooft
C3b DO 19.00 OVE dhr. Roofthooft

1 DUI Dl Dl 19.00 ETA mevr. Blereau
D3 wo 19.00 ETA mevr. Blereau

SPA la Dl 14.00 ETA mevr. Galoppo

1

1 DO 19.00 ETA mevr. Priem
2o MA 19.00 OLVE mevr. Galoppo

1 2 MA 19.00 ETA dhr. Van Dyck
2c DO 09.00 ETA mevr. Stabel
3a MA 19.00 ETA mevr. Stabel
3b Dl 19.00 ETA mevr. Maes
3c wo 09.30 ETA mevr. Van Mal
4a MA 09.00 ETA mevr. Galoppa
4b DO 19.00 ETA mevr. Maes
Clo Dl 14.00 PAV dhr. Van Hauwermeiren
Clb Dl 19.00 OLVE mevr. Cuypers
C2 DO 14.00 ETA mevr. Stabel
C3 DO 09.30 ETA mevr. Van Mal

ITA la MA 14.00 ETA mevr. Deneckere
1b DO 19.00 ETA mevr. Mast
2 MA 19.00 PAV
3a MA 14.00 ETA
3b wo 19.00 PAV
Cl Dl 13.45 ETA mevr. Mast
C2a Dl 19.00 ETA mevr. Vanhaof
C2b DO 14.00 ETA mevr. Mast
c3 wo 10.00 ETA mevr. Mast

RUS 1 DO 19.00 PAV dhr. Halthaf



0 0 o o O
N
0

F
0

0
O

R
O

M
0 0 O Q

E
o

V
O 0 0

7998 A T A N

12

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Van 22 juni tot 5 juli
20 JAAR KANTCLUB ANIMO

gasttentoonstelling

•••

Vanaf 1 B september
20 JAAR HUIS HELLEMANS

schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, grafiek, ...

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op woensdag
van 14 tot 17 uur,

op vrijdag
van 14 tot l6 uur

en op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

Gasttentoonstelling 20 jaar
Kantclub Animo

U wordt vriendelijk uitgenodigd
op de tentoonstelling van 20 jaar
Kantclub Animo van maandag
22 juni tot zondag 5 juli. Huis
Hellemans zal doorlopend open
zijn van 10 tot 17uur.
Met deze gasttentoonstelling sluit
Huis Hellemans dit seizoen af.

20 jaar Huis Hellemans

Op vrijdag 18 september begint
het nieuwe tentaonstellingsjaar
met de tentoonstelling "20 jaar
Huis Hellemans". Verschillende

disciplines komen aan bod,
zoals o.a. schilderkunst, beeld
houwkunst, fotografie en grafiek.
Er zullen werken zijn van Bart
laerenbergh, Carolina de
Waart, drie generaties Deprins,
Filip Tas, Freddy Theys, Gerard
Alsteens, Harold van de Perre,
Jean-Paul Loenen, Jos de Mey,
Marc de Groot, Marc Melsen,
Michel Martens, Nicole
Halsberghe, Oscar Bonnevalle,
Paul R. Goris, René Smits, Robert
Borrel, Roland De Winter en
Willy Peeters.
Op de opening van deze ten
toonstelling zullen we dan ook
onze 100.000ste bezoeker
verwelkomen...

HUIS HELLEMANS
Kalender tentoonstellingen



D
0

E
0

G
o

E
0

M
O

E
O

E N
0

T
9

E
O

f
o

ER KLONK KOPERBLAZERSMUZIEK IN EDEGEM
Schitterend jubileumconcert met Theo Mertens

•

•

Op zaterdag ló mei vond in de
overvolle Beethovenzaal van
Hotel ter Elst het jubileumconcert
Edegem 825 plaats. Het werd
tevens het jubileumoptreden van
het Groot Koperensemble van
Theo Mertens, dat 40 jaar
bestaat

Het koperensemble bracht onder
meer werken van klassieke
musici zoals Mozart, Grieg en
Orf,, van Vlaams toondichter
Peter Cobus, moor ook van
muzikanten van het populaire
genre, zoals The Beatles en
Ennio Morricone.

Alle werken werden ingeleid
door dirigent-solist Theo Mertens,
in zijn eigen enthousiaste stijl.

Dat de trompet van oudsher in
verband wordt gebracht met de
magie en de bezwering onder
vonden de aanwezigen vanaf de

fotografie: Kris Cel'eens

eerste noten.
Het jubileumconcert 825 jaar
Edegem en 40 jaar Koper
ensemble van Theo Mertens zal
in de geschiedenis van deze
gemeente geboekstaafd worden
als een muzikaal hoogtepunt.

Drce=1
Het Gzoor KOPERENSEMIE THEO METENS werd in 1958 gesticht ter
gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel. Het heeft als
kern het Kamerkoperkwintet aangevuld met twaalf uitstekende
solisten.

Met de oprichting van dit ensemble ging voor Theo Mertens een
grote droom in vervulling : met een eigen groep koperblazers
musiceren op hoog niveau.

Tal van bekende en minder bekende componisten schreven werken
voor het Koperensemble, dat successen oogste op binnen- en
buitenlandse podia.

De bezieler is oprichter Theo Mertens, niet alleen een muzikant van
formaat moor ook dertig jaar long de stuwende krocht van de
Edegemse Concerten.

13
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23STE INTERNATIONAAL FOLKlOREFESTIVAL EDEGEM
13-19 augustus

14

Van 13 1ot en met l9 augustus
krijgt Edegem de wereld weer op
bezoek. Don organiseert het
Edegems Volkskunstkomitee
namelijk het 23ste Internationaal
Folklorefestivol, dot dit jaar ook
in het teken zal staan van
Edegem 825.

Zeven dogen van onvergetelijke
zang, dans en muziek en dot in
een sfeer van vreugde en vriend
schap. Een smeltkroes van stijlen,

culturen, kleuren en klonken en
vooral internationale verbroede
ring in een prachtige omgeving.

Ook dit jaar is er een fantastisch
aanbod van folkloregroepen op
wereldniveau. Zij zullen de
Edegemse podia laten daveren
met hun bruisende optredens !

En bruisend zal het zeker zijn
met de groep uit Brazilië ! Het
land van het carnaval. Carnaval

is de belangrijkste folkloristische
manifestatie. Voor de Brazilianen
betekent dit een week lang
uitbundig feesten. En dat zal
zeker ook in Edegem terug te
vinden zijn. Met hun zuiders
temperament zullen ze weer vele
harten verwarmen 1

Temperamentvol is zeker ook de
groep 'Dobroudja' uit Bulgarije,
het vurig hart van de Balkon
Bulgarije is een klein land aan
de boorden van de Zwarte Zee.
Het heeft een grote diversiteit in
landschap en wordt ook wel het
Zuidoost-Europese paradijs
genoemd I De dansen die ze
brengen zijn zowel licht en snel
als krachtig en rijk aan variaties.
En dit alles op de wonderlijke
muziek van een prachtig orkest !

De muziek van onze groep uit
Guinea volt op door de krocht en
het ritme van de torn-tam. Deze
zweept de dansers op tot ze in
een magische roes zijn. Muziek,
dons en ritme zit hen in het
bloed en dat zal Edegem gewe
ten hebben ! Velen zullen weg
dromen van een zonnige oase
op de meeslepende tonen van de
groep 'soleil d'Afrique'.

Ook onze gasten uit Finland
hebben iets met de zon. In juni
wordt daar namelijk uitbundig
de midzomernacht gevierd. Dit
land in het hoge Noorden is een
groene oase van rust en stilte.
Het is ook het land van duizend
moerassen en meren. De dansen
kunnen zowel zwierig, vlot en
snel zijn als beheerst en ingeto
gen. Alles bij elkaar belooft het
heel mooi en boeiend te worden !

6
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Voor meer info en voorverkoop kan u terecht op het secretariaat
van het Edegems Volkskunstkomitee, tel. en fax • 457.04.10.

I
]

En boeiend is zeker ook de
groep uit Colombia. Dit land uit
het uiterste noordwesten van
Zuid-Amerika vormt de grens met
Midden-Amerika en wordt
opgesplitst door het wonderbaar
lijke Andesgebergte. De groep
'Tierra Colombiana' brengt
kleurrijke en rituele dansen. De
kleur komt uiteraard ook sterk
terug in de prachtige kledij van
de dansers. Een uitdaging voor
elke fotograaf.

Wie mee wil genieten van dit

werelds spektakel, kan terecht in
en rond de prachtige tuinen van
het Hof ter Linden aan de Drie
Eikenstraat in Edegem-Centrum.
Kaarten kosten 300 / 250 fr.
Gastgezinnen en kinderen tot 9
jaar kunnen gratis het festival
bezoeken. Een abonnement voor
zes voorstellingen (excl. de
galavoorstelling) kost 1 .500 fr.

Edegem brengt de
wereld naar u toe !

PROGRAMMA

donderdag l3 augustus
20 uur: officiële opening van het
festival in de festivalhal aan de
Drie Eikenstraat met optredens
van alle groepen

vrijdag l4 augustus
20 uur : galavoorstelling in het
Beethovenauditorium van hotel
Ter Elst - 400 fr., reservatie en
info : 457.04.10

zaterdag l5 augustus
l O uur : eucharistieviering met
alle groepen die Ie gast zijn op
het festival in de Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdeskerk [basiliek]
in de Hovestraal
11.30 uur : brunch in de festival
hal - reservatie en info :
457.04.10
14.30 uur: openluchtvoorstelling
in de prachtige tuinen van Hof
ter Linden

15

zondag 16 augustus
13.30 uur : grootse optocht met
alle groepen door het centrum
van Edegem, in het kader van
'Edegem 825
14.30 uur: openluchtvoorstelling
in de prachtige tuinen van Hof
ter Linden
19 uur : Festa Humana, een
gezellig eet- en dansfestijn in de
festivalhal - reservatie en info :
457.04.10

maandag l7 augustus
20 uur: avondvoorstelling in de
festivalhal

dinsdag 18 augustus
20 uur: avondvoorstelling in de
festivalhal

woensdag 19 augustus
20 uur : slotvoorstelling in de
festivalhal

Wilt u graag gastgezin zijn ?

Bel dan naar Els Van Herck,
tel. 899.42.74 {no 18 uur) of
naar het EVK-secretariaat,
tel. 457.04.10.
Zij helpen u graag met alle
mogelijke vragen !

Alle gastgezinnen krijgen ook
de unieke kans om de zes
voorstellingen in de festivalhal
en op de festivalweide gratis bij
te wonen ! Dit aanbod geldt
voor alle inwonenden van het
gastgezin.

xiorefestival Edegem

OEP GASTGEZINNEN
Typisch voor het festival in
Edegem is de uitzonderlijke
familiale sfeer. Een 200-tal
gasten zullen weer vele Vlaamse
gastgezinnen niet onberoerd
laten met hun vriendschap en
warmte. Een warmte die nog
lang zal nazinderen ! Wij
zoeken nog gastgezinnen die
dat warme gevoel van 'gast
gezin zijn' willen ervaren en
die één of meerdere gasten
gedurende 7 dagen een thuis
willen geven.

Wordt gastgezin en de wereld
komt naar u toe !

•

\
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EDEGEMSE VAKANTIE-INITIATIEVEN
Nog enkele weken en de langverwachte zomervakantie breekt weer aan. Zoals de voorbije jaren wordt
ook deze zomer door het gemeentebestuur gezorgd voor diverse aangename vormen van
vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de gemeentelijke vakantiespeelclub de ideale opvang voor kleuters en
kinderen van de lagere school. De jeugddienst organiseert weer de Edegemse speelweken, een paradijs
voor de 12- tot 14-jarigen en de rakkers van de lagere school.
Natuurlijk kon de jeugd deze vakantie ook terecht in
Hulgenrode of op het skateterrein in Hulgenrode of
op het skateterrein in Fort 5. Om nog te zwijgen
over het plaatselijke programma van
Grabbelpas of Annabolen ...

Wil je over dit olies meer weten, lees
don vlug volgende bladzijden.

Nog een prettige vakantie !

GEMEENTELIJKE
VAKANTIESPEELCLUB
voor kleuters en
kinderen van de
lagere school

Speurtochten, verkleedpartijen,
knutselen met verf, klei, kneed
deeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen,
dansen, zingen, sporten, ... is
dat niet de vakantiedroom van
elk kind?

Onder begeleiding van deskun
dige monitoren en monitrices kan
uw kind in groepjes, naargelang
de leeftijd en interesse, zijn
fantasie en creativiteit naar
hartelust botvieren. Uw kind kan
weer twee maand lang genieten
van veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn
thuishaven op de avontuurlijke
speelterreinen van het Fort 5.

Voor wie:
kinderen geboren tussen l

16

januari 1986 en l oktober 1995.

Periode:
van donderdag 2 juli tot en met
vrijdag 28 augustus.

Aandacht ! Wij zijn NIET open
op l juli, 20 juli, 21 juli en
31 augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht
tussen 7.30 en 9 uur en worden
afgehaald tussen ó en 17.30
uur.

Dagprijs:
• 300 frank voor kinderen uit
Edegem
• 400 frank voor kinderen van
buiten de gemeente.
Er is ook nog een sociaal tarief
voorzien voor inwoners van
Edegem met een laag inkomen :
l 00 frank (35.000 fr. netto/
maand l kind ten laste, 38.000
fr. netto/maand 2 kinderen ten
laste, 43.000 fr. netto/maand 3
kinderen ten laste) ATTEST VER
KRUGBAAR OP HET OCMW.

Inbegrepen :
vieruurtje en verzekering.

Het lunchpakket moet worden
meegebracht.

Ticketverkoop :
De tickets kunnen worden
aangekocht op dinsdag 30 juni
van 17 tot 19.45 uur op de
burelen van de Kinderopvang- en
Jeugddienst, eerste verdieping
van het oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein, Edegem.

Vanaf donderdag 2 juli tot
vrijdag 28 augustus van 7.30 tot
9 uur kon je dagelijks tickets
kopen in hangar 24 op het Fort
5, zijde Vestinglaan (met uitzon
dering van de sluitingsdagen).

De tickets dienen niet op voor
hand te worden aangekocht en
zijn niet gedateerd.

Info:
De gemeentelijke vakantiespeel
club is een initiatief van de
Kinderopvang- en Jeugddienst,
tel. 450.43.70.
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'EDEGEMSE SPEEL-
WEKEN

r kinderen van de
1aere school en voor

'4-jarigen

In het informatieblad van april
kon u reeds lezen dat de jeugd
dienst ook dit jaar weer drie fan
tastische speelweken organiseert
in de grote vakantie.

De monitoren van deze speel
weken verzorgen op een prettige
en afwisselende wijze de op
vang voor kinderen van 6 tot 12
jaar [de jongste kinderen moeten
het eerste leerjaar wel achter de
rug hebben!), telkens van 9 tot
16 uur.
Bovendien wordt er per speel
week ook een opart programma
voorzien voor ]2- tot \4-jarigen.

Waar en wanneer kan je komen
meedoen?
• FORTESIN op Fort 5 (hangar
44 in de Rogier van der Weyden
straat = hangar schuin tegenover
OLVE-college, ingang langs
binnenzijde Fort 5)
van maandag ó t.e.m. vrijdag
10 juli
• RAVOTJEROT op het domein
Sterrenhof (Kontichstraat 92
lokaal 28e Morio Regina)
van maandag 3 t.e.m. vrijdag 7
augustus
• HIPPERDEPIP op de Romeinse
Put - Buizegem (nieuwe locatie :
wijkschool Jan Verbertlei)
van maandag 17 t.e.m. vrijdag
21 augustus.

De inschrijvingen gebeuren ter
plaatse en de dagprijs bedraagt :
• 50 fr. voor Edegemse kinderen
• 60 fr. voor kinderen van buiten
de gemeente
• 25 fr. voor het derde en
volgende kind(eren).

Inbegrepen :
vieruurtje en verzekering.

Algemene informatie :
• de kinderen kunnen inschrijven
vanaf 8.45 uur
• er is naopvang tot 16.30 uur
• het lunchpakket moet worden
meegebracht.

Voor verdere inlichtingen kunt u
steeds terecht op de jeugddienst
bij jeugdconsulente Marjon
Thienpondt of bij jeugdambte
naar Luc Bries (tel. 450.43.76).
De jeugddienst bevindt zich op
de eerste verdieping van het
Gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem.
Openingsuren : elke woensdag
van l O tot l 2 uur en van 14 tot
l6uur.

VAKANTIESPEELPLEI
NEN HULGENRODE
voor 4- tot 14-jarigen

Uw kind houdt van avontuur, is
een durver en trekt reeds goed
zijn plan, dan zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen
van Hulgenrode.
Bosspelen, bouwen van zand
kastelen, knutselen in diverse
ateliers en omgang met dieren
op de kinderboerderij ... de
kinderen kunnen dagelijks kiezen
uit allerlei spelen en activiteiten
onder begeleiding van
gebrevetteerde monitoren.
Hebben ze er geen zin in, dan
mogen ze vrij spelen volgens
eigen interesse en fantasie.

Periode:
van 1 juli tot 28 augustus met
busvervoer.
Gesloten op 20 en 21 juli.

Uren:
van 8 lol 17 uur.

Dagprijs:
125 fr. vanaf aankoop vier
tickets (anders 150 fr.).

Verzekering :
eenmalig 125 fr., geldig van l
juli '98 tot l juli '99.

Inbegrepen :
warme maaltijd, busvervoer en
vieruurtje.

Opstapplaatsen :
• gemeenteplein (centrum -
bushalte 32)
• Kerkplein (Elsdonk).

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen
enkel gebruik maken van het
busvervoer als ze begeleid zijn
door een oudere broer of zus
van minstens 9 jaar.
Indien u geen gebruik wenst te
maken van het busvervoer, kan u
uw kind rechtstreeks brengen
naar het speelplein, 't Serclaes
dreef 34 te Wommelgem. Er is
opvang verzekerd vanaf 7.30 tot
18 uur mits extra betaling.

Opendeur-kermis :
U bent welkom op 4 juli.

Verkoop:
De tickets kunnen worden
aangekocht op de burelen van
de Kinderopvang- en Jeugd
dienst, eerste verdieping van het
Oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein, Edegem en dit
elke dinsdag tijdens de vakantie
periode (vanaf dinsdag 30 juni).

De tickets en de verzekering
dienen vooraf teworden
aangekocht.

Info:
Speelpleinen Groot-Antwerpen,
Otto Veniusstraat 20, Antwerpen,
tel. 232.97.72.
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GRABBELPAS 1 schrijving van de Edegemse 1 passers en volwassenen : 650 fr.
Grabbelpasactiviteiten tijdens de

• vrijdag 17 juliEen keiharde garantie ... zomervakantie :
Het klasje van Fernand : muziek-

... voor een fijne vakantie • donderdag 9 juli project (zo snel mogelijk in
Clown Rocky's Kinder-Kriebel samenspel muziek maken op

Met een Grabbelpas krijgen Theater-Show (kinderanimatie percussie-instrumen ten)
kinderen en jongeren toegang tot met spel, dolle fratsen, gezellige - gemeenteschool Andreas
een afwisselend en boeiend liedjes, komische goocheltoeren) Vesalius, Kontichstraat 21
vrijetijdsprogramma. Het is de - hangar 44 op Fort 5- Rogier - van 13.30 tot l5 uur of van 15
sleutel tot een unieke combinatie van der Weydenstraat/ ingang tot 16.30 uur (2 aparte sessies)
van sport, spel, creativiteit, langs binnenzijde Fort 5 - voor kinderen van 8 tot l2 jaar
uitstappen, film & theater en een - aanvang: 14.15 uur (deuren - vooraf inschrijven en betalen is
massa actieve en passieve open om l4 uur) - einde om l6 noodzakelijk

1
«"

activiteiten. uur - prijzen : Grabbelpassers : 150 )

Zoals in de vorige infobladen
- voor kinderen van 2 tot 12 jaar fr., niet-Grabbelpassers : 200 fr.
+ (groot)ouders

reeds meegedeeld, heeft de - geen reservatie • maandag 20 juli
gemeente Edegem in samenwer - prijzen : Grabbelpassers : 80 Fun Adventure Hiking Tour
king met enkele omliggende fr., niet-Grabbelpassers en (prachtige avontuurlijke tocht in
gemeenten ook dit jaar weer een volwassenen : 120 fr. de Ardennen mei rotsen en steile
plaatselijk Grabbelpasvakantie- hellingen, mini-speleologie en
programma uitgewerkt voor alle • vrijdag l 0 juli riviercrossing onder begeleiding
kinderen en tieners van 6 tot ( 14 Tattoo-shop (zelf tatoeages van professionele monitoren en
jaar. Aan sommige activiteiten maken op verschillende plaatsen aangepast aan de leeftijdsgroep]
kunnen zelfs kleuters al mee- op je lichaam) - vertrek om 8 uur op de parking
doen. - refter gemeenteschool Andreas van sporthal "Den Willecom",

Vesalius, Kontichstraat 2l Terelststraat 2,
De activiteiten die tijdens de - van l 0 tot 12 uur terug rond 18.30-19 uur
zomer- en herfstvakantie georga - voor kinderen van 8 tot 12 jaar - voor kinderen van 8 tot 12 jaar
niseerd worden door onze - vooraf inschrijven en betalen is - vooraf inschrijven en betalen is
gemeente, worden net zoals de nodig verplicht 1 IJ
activiteiten van de krokus- en - prijzen : Grabbelpassers : 150 - prijzen : Grabbelpassers : 500
paasvakantie, bekendgemaakt fr., niet-Grabbelpassers : 200 fr. fr., niet-Grabbelpassers : 600 fr.
d.m.v. een nieuwsbrief die via de
lagere scholen in Edegem • dinsdag 14 juli • vrijdag 24 juli
bezorgd wordt aan alle leerlin Daguitstap naar attractiepark Meewerken in het Ecopark van
gen. Ook alle kinderen en tieners Drievliet in Rijswijk (NL) Edegem (bezoekers helpen bij
aangesloten bij een Edegemse - vertrek om 8.30 uur op de het deponeren van hun gesor
jeugdbeweging krijgen een parking van sporthal "Den teerd afval)
exemplaar van deze nieuwsbrief. Willecom", Terelststraat 2 - terug - waar ? - Ecopark Edegem,

rond 19.30 uur Kattenbroek 6 [= zijstraat Prins
Het volledige aanbod aan - voor alle leeftijden (kinderen Boudewijnlaan aan hotel Ter Elst)
activiteiten van de gemeenten onder de 8 jaar moeten wel - van ]4 tot 6 uur
Boechout, Borsbeek, Edegem, vergezeld worden door een - voor kinderen van 7 tot 12 jaar
Hove, Kontich en Mortsel wordt oudere broer of zus die ten . vooraf inschrijven en betalen is
ook nu weer gebundeld in een minste 12 jaar oud is of door nodig
handig Grabbelpasboekje, dat een volwassene - prijzen : Grabbelpassers : 50 fr.
vanaf 8 juni verkrijgbaar is op · vooraf inschrijven en betalen is (drankje inbegrepen), niet
de jeugddienst of in de verplicht Grabbelpassers : 80 fr.
Edegemse bibliotheken. - prijzen (busvervoer en inkom

1

• vrijdag 31 julipark inbegrepen) : Grabbel-
Hieronder volgt een korte be- 1 passers : 600 fr., niet-Grabbel- Paardrijden : initiatie (na een
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rondleiding in de manège krijgt
iedereen de kans om onder
professionele begeleiding de
eerste knepen van het "paard" te
leren)
- waar ? - manege "Furka
Hoeve", Groenstraat 2, Boechout
- van 14 tot 16.30 uur
- VOOr kinderen en tieners van 8
tot l4 jaar
- vooraf inschrijven en betalen is
nodig
- prijzen : Grabbelpassers : 250
fr., niet-Grabbelpassers : 300 fr.

• donderdag ó augustus
De trekt-op-vanalles-show
(kinderanimatie met veel mee
doen, meezingen en meespelen
bij de generale repetitie van een
TVopname, knotsgekke situaties
verzekerd!)
- hangar 44 op Fort 5- Rogier
van der Weydenstraat/ingang
langs binnenzijde Fort 5)
- aanvang : 14 uur (deuren open
om 1 3 .45 uur,
einde om 15.30- 15.45 uur
- voor kinderen van 5 tot 12 jaar
+ (groot)ouders
- geen reservatie
- prijzen : Grabbelpassers : 70
fr., niet-Grabbelpassers en
volwassenen : 1 00 fr.

• donderdag l3 augustus
Meewerken in het Ecopark van
Edegem (meer info : zie zelfde
activiteit op vrijdag 24 juli)

• dinsdag l8 augustus
Film : Matilda (korte inhoud :
deze film van Danny DeVito is
eigenlijk een modern sprookje
dat verhaalt hoe een klein meisje
door karaktersterkte, moed en
kattenkwaad kleur in haar eigen
wereldje brengt)
- gemeentelijk Forttheater, Rogier
van der Weydenstraat/ingang
langs buitenzijde Fort 5)
- aanvang : 13.45 uur (deuren

open om 13.30 uur) - einde om
15.30 uur
- voor iedereen vanaf 8 jaar
- geen reservatie
- prijzen : Grabbelpassers : 50
fr., niet-Grabbelpassers en
volwassenen : 80 fr.

• maandag 24 augustus
Van citroenlimonade tot tover
werk (een plezierige en leerrijke
namiddag rond een aantal
wetenschappelijke experimenten)
- refter gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 21
- van 14 tot 16.30 uur
- VOOr kinderen van 7 tot 10 jaar
- vooraf inschrijven en betalen is
nodig
- prijzen : Grabbel passers : l 00
fr., niet-Grabbelpassers : 150 fr.

De inschrijvingen voor de activi
teiten starten op maandag 15
juni van 18 tot 20.30 uur, bij de
jeugddienst.

We geven je alvast een gouden
raad mee : indien je zin hebt om
aan één of meerdere
activiteit(en) van de Grabbelpas
deel te nemen en je moet op
voorhand inschrijven, aarzel dan
niet en reageer onmiddellijk,
want dikwijls is het aantal
plaatsen beperkt en volzet =
volzet!

Bovendien krijg je als Grabbel
passer, volledig gratis, ook een
handige kortingengids die de
naam "Grabbelaar" heeft
meegekregen. Deze Grabbelaar
staat boordevol tips voor uitstap
jes die Grabbelpassers (indivi
dueel of mei het gezin) gedu
rende het hele jaar kunnen
ondernemen. De kortingen
worden zorgvuldig geselecteerd
en nauwgezet opgevolgd naar
de kwaliteit van het initiatief.
Enkel kindvriendelijke initiatieven

met een substantiële korting
worden erin vermeld. De kortin
gen betreffen vooral toegangs
prijzen op een aantal Vlaamse,
Waalse en Nederlandse
animatieprojecten.
Dankzij deze Grabbelaar betaal
je dus (veel) minder voor heelwat
meer pret!

Hoeveel betaal je nu om als
Grabbelpasser van al deze
voordelen te kunnen genieten ?

De Grabbel pas kost slechts 100
fr. en is te verkrijgen bij Luc Bries
van de jeugddienst, gemeente
huis (eerste verdieping) op het
Gemeenteplein te Edegem, tel.
450.43.76.
Je moet wel een pasfoto mee
brengen !

Openingsuren :
• elke woensdag van 10 tot 12
uur en van l4 tot 16 uur
• uitzonderlijk geopend in de
periode van 16 t.e.m. 19 juni :
elke voormiddag van l O tot 12
uur.

Alvast veel Grabbelpasplezier !

·, l i

Re·
IC

• BOECHOUT • BORSBEEK •
EDEGEM • HOVE • KONTICH

•MORTSEL•
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JONGEREN
PROGRAMMA
"ANABOLEN"
voor +12-jarigen
Het jongerenprogramma
"Anabolen", uitgewerkt door de
gemeentelijke jeugddiensten van
Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich en Mortsel, wil
een antwoord zijn op de vraag
naar goede, hanteerbare, betaal
bare en originele programma's
voor jongeren vanaf 12 jaar tot
de leeftijd van l8 jaar en is als
het ware een aanvullend pro
gramma op de bestaande
Grabbelpaswerking.

Om de tieners op hun wenken te
bedienen, staan alle activiteiten
die tijdens de zomervakantie
georganiseerd worden, vermeld
in een handige folder die via de
Edegemse middelbare scholen en
de jeugdverenigingen verdeeld
wordt. Ook in de Edegemse
bibliotheken of bij de jeugddienst
kun je steeds een exemplaar
verkrijgen.

Hieronder geven we reeds een
kort overzicht van de activiteiten
die onze gemeente organiseert :

• vrijdag 10 juli : tattoo-shop
(van 14 tot 16 uur)
Wat ? Tatoeages maken... het
klinkt zo al tof in de oren. Maar
dat die tatoeages dan ook nog
op verschillende plaatsen op je
lichaam mogen gemaakt wor
den, maakt het des te leuker!
- voor 12- tot 14-jarigen
- refter Andreas Vesaliusschool,
Kontichstraat 21, Edegem
- prijs : 175 fr. per deelnemer.

• dinsdag 14 juli : daguitstap
attractiepark Drievliet in Rijswijk
(NL)
Wat ? Een spectaculaire acht-

20

baan, een wildwatervaart, een
reis naar de maon per Astro
Liner, de "Space loop" en de
adembenemende Star Doneer
zijn slechts enkele van de tiental
len attracties.
- voor alle leeftijden
- vertrek om 8.30 uur aan
sporthal "Den Willecom",
Terelststraat 2, Edegem - terug
om 19.30 uur
- prijs : 650 fr. per persoon
[busvervoer en ticket park).

• vrijdag 31 juli : initiatie paard
rijden (van 14 tot 16.30 uur)
Wat ? No een rondleiding in de
manege krijgt iedereen de kans
om onder professionele begelei
ding de eerste kneepjes van het
"paard" te leren.
- voor + l2-jarigen
- manege "Furka Hoeve", Groen
straat 2, Boechout
- prijs : 275 fr. per deelnemer.

• dinsdag 11 augustus : dag·
uitstap bezoek kerncentrale Doel
+ fietstocht
Wat ? Uitgebreid kennismaken
met de wereld van kernenergie
(koeltorens, machinezaal,
controlekamer, ...J met nadien
een sportieve toeristische fiets
tocht van 33 km langs waarde
volle fauna en flora in en rond
Doel.
- voor + l2-jarigen - ook
(groot)ouders zijn van harte
welkom
- vertrek om 8.30 uur aan
sporthal "Den Willecom",
Terelststraat 2, Edegem - terug
om 17.30 uur
- prijs : 200 fr. per persoon
[busvervoer, fiets en drankje
inbegrepen) - volwassenen
betalen 250 fr.
Belangrijk :
- inschrijvingen voor deze uitstap
worden afgesloten op 27 juli
- je moet l2 jaar zijn op de dag
van het bezoek

- identiteitskaart niet vergeten.

• dinsdag 25 augustus : Metro
polis achter de schermen + de
nieuwste kaskraker
Wat? Bij een cinemobezoek zit
je gewoonlijk voor het scherm.
Wij nemen uitzonderlijk ook een
kijkje achter het filmdoek.
Metropolis ifself leidt ons rond.
En als surplus pikken we nog
gauw de nieuwste kaskraker mee
[film naar keuze).
- voor iedereen vanaf 12 jaar
- bioscoopcomplex Metropolis,
Groenendaallaan, Antwerpen 
samenkomst om 13. 15 uur aan
de letter 'M'. In groep vertrekken
is eveneens mogelijk (vermelden
bij inschrijving) : vertrek om
12.20 uur aan sporthal "Den
Willecom", Terelststraan 2,
Edegem
- prijs : 200 fr. per persoon (incl.
bezoek en film).

De inschrijvingen voor de activi
teiten starten op maandag l5
juni van 18 tot 20.30 uur, bij de
jeugddienst.

Meer informatie in verband met
dit jongerenprogramma is te
verkrijgen bij de gemeentelijke
jeugddienst, Gemeentehuis
(eerste verdieping), gemeente
plein te Edegem, waar ook kan
ingeschreven worden voor de
activiteiten (Luc Bries - tel.
450.43.76).

Openingsuren :
- elke woensdag van 10 tot 12
uur en van 14 tot 16 uur
- van 16 t.e.m. 19 juni kan
uitzonderlijk ook ingeschreven
worden alle voormiddagen van
1 0 tot l 2 uur.

"Anabolen", geen doping,
maar eerlijke energie met een
eigenzinnige look, voor alle
tieners !
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SKATEN EN SKEELEN
IN EDEGEM OPROEP VOOR MONITOREN

e

De skatetoestellen uit hangar 24
op font 5 zijn verhuisd naar de
naastgelegen betonvlakte. Daar
staan ze dagelijks ter beschik
king van de skaters.

Het skoteterrein, gelegen op het
Meihof in de Hovestraat, is nog
steeds gratis toegankelijk voor
alle skaters en skeelers.

Openingsuren van het terrein :

• juli en augustus :
van maandag tot zaterdag van 9
tot 22 uur; zondag van 13 tot 22
uur
• van september tot juni :
van maandag tot zaterdag van 9
tot 20 uur; zondag van 13 tot 20
uur.

De openingsuren en het
gebruikersreglement aan de
ingang van het terrein dienen
strikt te worden gerespecteerd !

Zowel voor de speelweken als
voor de Grabbelpasactiviteiten
is de jeugddienst nog op zoek
naar een aantal gemotiveerde
jonge mensen die de kinderen
tijdens deze activiteiten willen
begeleiden.

Speelweken

Elke speelweek wordt geleid
door l of 2 hoofdmonitor(en),
bijgestaan door een l5-tal
monitoren.
Naast een groot aantal "oude
rotten-in-het-vak" wil de jeugd
dienst ook graag jongeren
vanaf ló jaar
inschakelen om hen de kans te
geven zich te bekwamen als
vakantiemonitor.

Voorrang wordt gegeven aan
diegenen die in het bezit zijn
van een basisattest "Animator
in het jeugdwerk" of een
daaraan gelijkgesteld attest.

Voor wie reeds een basis
vorming gevolgd heeft, willen
we erop wijzen dat het meewer
ken aan één speelweek in
aanmerking komt voor 30 uren
stage.

Data speelweken : Fortesin (van
6 t.e.m. l 0 juli) - Ravotjerot
(van 3 t.e.m. 7 augustus] 
Hipperdepip (van 17 t.e.m. 21
augustus).

Grabbelpos

Bij de Grabbelpasactiviteiten
staan de monitoren meestal niet
zelf in voor de animatie van de
kinderen, maar hebben ze
enkel een overwegend
"toezichthoudende functie".
Het aantal monitoren is boven
dien afhankelijk van het aantal
inschrijvingen per activiteit.

Data activiteiten : zie overzicht
Grabbelpas.

Interesse om aan één van deze initiatieven mee te werken ? Ben je
benieuwd welke vergoeding hieraan verbonden is ? Aarzel don niet
en neem snel contact op met de jeugddienst (jeugdconsulente
Marjon Thienpondt of jeugdambtenaar Luc Bries - tel. 450.43.76),
eerste verdieping van het Gemeentehuis, gemeenteplein te Edegem.
Openingsuren : elke woensdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16
uur.

De gemeente is niet verantwoor
delijk voor eventuele ongevallen.

Voor meer informatie kan je
terecht bij jeugdconsulente
Marjon Thienpondt of jeugd
ambtenaar Luc Bries op de
jeugddienst, eerste verdieping
van het Gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem
(tel. 450.43.76).
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ZOMER-INITIATIE
CURSUS DRUMS EN
PERCUSSIE
Voor beginnelingen en
gevorderden, jong en
minder jong.

Drums leren spelen spreekt vele
jongeren aan. Het is echter van
belang de techniek vanaf het
begin goed onder de knie te
krijgen. Vaak denkt men dot dit
geen leraar vereist moor niets is

minder waar. Jean-Pierre Pelhate
is bereid om via leuke, eenvou
dige ritmische oefeningen jouw
muzikale verbeelding aan te
wakkeren. Er wordt ernstig
gewerkt moor dit belet niet dot er
plezier aan beleefd wordt.

De leraar spreekt niet goed
Nederlands moor muziek is
universeel en met wat Engels,
Frons en ... Vlaams door elkaar
komt men ver.

De gratis lessen vinden plaats
elke maandag en dinsdag van

15 tot 19 uur in de grote zool
van Jeugdhuis Limerick, Porklaon
te Edegem en dit vanaf 6 juli tot
25 augustus. Je kon heel de
vakantie door gewoon aansluiten
bij de lessen.

Op zondag 30 augustus om 15
uur is er een groot concert met
alle cursisten, omringd door vele
bekende muzikanten.

Voor inlichtingen en inschrijvin
gen kan u terecht bij Jean-Pierre
Pelhote no 19 uur op het num
mer 449.72.52.

Werkgroep Emancipatie Edegem
CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR VROUW
No het succes van de vorige
edities organiseert de werkgroep
emancipatie i.s.m. karateclub
Komokuro voor de derde keer
een cursus zelfverdediging voor
vrouwen.

Wat houdt deze cursus
in?
Deze cursus beoogt een eerste
kennismaking met de wereld van
de zelfverdediging. Het is niet de
bedoeling om ook aan verbale
verdediging te werken.
De cursus stort door, waar men
zich met woorden alleen niet
meer uit de slag kan trekken en
waar men zal moeten overgaan
tot een fysieke manier om zich te
verdedigen.
Het is zeker niet zo dat men na
deze lessenreeks 'volleerd' is.

22

Deelneemsters zullen zich wel op
verschillende situaties hebben
leren voorbereiden.

Voor wie?
Voor elke vrouw vanaf ló jaar.
U hoeft niet over een grote
sportieve conditie te beschikken.

Wanneer?
l O vrijdagavonden, telkens van
20 tot 22 uur :
• 25 september
• 2-9-16-23-30 oktober
• 6-13-20-27 november

Waar?
In de sportzaal van de vroegere
OLVE-school, Drie Eikenstraat
363 te Edegem {aan parochie
centrum De Schrans)

Begeleiding :
De Edegemse karateclub
Kamakura heeft ruime ervaring
in het geven van cursussen
zelfverdediging en verleende
graag terug haar medewerking.

Bijdrage:
1.400 fr., schriftelijke cursus, een
sleutelhanger en verzekering
inbegrepen.
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OVER SPORT...

• SPORT en SPEL tijdens de grote
vakantie
voor kinderen van het lager
onderwijs

van maandag l7 t.e.m. vrijdag
21 augustus en van maandag
24te.m. 28 augustus, telkens
van l O tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16 uur. De kinderen
kunnen blijven eten in de sport
hal mits zij zelf hun middagmaal
+ drank meebrengen.
Prijs per week : l .250 fr. per
kind per week.

Wanneer?
zaterdag 4 juli

Waar?
De Priorij van Corsendonck te
Turnhout

Prijs
500 fr. per persoon voor de
sportdag
500 fr. per persoon voor aanslui
tende barbecue
1 .41 1 fr. per persoon voor een
overnachting op basis van een
tweepersoonskamer met ontbijt

• AVONTURENDAG VOOR
VOLWASSENEN
Zin in een uitdaging of avontuur,
dan is dit misschien iets voor jou.
Touwenparcours, challengepar
cours, verlrouwensval, hoogte
parcours, enz.
In een stijlvol kader bezig zijn
met natuurgebonden grens
verleggende opdrachten. Dit is
voor iedereen doenbaar. Er is
geen specifieke conditie vereist l
Enkel een portie moed en zin
voor avontuur.

Prijs:
200 fr. per deelnemer, inbegre
pen : deelname aan de activitei
ten, sleutelhanger, T-shirt en twee
drankjes
Inlichtingen en inschrijvingen op
het gemeentehuis van Boechout
bij dhr. Clem d'Haen, tel.
460.06.14.

Waar?
aan de Fruithoflaan te Boechout

Datum:
zaterdag 20 juni vanaf 13 uur

In de sportregio
'Midden-Provincie'
• INLINE SKATE-TOUR
Een skate-happening mei initia
ties, competities, gewoon skaten
als ontspanning, freestyle,
demonstraties, enz. Overal zijn
er afgebakende streetparcours
en rampen voorzien.
Voor alle jongeren vanaf de
lagere school tot...

Prijs : 2.000 fr. /reeks/deelne
mer.
Inschrijven kan vanaf 17 augus
tus in de sporthal.

5-12.-19.26 oktober,
9 en 16 november.
Meebrengen : tennisraket en
proper sportschoeisel (geen
zwarte zolen).

orthal 'Den

Ook nu is er voor- en naopvang
in de sporthal mogelijk
vanaf 8.30 tot l O uur en van 16
tot 17.30 uur
Prijs : 50 fr. per dag per kind

• TENNIS
zoals ieder sportjaar start ook dit
jaar een l 0-lessenreeks voor
volwassenen in september.
De lessenreeks heeft plaats in
sporthal Den Willecom.
De reeks voor beginners is op
maandag van 13.30 1ot 14.30
uur, voor gevorderden op
maandag van 14.30 tot 15.30
uur, en dit op volgende data :
7-14-21-28 september,

In
w

•

Voor alle informatie i.v.m. sport kan je steeds terecht in de sporthal Den Willecom, Terelststraat 2
te Edegem, tel. en fax: 457.46.62.
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BESLIS NU OM OPVANGGEZIN TE WORDEN !

De gemeentelijke
kinderopvangdienst is
op zoek naar.opvanggezmnnen voor
kinderen van
buitenhuiswerkende
ouders.

Hou je van kinderen en stel je
hun vriendschap op prijs ?

Wens je thuis te zijn voor je
eigen kinderen bij vakantie of
ziekte?

Wens je iets te verdienen zonder
buitenhuis te werken ?

Jij bent misschien de persoon die
we zoeken !

Neem vrijblijvend contact op met
de gemeentelijke kinderopvang
dienst, gemeenteplein te
Edegem, tel. 450.43.70.

WIS IS VERHUISD
naar het Administratief Centrum

Begin 1997 werd in de gemeen
telijke openbare bibliotheek een
WIS-computer geïnstalleerd. WIS
is het Werk-Informatie-Systeem
van de VDAB, waarmee werklo
zen of werknemers die van job
wensen te veranderen op banen
jacht kunnen gaan.

Wegens veranderingswerken in
de bibliotheek werd de WIS
terminal sedert eind mei overge
bracht naar de hal van het

De tiende Open Monumenten
dag vindt dit jaar plaats op
zondag l3 september van 10 en
17 uur. In het kader van Edegem
825 werken wij deze dag
feestelijk uit en worden opmerke
lijke gebouwen en tuinen open
gesteld.

24

Administratief Centrum, waar u
hem alle dagen kunt raadplegen
van 9 tot 22 uur.
De WIS-computer zal daar tot
einde augustus gehuisvest zijn.

Voor de muzikale en poëtische
omlijsting zoeken wij nog
talentvolle kandidaten die op
deze dag wensen op te treden.
Indien je zin hebt om voor te
dragen uit literair werk of om het
geheel muzikaal op te luisteren
dan mag je contact opnemen

met Anneleen Decraene, Secreta
riaat, Kontichstraat 19, tel.
450.42.48.

OPEN MONUMENTENDAG
Gezocht: talentvolle muzikanten en woordkunstenaars
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DONDERDAG 25
Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst Edegem
vrije viswedstrijd en/of koorten
13 uur
visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info : 440.47.10 (Broes]

VRIJDAG 26
Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen
bezoek aan Museum van Schone
Kunsten te Antwerpen : Breughel
l O uur
Leopold de Waelplaats, Antwer
pen
info : 449.17.66 [De Wi)

ZATERDAG 27
Edegem Rally Team De
Minirijders v.z.w.
26 Te voet door Edegem
familiale wandelzoektocht
zonder strikvragen
dagelijks tot 13/09
weekdagen : Administratief
Centrum, Kontichstraat l9, vanaf
11 uur
weekends : café Oud-Edegem,
Kontichstroot, vonof 13 uur
deelname 180 fr., afstand 7 km
info : 645.24.73 [Dingenen)

OLVE-college Potranootstroot
wondelzoektocht doorheen
Edegem
gezinsuitstap met opdrachten
rond het thema 'Edegem 825
vertrek tussen l O en 14 uur
school Potronootstraot
info : 457.04.22 (school)

ZONDAG 28
Blouwvoetgemeenschop

wandeling: Kwarekkenpad te
Westerlo (8km)
bijeenkomst 13.30 uur, lokaal
Fort 5, Jacob de Roorestraot 8
info : 457.95.65

Edegem Rally Team De
Minirijders vzw
l O• Geelhandzoektocht
toeristische wandelzoektocht
stort tussen 12 en 13 uur
Minigem, Jacob de Roorestraot 8
(Fort 5)
afstond ± 5 km, deelname 200
hr., iedereen prijs
info : 458.15.94 [Provincicel)

Jeugdkoor De Vagebondjes
optreden UZA
l 0.30 uur
Wilrijkstraot l 0
info : 440.08.67 (Ceuleers)

DINSDAG 30
Zorg voor Loter - Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
]duur
zool Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.3 l. l l (Vogels) of
457.42.61 (Van Hoesendonck)

JULI
WOENSDAG l
KWB Edegem-Centrum
historische wandelzoektocht in
kader van Edegem 825
info : 440.57.85 (Houtrique) of
457.51.26 (Leeuws)

VRIJDAG 3
Den Dierenvriend
geleid bezoek : aromatische
kruiden & culinaire specialiteiten

met degustatie; paardenfokkerij
19 uur
Spreet (Lier)
deelnemingsprijs 300 fr.
inschrijven tot 15/06 :
457.19.60 f 457.49.47

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema : 'Tussen licht en donker'
21uur
Fort 5, Jacob de Roorestraot
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info : 457.91.63 (Mathijs) of
449.12.52 {(Roy)

ZATERDAG 4
Hengelmaatschappij Om ter
Grootst Edegem
open viswedstrijd '24 uur Om ter
Grootst'
inschrijven om 13 uur in club
lokool oon visvijver Arendsnest
info : 440,47.10 (luc Broes]

ZONDAG 5
Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
'zingende boot' op Antwerps
kanaal
info: 44.17.66 (De Wit)

Hengelmaatschappij Om ter
Grootst Edegem
open viswedstrijd '24 uur Om ter
Grootst'
inschrijven om 13 uur in club
lokaal aan visvijver Arendsnest
info : 440.47.1 O (Luc Broes)

DONDERDAG 9
Grobbelpas
Clown Rocky's Kinder-Kriebel
Theater-Show
lees ook bi. l 8

VRIJDAG 10
Grobbelpas en Anabolen
Tattoo-shop

25
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lees ook bi. 18 en 20 1 9.30 uur: carpool : vertrek op Edegem Rally Teom De
Kerkplein Minirijders vzw

ZATERDAG 11 l 0.30 uur : vertrek aan station 2 Merksemse wandel'zoektocht
Feest van de Vlaamse Gemeen· van Essen [mogelijkheid om familiale wandelzoektocht mei
schap fietsen te huren) foto's (geen strikvragen)
lees bl. 4 picknick meenemen dagelijks tot 25/l 0

info : 440.41 .62 (De Keye) café De Kroon, Laaglandlaan 2,
ZONDAG 12 Merksem
Federatie van Vlaamse Vrouwen- VRIJDAG 31 deelname 200 fr., afstand 5 km
groepen Grabbelpas en Anabolen info: 353.15.55 (Theunis)
wandeling initiatie paardrijden
11.30 uur lees ook bl. 19 en 20

1

ZONDAG 16
Kerkplein (Elsdonk) 23 Internationaal folklorefestival
info: 449.17.66 (De Wit) lees bl. 14-1 5

KWB Edegem-Centrum AUGUSTUS
1

MAANDAG 17
fietstocht : Brialmontroute 23 Internationaal folklorefestival
vertrek 13 uur, KWB-lokaal 'De DONDERDAG 6 lees bi. 14-15
Crypte', zij-ingang O.-L.-V.van Grabbel paslourdeskerk, Hovestraat 1 DINSDAG 18
info : 440.57.85 (Houtrique) De trekt-op-vanalles-show

lees ook bl. 19

1

Grabbelpas

DINSDAG 14
film : Matilda

ZONDAG9 lees ook bi. l 9
Grabbelpas en Anabolen Federatie van Vlaamse Vrouwen-daguitstap attractiepark Drievliet groepen

1

23• Internationaal folklorefeslival
lees ook bl. 18 en 20 wandeling lees bl. 14-15

VRIJDAG 17 13.30 uur
Grabbelpas Kerkplein (Elsdonk) WOENSDAG 19
Het klasje van Fernand : muziek- info: 449.17.66 (De Wit) 23 Internationaal folklorefestival
project lees bl. 14-15

lees ook bi. l 8 DINSDAG 11 ' •Anabolen VRIJDAG 21 1
1

MAANDAG20 daguitstap kerncentrale Doel en VMPA Natuurgidsen Fort 5
Grabbelpas fietstocht Edegem
Fun Adventure Hiking Tour lees ook bi. 20 begeleide natuurwandeling,
lees ook bi. l 8 thema: 'de vleermuis, geheim-

DONDERDAG 13 zinnige onbekende'
DINSDAG 21

1

Grabbelpas 20 uur
Nationale feestdag meewerken in het Ecopark van Fort 5, Jacob de Roorestraat
lees bl. 4 Edegem (hoofdingang)

lees ook bl. 19 deelname gratis, geen inschrij
VRIJDAG 24 vingen, duur± 2 uur
Grabbelpas

1

23• Internationaal folklorefestival info: 457.91.63 (Matthijs) of
meewerken in het Ecopark van lees bl. 14-15 449.12.52 (Rotty)
Edegem

] VRIJDAG 14 ZONDAG 23lees ook bi. l 8
23 Internationaal folklorefestival KWB Edegem-Centrum

ZONDAG26 lees bl. 14-15 fietstocht : Baksteenpad
Vakantiegenoegens Edegem vertrek l 3 uur, KWB-lokaal 'De
familiale fietstocht op de heide ZATERDAG 15 Crypte', zij-ingang O.-L.-NV.-van
rond Kalmthout langs het Heide- 23 Internationaal folklorefestival Lourdeskerk, Hovestraat
pad lees bl. 14-15 info : 440.57.85 (Houtrique)

26
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Vakantiegenoegens Edegem
geleid bezoek aan kasteel van
Beloeil en park, gevolgd door
picknick en wandeling, 's
avonds uitgebreide maaltijd in
restaurant
8 uur
vertrek aan het Gemeentehuis,
gemeenteplein
deelname : l. l 00 fr. voor leden
en l. 200 fr. voor niet-leden,
alles inbegrepen 1

info : 440.4 1 .62 (De Keye)

MAANDAG 24
Grabbel pas
Van citroenlimonade tot tover
werk
lees ook bi. 1 9

DINSDAG 25
Anabolen
Metropolis achter de schermen
lees ook bi. 20

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen
bij de secretaris van de
adviesraad waartoe zij
behoren.

Voor de volgende edities
gelden deze data :

• nr. 183: 21 augustus - 30
oktober
teksten binnen 26 juni

• nr. 184: 23 oktober - l
december
teksten binnen ll september

Victory Hockey Club

• BLACK & WHITE-TORNOOI
19-20-21 juni

Van vrijdagavond 19 tot
zondagnamiddag 21 juni heeft
het 9· Internationaal Black &
White-tornooi plaats op de
terreinen aan de Terelststraat
312.
Ongeveer 40 gemengde ploe
gen uit België, Nederland,
Frankrijk, Duitsland en Engeland
hebben zich ingeschreven. Op
vrijdagavond vanaf 22 uur
komen de eerste ploegen in actie
en er wordt doorgespeeld tot de
vroege uurtjes... daarom ook de
bijnaam 'Night & Day'.
Zaterdagnamiddag hernemen de
wedstrijden tot ongeveer l9 uur.
Op zondag volgen dan vanaf
l 0.30 uur de plaatsings
wedstrijden met als hoogtepunt
in het begin van de namiddag
de finales.
Als slot is er de uitreiking van de
trofeeën.
Uiteraard bent ook u welkom om
kennis te maken met deze
boeiende sport waar sportiviteit
en goede sfeer hoog in het
vaandel worden gedragen.

• JEUGDTORNOOI
26-27-28 juni

Van vrijdagavond 26 juni tot
zondagnamiddag 28 juni heeft
het 7 Internationaal
Jeugdtornooi plaats op de
terreinen aan de Terelststraat
312.
Niet minder dan 60 gemengde
jongerenploegen uit België,
Nederland, Frankrijk en Duits
land hebben zich ingeschreven.
Op vrijdagavond zijn er reeds
enkele juniorenwedstrijden.
De twee jongste spelersgroepen
(Eekhoorntjes, geboren in '90 en
'91 en Preminiemen van '88 en
'89) spelen alleen op zaterdag.
Op zondag gaat het tornooi
verder voor de Miniemen ('86 en
'87), Kadetten ('84 en '85),
Scholieren ('82 en '83), alsook
voor de Junioren [leeftijd 17 en
l 8 jaar). Als hoogtepunt in het
begin van de namiddag zijn er
de finales gevolgd door de
uitreiking van de trofeeën.
Uiteraard zijn ook de Edegemse
jongeren welkom om kennis te
maken met deze boeiende sport
waar sportiviteit en goede sfeer
hoog in het vaandel worden
gedragen.

27
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Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op maandag 7
september (jaarmarktfeesten].

De politiewacht blijft dag en
nacht ter beschikking, ook op
feestdagen.

Gewijzigde
huisvuilophalingen
Sector 1& 2: de ophaling van
gewoon huisvuil van maandag 7
september verschuift naar
dinsdag 8 september.

Colofon
Verschijnt achtmaal per jaar.
Coördinatie : Informatie
dienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk :
Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever :
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90, 2650
Edegem.

Bestelbon compostvat

INHOUD
Edegem 825 3.4 Extra katern :
Stickerwedstrijd Contactadressen van de
Edegem 825 4 Edegemse verenigingen
Jaarmarktteesten 5-9 50 jaar Kind en Gezin 25
Herinrichting Prins Verkoop gevonden fietsen 25
Boudewijnlaan 10.11 Jaarlijkse fietscontrole 26
Wijziging dienstver Afrekeningsfuif 27
zekering 11 Plakzuilen 27
Teken- en opstelwedstrijd Wandelbuffet 1 •Edegem 825 12 Edegem 825 28-29
Fotowedstrijd Edegem 825 13 Sportend Edegem 30-3 l
Reispassen 13 Werkgroep Emancipatie 32
Historische tentoonstelling Onderwijs en vorming 34
Edegem 825 14-15

1

Elsdonkfeesten 36
Huis Hellemans 16

Open Monumentendag 37
Zaterdagavondconcert 17

Dog van de Klont 37
OCMW-rekening 1997 18.-19

1 Verenigingen in de kijker 38-39
Mindermobielencentrole 19

1
Activiteitenkolender 39.43

Tai Chi en Chi Kung 20
Seniorenfeest 44Haagplantactie "Behaag

Edegem Natuurlijk" 21-24

•
Ondergetekende, (naam) : , ..

adres : • • • • • •· • •·· • • •· •·· •·· .

···················· , .
tel.: .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedrage van 480 fr.
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres door de gemeentediensten geleverd worden.

Gedaan te Edegem op : Handtekening :
1

~erugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

2
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EDEGEM 825

Het feestjaar 'Edegem 825' staat in volle bloei !
September is de absolute top-feestmaand !
Onderstaand overzicht van de lopende en
komende activiteiten illustreert dit overduidelijk.

825

•

•

• Jaarmarktfeesten op 4, 5 en 6 september
Ter gelegenheid van het feestjaar 'Edegem 825' komt er een grote
feesttent op de weide aan de dreef Hof ter Linden waar volgend
programma is gepland :
- vrijdag 4 september : Afrekeningsfuif Studio Brussel (lees ook bi. 27)
- zaterdag 5 september : informatiebeurs ontwikkelingssamenwerking
en optredens van Matadi, Hei Pasoep en Bono Liege (lees ook b6l. 8)
- zondag 6 september : spectaculaire kindershow in de namiddag
(lees ook bi. 7) en optreden van Robert Mosuse en Vincent [Dinky
Toys) om 19.30 uur (zie ook bi. 7)

Het weekend wordt afgesloten met een extra groots vuurwerk
'Edegem 825' aan het Meihof aan de Basiliek in de Hovestraat.
Het gedetailleerd programma van de jaarmarktteesten vindt u op
6l. 5.7.
Inlichtingen : Kristel Kussé, tel. 450.42.46

• GESCHIEDKUNDIGE TENTOONSTELLING EDEGEM 825
'Edegem vroeger en nu' in Huis Hellemans : van 5 tot
en met 13 september. Een uniek historisch overzicht
van 825 jaar Edegem !
Meer informatie hierover vindt u op bl. 12-13.
Inlichtingen: Anneleen Decraene, tel. 450.42.48

• Prijsuitreiking van de TEKEN- EN OPSTELWEDSTRIJD
EDEGEM 825 : op zondag 6 september om 17 uur in de feesttent
op de weide aan de dreef Hof ter Linden
Meer informatie hierover vindt u op bi. l 0.
Inlichtingen : Mariette Verwimp, tel. 450.42.47

• OPEN MONUMENTENDAG EDEGEM 825: op zondag 13
september, een speciaal uitgestippelde wandelroute
langs een aantal opmerkelijke tuinen, huizen en gebou
wen in onze gemeente, die voor deze gelegenheid
geopend zijn voor het publiek. Op deze plaatsen wor
den optredens van kleine muziekensembles of voor
drachten gebracht. Het wordt een unieke dag en het
nationale thema 'Feest' sluit prima aan bij het feest
thema 'Edegem 825'.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 37.
Inlichtingen : Anneleen Decraene, tel. 450.42.48

3
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825

'
• Elsdonkfeesten : op 19 en 20 september . Tijdens dit weekend
vindt tevens een exclusieve tentoonstelling van militaire
old-timers plaats in het binnenfort 1

Meer informatie hierover vindt u op bi. 36.
Inlichtingen: Kristel Kussé, tel. 450.42.46

• FOTOWEDSTRIJD EDEGEM 825 : de cultuurraad organi
seert een fotowedstrijd tot 25 september.
De ingestuurde werken worden tentoongesteld van 7 tot
14 oktober in de raadzaal van het Administratief Centrum.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 11
Inlichtingen : Anneleen Decroene, tel. 450.42.48

• Dag van de Klant : zaterdag 26 september. De middenstands
rood werkt deze dag uit rond 'Edegem 825
Inlichtingen: Theo Schommelhout, tel. 450.42.49

• STICKERWEDSTRIJD EDEGEM 825 • deelname tot eind september.
Meer informatie hierover vindt u verder op deze bladzijde.
Inlichtingen: Kristel Kussé, tel. 450.42.46

• Seniorenfeest : hei jaarlijkse seniorenfeest stoot op dinsdag 13
oktober helemaal in het teken van 'Edegem 825.Muzikale gasten :
De Strangers !
Meer informatie hierover vindt u op bl. 44.
Inlichtingen: Mariette Verwimp, tel. 450.42.47

• WANDELBUFFET EDEGEM 825 met optreden van Günther
Neefs en orkest in sporthal Den Willecom op zaterdag 17 oktober.
Meer informatie hierover vindt u op bi. 14- 1 5.
Inlichtingen: Willy Van den Bosch, tel. 450.42.64

r

4

Doe mee met de stickerwedstrijd
Edegem 825 !

Haal een sticker met het gekende
feestlogo :
• aan de balie van het admini
stratief centrum, Kontichstraal 19
te 2650 Edegem of
• bij Anneleen Decraene of
Kristel Kussé op het gemeente
secretariaat, 2verdieping van
het administratief centrum en kleef
hem op een opvallende plaats !

In de loop van de zomermaan
den (tot en met eind september)
trekt een ploeg van het gemeen-

telijk feestcomité erop uit om uw
sticker te ontdekken.
Wie zijn exemplaar op een leuke
of originele plaats kleeft, volt in
de prijzen !

Voor meer inlichtingen : Kristel
Kussé, tel. 450.42.46
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JAARMARKTFEESTEN

•

Edegem sluit het einde van de
zomervakantie traditioneel of
mei het jaarmarktweekend.

Samen met de Edegemse
middenstand en talrijke
Edegemse verenigingen heeft het
gemeentelijk feestcomité een
programma uitgewerkt, boorde
vol attracties, optredens, evene
menten, tentoonstellingen, ...

Dit jaar staan de feesten in hei
teken van 'Edegem 825':
• Zo komt er een grote feesttent
op de weide aan de dreef Hof
ter Linden, waar de jeugdraad
op vrijdag 4 september de stort
geelt van een denderend week
end met de organisatie van de
'Afrekeningsfuif Studio Brussel'
(lees ook bi. 1 l ) . Op zaterdag 5
september komt er een grote
informatiebeurs rond ontwikke
lingssamenwerking en optredens
van Matadi, Hei Posoep en
Bono Liege (lees ook bi. 8). Op
zondag 6 september is er in de
namiddag een spectaculaire kin
dershow en 's avonds een optre
den van Robert Mosuse en Vin
cent (Dinky Toys). (lees ook bi. 7)
• In Huis Hellemons in de Strij
dersstraat kon u het hele
weekend een bezoek brengen
aan een boeiende, geschied
kundige tentoonstelling over
'Edegem vroeger en nu'. (lees
ook bi. 12-13)
• Het feestweekend wordt op
zondagavond afgesloten met
een extra groots vuurwerk
'Edegem 825' aan het Meihof
aan de Basiliek in de Hovestroat.

Hierna vindt u een gedetailleerd
overzicht van het hele program
ma. Wij wensen u alvast veel
plezier!

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
AFREKENINGSFUIF STUDIO
BRUSSEL, georganiseerd door de
Edegemse Jeugdraad in de
feesttent op de weide aan de
dreef Hof ter Linden van 20 tot
03 uur.

ZATERDAG 5 EN ZON
DAG 6 SEPTEMBER

OPTREDEN van TIROLERKAPEL
ALPENKLANG georganiseerd
door het Basilicakoor aan hun
braderij-stand in de Strijders
straat van 9 tot 21 uur.

OPENDEURDAGEN van de
BRANDWEER in de kazerne in de
Zomerlei 37 van l O tot 17 uur.

GESCHIEDKUNDIGE TEN
TOONSTELLING EDEGEM 825
'Edegem vroeger en nu' in Huis
Hellemans in de Strijdersstraat
14 van 10 tot 1 8 uur.

VOGELSHOW, georganiseerd
door Vogelkundige Kring St
Franciscus in de turnzaal van de
gemeenteschool, Kontichstraat
21, van 10 tot 18 uur.

OPTREDEN van TRACHTEN
VEREIN uit HOLZGAU, georgo
niseerd door het Basilicakoor op
het podium over hun
braderijstand in de Strijdersstraat
van 14 tot 21 uur.

BOEKEN- en WENSKAARTEN
BEURS, georganiseerd door het
Davidsfonds Edegem in de
kunstacademie, Drie Eikenstraat
16 (lokaal 't Elfenbankje) van 10
tot 18 uur.
Op zaterdag 5 september is

striptekenaar Jon Bosschaert te
gast van 15 tot 1 7 uur.
BRADERIJ in het centrum van de
gemeente m.m.v. de Edegemse
middenstand en verscheidene
Edegemse verenigingen van 10
tot 22 uur.

SPRINGKASTELEN van Chiro
Che aan de St.-Antoniuskerk van
10 tot 22 uur.

OPENDEURDAGEN KIND EN
GEZIN met tentoonstelling, video
en een toelichting over de algo
test (gehoorscreening) t.g.v. het
50-jarig bestaan van de afdeling
Edegem in hun lokalen in het
oud-gemeentehuis (gelijkvloers)
van l2 tot 17 uur.

STRAATOPTREDENS, georgani
seerd door Jeugdhuis Het Varken
in de Strijdersstraat 69 van 12
tot 20 uur.

KERMIS op het gemeenteplein
van 12 tot 24 uur.

26° WANDELRALILY 'TE VOET
DOOR EDEGEM', georganiseerd
door E.R.T. De Minirijders met
start in café Oud-Edegem in de
Kontichstraat vanaf 13 uur.

OPENDEURDAGEN
HEEMMUSEUM 'DE PASTORU',
georganiseerd door de Kring

5
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voor Heemkunde in de Strijders
straat 18 van 14 tot 18 uur.

ZATERDAG
5 SEPTEMBER
PONYRITTEN VOOR KINDEREN
in de dreef Hof ter Linden van 11
tot 14 uur.

AMBACHTENMARKT in Park
Centrum aan de Drie Eikenstraat
van 11 tot 18 uur met demon
straties van o.o. ambachtelijk
bereide likeuren en genevers,
bezembinden, figuurzagen,
figuren uit papier-maché, glos
gravures, handweven, heksen
poppen, houtsnijwerk,
imkerstond, kantklossen, koper
figuurzogen, korfv lechten met
stro, kunstbreiwerk, papier
scheppen, patchwork en quilten,
pottendraaien, schilderen van
iconen en heraldiek op plank,
snijden van zijdepapier, tiffony,
tingieten, vlechten van bijenkor
ven en siermanden, ...
OPTREDEN van 4 STELTEN
LOPERS (CIRCUS IN BEWE
GING), verkleed als de 4

natuurelementen, in de
braderijstraten van 14 tot 15 uur.

KINDERLOOP (300 m), KINDER
JOGGING (l,5 km), GEZINS
JOGGING (3,3 en 6,6 km) en
een WEGWEDSTRUD ( 10 km),
georganiseerd door ABES, met
vertrek aan het gemeenteplein,
respectievelijk om 14.00, 14.10,
14.20en 15.15 uur.

INFORMATIEBEURS ONTWIKKE
LINGSSAMENWERKING,
georganiseerd door de gemeen
telijke werkgroep i.s.m. verschei
dene Edegemse verenigingen
voor ontwikkelingssamenwerking
in de feesttent op de weide aan
de dreef Hof ter Linden van 13
tot 24 uur.

KERMISSCHIETING OP
STAANDE WIP, georganiseerd
door de Kon. Hondbooggilde
St.-Sebastiaan op hun terrein in
de hovingen Hof ter Linden in de
Drie Eikenstraat van 14.30 tot
18.30 uur.
OPTREDEN van MATADI
(SOUKOUS MUZIEK), georgani
seerd door de Werkgroep

Ontwikkelingssamenwerking
Edegem in de feesttent op de
weide oon de dreef Hof ter
Linden van 14.45 tot 16.45 uur.

OPTREDEN JEUGDMUZIEK
KAPEL K.S.A. CANTINCRODE in
de braderijstroten van 15 tot 16
uur.

TROETELDIERENWEDSTRUD voor
kinderen in Park-Centrum aan de
Drie Eikenstroot van 15 tot 17
uur.

OPTREDEN van STREETBAND
JO AREND in de braderijsiraten
van 15 tot 18 uur.

OPTREDEN van 4 STELTEN
LOPERS (CIRCUS IN BEWE
GING), verkleed als de 4
natuurelementen, in de
braderijstraten van 16 tot 17 uur.

OPTREDEN van het koor HEI
PASOEP, georganiseerd door de
Werkgroep Ontwikkelingssamen
werking Edegem in de feesttent
op de weide aan de dreef Hof
ter Linden van 17.30 tot 19.30
uur.

6

Spectaculaire
kindershow
'Ricardo &
Lovely' : illusie
nummers, zweef
nummers, specta
culaire dieren, ...
Verscheidene
optredens op
zondag ó septem
ber tussen 14 en
17 uur in de
feesttent aan de
dreef Hof ter
Linden
Gratis inkom !

OPTREDEN van BANA LIEGE
(AFRO RUMBA-ROCK), georga
niseerd door de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking
Edegem in de feesttent op de
weide aan de dreef Hof ter
Linden van 21 tot 22.45 uur.

ZONDAG 6 SEPTEMBER
21 ROMMELMARKT in de
Doelveldstroot, Vrijwilligersstraat,
Onafhankelijkheidsstraat, Troost
straat en rond het gemeenteplein
met deelname van verscheidene
Edegemse verenigingen van 8 tot
13 uur.
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EUCHARISTIEVIERING in de
Basiliek in de Hovestraat met
muzikale begeleiding van het
Symfonisch JeugdOrkest Edegem
om 11 .30 uur.

OPTREDEN van JONGLEURS
(CIRCUS IN BEWEGING), met
fietsen, kegels, ballen, ... in de
braderijstraten van 14 tot 15 uur.

DEMONSTRATIES TRAMPOLINE
SPRINGEN, ACROGYM en
TUMBLING, georganiseerd door
Turnkring Jong Edegem in de
Hovestraat aan het gemeente
plein tussen 14 en 16 uur.

KINDERSHOW RICARDO &
LOVELY : met o.a illusienummers,
zweefnummers en optredens met
spectaculaire dieren (python,
babykrokodil, ...) in de feesttent
op de weide aan de dreef Hof
ter Linden - verscheidene optre
dens tussen 1 4 en 1 7 uur.

VERKLEEDPARTIJ VOOR KINDE
REN, georganiseerd door Den
dierenvriend aan hun
braderijstand in de Hovestraat
van ]4tot 1 7 uur.

OPTREDEN van
DIXIELANDBAND BLUE NOTE
COMBO in de braderijstraten
van 15 tot 1 8 uur.

OPTREDEN van JONGLEURS
(CIRCUS IN BEWEGING), met
fietsen, kegels, ballen, ... in de
braderijstraten van ló tot
17 uur.

KERMISTAPTOE door de Kon.
Fanfare St.-Rosalia in de
braderijstraten van 16 tot 18 uur.

PRIJSUITREIKING TEKEN- EN
OPSTELWEDSTRIJD EDEGEM
825 in de feesttent op de weide
aan de dreef Hof ter Linden om
17 uur.

..,..
fi
)
) ."hc.,.'l:

$%%

OPTREDEN van een VUURSPU
WER (CIRCUS IN BEWEGING)
aan het oud-gemeentehuis om
17 uur en om 17.30 uur.

OPTREDEN van ROBERT
MOSUSE en VINCENT (DINKY
TOYS) met muzikanten in de
feesttent op de weide aan de
dreef Hof ter Linden van 19.30
tot 21 uur.

FAKKELTOCHT met vertrek aan
de feesttent op de weide aan de
dreef Hof ter Linden om 21 uur.

GROOTS VUURWERK 'EDEGEM
825' aan het Meihof aan de
Basiliek in de Hovestraat om
21.30 uur.

MAANDAG
7 SEPTEMBER
KERMIS op het gemeenteplein
van 12 tot 24 uur.

Voorverkoopadressen :
• onthaal Administratief
Kontichstraat 19
• de jeugddienst, l" verdie
ping oud-gemeentehuis,
gemeenteplein
• gemeentelijke openbare
bibliotheek, Hovestraat 55
• openbare bibliotheek
Elsdonk, Kerkplein
• 't Muziekwinkeltje, Strijders
straat 24

VOETBALWEDSTRIJDEN 'Wissel
beker Leo Tindemans" tussen
gemeentepersoneel en Edegemse
Middenstand en 'Wisselbeker
mevrouw T. Goossens-Luyckx'
tussen vaders jeugd BES en
trainers jeugd BES, georgani
seerd door KW Belgica Edegem
Sport, in het gemeentelijk sport
stadion Vic Coveliers in de Jan
Verbertlei - aanvang : 18.30 uur.

DINSDAG 8 SEPTEMBER
KERMIS op het gemeenteplein
van l2 tot 24 uur.

WEKELIJKSE MARKT in de
Trooststraat van 8 tot 13 uur.

Voor meer inlichtingen kan u
terecht bij Kristel Kussé, p.a.

Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te 2650
Edegem - tel. : 450.42.46

7

Inkom : 150 fr., voorverkoop : 100 fr.

Optreden van jeugdidolen Robert
Mosuse en Vincent (Dinky Toys) op
zondag 6 september om 19.30 uur in de
feesttent aan de dreef Hof ter Linden
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Jaarmarktfeesten
WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

8

Eén van de blikvangers van de
Edegemse jaarmarktfeesten is
ongetwijfeld de feesttent op de
weide aan de dreef Hof ter
Linden.
Deze feesttent staat op zaterdag
5 september ter beschikking van
de Werkgroep voor Ontwikke
lingssamenwerking. De informa
tie en verkoopstands in deze tent
worden verzorgd door de
deelorganisaties van de werk
groep : Calcutta Rescue,
Oekroïneproject, Weeshuizen
Roemenie, Wereldwinkel, ...

Op het podium wisselen groepen
met Zuiderse invloeden en
wereldmuziek elkaar af.
Van 14.45 tot 16.45 uur treedt
Matadi op. Matadi bestaat uit
Afrikaanse en Europese muzikan
ten die beide culturen in elkaar
loten versmelten tot een nieuw
muzikaal concept, ze willen een
brug slaan tussen verschillende
culturen, het respect voor elk ros
bevorderen en een goede
verstandhouding tussen mensen
van verschillende nationaliteiten
aanmoedigen.
Matodi brengt een opzwepend
en vrolijk programma waarbij
niemand kan blijven stilstaan.

Van 17.30 tot 19.30 uur is het
de beurt aan het koor Hei
Pasoep. Hei Pasoep is een
Antwerpse zanggroep bestaande
uit een honderdtal zangers en
muzikanten die liederen brengen
uit zowat alle continenten.
Tijdens de optredens wil het koor
de rijkdom van de andere
culturen uitdrogen en hierin
tevens de stem verheffen tegen
het onrecht in de wereld.

Als afsluiter begint om 21 uur (tot
± 23 uur) Bana Liège. Bono
Liège is een spectaculaire
Afrikaanse groep bestaande uit
een tiental muzikanten die vooral
rumba - rock brengen met af en
toe soukous-invloeden. Een
wervelende show wordt verze
kerd I
Bono Liège betekent 'kinderen
van luik': alle leden van de
groep wonen dan ook in de
buurt van deze stad.

De werkgroep wil de Edegemse
bevolking de rijkheid van de
andere culturen leren kennen, de
optredens zijn volledig gratis.

Individuen en/of groepen die
willen participeren of een handje
toesteken kunnen contact opne
men met Mariette Verwimp in het
Administratief Centrum tijdens de
kantooruren, tel.450.42.47.

Optredens op zaterdag 5 september

• 14.45 tot 16.45 uur
Matadi : soukous muziek
(2 x 45 min)

• 17.30 tot 19.30 uur
Hei Pasoep : koor
(2 x 45 min)

• 21 tot 22.45 uur
Bana Liège : afro rumba rock
(2 x 40 min)
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Jaarmarkt;eesten
TROETELDIEREN'WEDSTRIJD
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Je kan NU reeds inschrijven met
onderstaande strook en deze
bezorgen bij Kristel Kussé op het
Administratief Centrum,
Kontichstroot 19 te Edegem
ofwel
ter plaatse (in Park-Centrum :
ingang Drie Eikenstraat, schuin
over de post) op ZATERDAG 5
SEPTEMBER tussen 15 en
15.30 uur.

Speciale prijs voor :
• het best verzorgde dier
• de origineelste voorstelling

IEDEREEN HEEFT PRIJS ! !

Heb je een hond, poes, konijn,
cavia of een onder troeteldier en
ben je nog geen 12 jaar, don
kon je meedoen aan de prijs
kamp op de jaarmarktfeesten.

•

•

Prijsuitreiking na de jurering rond
16.30 uur.

Verdere informatie : bij Kristel
Kussé, tel. 450.42.46.

VEEL SUCCES!!!

Inschrijvingsstrook troeteldierenwedstrijd zaterdag 5 september 1998

Naam: .

Voornaam: .

Adres: .

Tel. : leeftijd : ..

wenst deel te nemen aan de troeteldierenwedstrijd op 5 september 1998 te Edegem

Een organisatie van het jaarmarktcomité
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TEKEN- EN OPSTELWEDSTRIJD EDEGEM 825
Prijsuitreiking

825

Prijsuitreiking
zondag ó september

om 17 uur

in de feesttent

Elke tekening, kunstwerk of
opstel mocht er zijn, onze jury
moest per leeftijdsklasse een
'beste' aanduiden en had het
door echt moeilijk mee. Zoals
beloofd worden de winnaars
beloond met een mooie prijs,
begin september krijgen deze
'besten' een berichtje thuis. Moor
vermits je eigen werkje voor
jezelf het beste is en we het erg
op prijs stellen dot we zoveel
kleine kunstenaars in onze
gemeente hebben, krijgt ieder
een die meegedaan heeft een
prijs.
Op zondag 6 september om 17
uur nodigen we je uit in de
feesttent op de weide aan de
dreef Hof ter Linden waar de
werkjes zijn tentoongesteld en
de prijzen worden uitgereikt.
Zorg dot je er bent !

Nog volop aan het genieten van
de vakantie ?
Toch doen we jullie even terug
denken aan het voorbije school
jaar. Toen maakte je in je klos of
op je eentje een tekening of
opstel voor de wedstrijd Edegem
825.

Een echte jury heeft deze teke
ningen bekeken en de opstellen
gelezen. Een niet te onderschat
ten job want een 500-tol kinde
ren stuurde een werkje in.

10
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September is dé feestmaand bij
uitstek. Edegem 825 en alle
aspecten van het dagelijkse
leven zijn een ideale gelegen
heid om je fototoestel tevoor
schijn te halen.

De foto's die in aanmerking
komen voor de wedstrijd moeten
wel aan een aantal voorwaar
den voldoen :
0 elke deelnemer mag per
categorie (kleur of zwart/wit)
vier toto's inleveren;
0 deelname per categorie :
100 f;
• de foto's nergens op monteren.

Het volledige reglement kan je
verkrijgen bij Anneleen
Decraene, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 ie
Edegem, tel. 450.42.48.

Alle foto's worden
vanaf 7 tot en met
14 oktober tentoon
gesteld in de
raadzaal van het
Administratief
Centrum.

De prijsuitreiking
vindt plaats op
zaterdag l7
oktober tijdens het
wandelbuffet
Edegem 825. Alle
winnaars krijgen
hiervoor een
persoonlijke
uitnodiging.

@
Studio Brussel komt naar je toe met ...

DE AFREKENING
OP VRIJDAG 4 SEPTEMBER

IN DE FESTIVAL.HAL, DRIE EIBENSTRAAT, EDEGEM/
VAN 20 TOT 03 UUR

INKOM : 150 FR.

VOORVERKOOP : l 00 FR.

VOORVERKOOPADRESSEN :
• gemeentelijke jeugddienst,
]"verdieping oud-gemeente
huis, gemeenteplein

• onthaal Administratief Cen
trum, Kontichstraat 19

• gemeentelijke openbare
bibliotheek, Hovestraat 55

• openbare bibliotheek
Elsdonk, Kerkplein

• kantoren van de Generale
Bank [Te Nijverdoncklaan 44,
Prins Boudewijnlaan 31l,
Hovestraat 29, Buizegemlei
86 te Edegem en Kapelstraat
71 te Hove)

• 't Muziekwinkeltje, Strijders-
straat 24

of per overschrijving op
rek.nummer 220079275005
met vermelding van
"Afrekeningsfuif Edegem".

ORGANISATIE :
gemeentelijke jeugdraad
Edegem

11
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EDEGEM VROEGER EN NU
Historische tentoonstelling Edegem 825

12

In deze boeien
de tentoonstel
ling lichten we
de evolutie van
de gemeente toe
op historisch,
maatschappelijk
en structureel

Li»ril lak

Met foto's, dia's, kranteartikels,
affiches en videomateriaal
illustreren we het dagelijkse
leven in de gemeente. Plannen,
kaarten en ontwerpen tonen
aan dat onze gemeente er
anders uitzag en dat het er
anders uit had kunnen zien.
In ieder geval wordt het een
gevarieerde tentoonstelling
waarbij verschillende thema's
centraal staan.

Praktisch :
•wanneer?
van zaterdag 5 tot zondag 13
september

• waar ?
Huis Hellemans, Strijdersstraat
l4te Edegem

• openingsuren ?
zaterdag en zondag : van
10 tot 18 uur
woensdagnamiddag : van
14tot 18 uur
groepen en verenigingen
kunnen buiten deze uren een
afspraak maken

Voor verdere informatie mag je
contact opnemen met Anneleen
Decraene, Kontichstraat 19,
tel. 450.42.48.

Een historisch voorproefje ...

De oudste resten van bewoning
te Edegem treffen we aan in de
wijk Buizegem. Daar vond men
bij opgravingen Romeinse tegels
en resten van een eikenhouten
waterput. Het is deze waterput
waarnaar de wijk Romeinse put
verwijst.

Dat Edegem ook onder de
Germanen bewoond werd,
kunnen we afleiden uit de
benaming zelf : het eerste lid van
de naam Edegem, EDE, verwijst
naar Ado of Aio, de heer van de
nederzetting, het tweede lid
GEM duidt op "heem" of wo
ning. Edegem kan dus ontleed
worden als het heem van Ado of
Aio en de zijnen. Gelijkaardige
namen op 'hem' vinden we ook
terug in Buizegem wat het heem
of woning van een zekere Buso
en de zijnen betekent.

Lange tijd bleef Buizegem het
centrum van de gemeente, het
was een klein centrum met een
kerkje. In een akte van 1173
waarin de kerk van eigenaar
verandert, wordt voor het eerst
over Edegem gesproken. Van
daar Edegem 825...

De heren van Buizegem waren in
de gemeente heer en meester.
Toch verschoof stilaan het zwaar
tepunt naar het huidige dorps
centrum. De heer van het begin
nende heerlijk goed Ter Linden,
Volcardus de Tilia, trad in de
oorkonde van 1297 op als
woordvoerder van de Edegemse
parochianen en won het pleit
voor een kerk (mogelijk de Sint
Antoniuskerk) in het dorps-

centrum. Volgens de legende
verweet men "Meneerke van
Buizegem" dot hij zich niet
voldoende had ingezet voor zijn
gebied. Uit wraak maakten de
bewoners van Buizegem een
pop die men nog jaarlijks aan
de hoogste boom ophangt.

Het dorp was grotendeels in
handen van enkele machtige
families, abdijen, kloosters en
kerken. In de ]4" en nog meer
in de ]5° eeuw kwam er een
verschuiving van kerkelijke naar
burgerlijke mocht.

Deze groeiende autonomie van
de dorpen ging gepaard met de
instelling van een secretaris
griffier die de spil van de dorps
administratie werd. De meier
vervulde de functie van veld
wachter of politiecommissaris.
Schutters stonden in voor de
ordehandhaving en de bescher
ming van de burgers. De St.
Sebastiaansgilde, die in 1998
zijn 486 verjaardag viert, vloeit
voort uit deze traditie.

De grote politieke geschiedenis
die onze gewesten bepaalde,
drukte ook een stempel op de
kleine dorpsgemeenschap. De
]6"° eeuw werd overheerst door
godsdienstoorlogen.
Door de beeldenstorm, de vol
van Antwerpen in 1585 en het
komen en gaan van vreemde en
bevriende troepen, was het
gezicht van de gemeente danig
veranderd.
Brand en vernieling waren
schering en inslag. Alsof dit nog
niet voldoende was, teisterden
een wolvenplaog en pestepide
mieën onze contreien.

s$'

825
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Het krijgsgewoel was na de 16"°
eeuw nog niet ten einde. Tussen
de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden werd een 12jarig
bestand op 14 opril 1609
afgekondigd en dit luidde een
rustpauze in. Maar in 1624
werden de gevechten in alle
hevigheid hervat. Deze gevech
ten leidden in 1625 zelfs tot een
bijna volledige ontvolking van de
gemeente. Na de Spaanse
overheersingen en de successie
oorlog belandde Edegem uitein
delijk onder Oostenrijkse heer
schappij

De zogenaamde Oostenrijkse
rijd bracht nog een paar malen
Franse bezetting ( 1700 - 1706 -
1746). De keizer-koster Jozef Il
voerde grote hervormingen door.
Het burgerlijk huwelijk werd
ingevoerd, de godsdienstvrijheid
werd afgekondigd.

Het huidig stelsel met maire of
burgemeester, een gemeenteraad
en schepencollege werd geinstal
leerd. Tijdens de Nederlandse
overheersing ( 1815-1830) en na
de Belgische onafhankelijkheid
bleven deze instellingen behou
den.

Tijdens de negentiende en
twintigste eeuw nam de ge
meente zijn huidige maatschap
pelijke en structurele vormen aan.
Halverwege de ]9 eeuw werd
gestort met de sociale dienstver
lening in onze gemeente : in
1845 haalde Maria Corolina de
Bois (de dochter van de baron
burgemeester) de zusters
Annonciaden van Veltem naar
Edegem. Samen brachten zij een
privé-school en een gasthuis
onder in de oude kapelanie.
In 1877 nom het Armbestuur dit
godsgosthuis over : dit was de
historische voorloper van het

huidige OCMW In 1954 kreeg
deze instelling de huidige
benaming lmmoculota en in
1965 werd het rustoord met een
nieuwe reeks afdelingen voor
chronisch zieken en revalidatie
uitgebreid.

In 1859 besliste de Belgische
overheid om rond Antwerpen
een fortengordel op te trekken.
Het vijfde fort zou zich op
Edegems grondgebied bevinden.
Als randgemeente van het om
zich heen grijpende Groot
Antwerpen, groeide Edegem uit
tot één van de meest expansieve
gemeenten van het gewest. De
gemeente die sedert 1884 door
hoor "grot", speeltuinen en
bedevaartsoord heinde en verre
wos bekend gerookt, werd een
villadorp met een spoorwegholte
op de lijn Antwerpen-Boom.

De eerste decennia van de
twintigste eeuw werden geken
merkt door een grote bouw
activiteit. In het centrum werd in
1910 het gemeentehuis opge
trokken. Tussen de spoorweg, de
Kontichstraat en de Hovestraat
zorgde de maatschappij
"Edegem Uitbreiding" voor de
aanleg van een aantal leien. In
de wijk Elsdonk legde de "Gor
den City maatschappij" een
tuinwijk aan.

Deze expansie werd niet meer
gestuit. In de jaren 50 ontston
den er nieuwe woon
gelegenheden op het Molenveld
en in de jaren 60 werd het
startschot gegeven voor de
verkaveling Buizegem.
Zo werd Edegem een
residentiële gemeente in de
Antwerpse rond.

13

De geschiedenis van Edegem wordt tijdens deze tentoonstelling uitgebreid geillus
treerd met o.a. dit perkament uit de l5 eeuw...
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WANDEL.BUFFET EDEGEM 825

In het kader van het feestjaar
'Edegem 825' wordt op zater
dag 17 oktober e.k. een wandel
buffet georganiseerd in de
gemeentelijke sporthal Den
Willecom, Terelststraat 2.
Dit wandelbuffet met optreden
van Günther Neefs en zijn
dansorkest vervangt dit jaar het
traditioneel tuinfeest.

Alle inwoners worden hartelijk
uitgenodigd !

Om praktische redenen is het
aangewezen dat wordt inge
schreven door middel van de
inschrijvingsstrook op de vol
gende bladzijde.

De opbrengst van dit
gemeenschapsfeest is bestemd
voor de v.z.w. Driehuizen, een
woonproject voor fysiek en
mentaal gehandicapten in
Edegem.

14
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Programma:

18 uur:
receptie aangeboden door het
gemeentebestuur

19 uur:
opening van het worm en koud
buffet en de oesterbar

22 uur:
optreden van Günther Neefs
feestdessert 'Edegem 825'

Voor meer info :
Willy Van den Bosch,
tel. 450.42.64.

Inschrijvingsstrook Wandelbuffet Edegem 825

Naam en adres : .

wenst in te schrijven voor het Wandelbuffet Edegem 825 op l7 oktober a.s.

met personen tegen 825 fr. (buffet) : x 825 fr. = fr.

met personen tegen 1.000 fr. (buffet en oesters) : x 825 fr. = fr.

en zou graag de tafel delen met .

Bedrag te storten op rekening 001-3194827-14 met vermelding van "Wandelbuffet Edegem 825" ofte
betalen middels een gekruiste cheque te zenden naar : Wandelbuffet Edegem 825, Kontichstraat 19,
2650 Edegem.
Inschrijven tot 12 oktober.

L__

15
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 5 tot 13 september
HISTORISCHE TENTOON
STELLING EDEGEM 825

lees ook blz.

• • •
Van 19 september tot 11 oktober
20 JAAR HUIS HELLEMANS

schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, grafiek, ...

• • •

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK
LOONT ECHT
DE MOEITE!

20 jaar Huis Hellemans

In 1978 opende de vzw Tentoon
stellingshuis Hellemans voor het
eerst zijn deuren. Het twintigjarig
bestaan is dan ook een aanlei
ding om een overzichtstentoon
stelling te organiseren en twintig
kunstenaars, die hier reeds
exposeerden, uit te nodigen.

Variatie aanbieden is één van de
doelstellingen van Huis Helle
mans. Tijdens deze tentoonstelling
worden dan ook verscheidene
disciplines in de kijker geplaatst :
o.a. schilderkunst, beeldhouw
kunst, fotografie, grafiek...

Naar aanleiding van deze
tentoonstelling wordt een speciale
catalogus uitgegeven : een
unieke, prachtige uitgave ! Hierin
zijn beschouwingen over het huis
en de werking opgenomen.
Daarnaast vindt men er informatie
in terug over onderstaande
kunstenaars en een lijst van alle
tentoonstellingen die ooit in Huis
Hellemans plaatsvonden.

De overzichtstentoonstelling '20
jaar Huis Hellemans' loopt van
19 september tot en met l
oktober en verwelkomt volgende

kunstenaars :
• Bart laerenbergh
• Carolina de Waart
• drie generaties Deprins
• Filip Tas
• Freddy Theys
• Gerard Alsteens
• Harold van de Perre
• Jean-Paul Loenen
• Jos De Beule
• Jos de Mey
• Marc de Groot
• Marc Melsen
• Michel Martens
• Nicole Halsberghe
• Oscar Bonnevalle
• Paul R. Goris
• René Smits
• Robert Borrel
• Roland De Winter
• Willy Peeters

Op de opening van deze tentoon
stelling verwelkomen we tevens
onze 1 00. 000ste bezoeker ... !

Voor meer informatie mag u
contact opnemen met Anneleen
Decraene, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. : 450.42.48

Geef kunst een kans, bezoek
Huis Hellemans

(

Kalender tentoonstellingen
HUIS HEL.LEMANS
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Onze troeven, zoals steeds :
• mooi kader
• hoog niveau
• lage prijs

• prachtige akoestiek
• geen parkeerproblemen

Inkom:
350 fr.
250 fr. voor 'Vrienden van de
Edegemse concerten', +3-pas, 
18-jorigen en CJP.

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé, p.a. Administra
tief Centrum, Kontichstraat 19
te Edegem, tel. : 450.42.46

U kan zeker zijn van een
mooie en sfeervolle, muzikale
avond
in het unieke en prachtige
decor van de St.-Antoniuskerk !

Zij nodigen u don ook van harte
uit op hun volgende
zoterdogovondconcert !

Optreden van Gaby Van Riet,
fluit en Xavier de Moistre, harp

Plaats:
St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraot, Edegem

Datum:
zaterdag 24 oktober
om 20.15 uur

\-~4j !4....
'>»»",r.·,:

Comité Edegemse Concerten

ZATERDAGAVONDCONCERT
Het Comité Edegemse Concerten
kende een schitterende stort van
zijn zaterdagavondconcerten
1998: het jubileumconcert
Edegem 825' o l6 mei ll.,
waar hei groot koperensemble
van Theo Mertens optrad, kende
een overweldigend succes.

Dit is ongetwijfeld een stimulans
voor het comité, dot al sinds
1969 instaat voor de organisatie
van talloze concerten met
topmuzikanten.

17
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DE OCMW-REKENING 1997

De çereenterccdeurceizi]
vergccerigvd25ju l9
ie rekerié1997e er
cc=elCC»Si gcei

U-cc :ce--czcces
-cci±ie esccc er
CCig.sg=ces

2eçareurescsce:cc
2=zeer.c--er
CC-cc=zce

--77-c

volscgindekosten opgeno
e.c:steent meeruitgaven
vcé7i licen frank t.o.v.
5±
cc: zsiwcersvandegem
:cc7e in het rustoord

e:signet eigen middelen
--ceece,droeg de
sevcce sociale bijstond
2.53.779 E. in de plcctsings

• ---·- 'l. ..'-5=i].

In 1997erden 1 c=zinnen
door de dienst cezi: e
bejaardenhulp gece <:
werden 22.51e care
teerd. Decece:=;20.228
uren hulp cc 24 z:ze.Er
werden incge 255
maaltijden cc eeec

Algemeen
OCMW

0

26.605.426

26.605.426

Buitengewone
dienst

De OCMW-rekel97
vertoont een financies e
wicht, rekening houcece:een
reservefonds van 1.594.873
fr. voor de gewone diens:en een
belegging van l5 milje frank
in kasbons.

In de onderste.ece=re
bleven de uigce ze:cel
van 195.

7.960.079

444.604.038

452.564.117

Gewone dienst
(dagelijks beheer)

(investeringen)

Resultaat

Netto vastgestelde
rechten

OCMW-rekening
1997

Vastgelegde uitgaven

Financiële steun

Voor het totaal van de thuis
diensten werd in 1997
7.797.024 fr. uitgegeven.

e cing van de financile
steunverlening, die reeds in
1996 werd vastgesteld, heef
zich in 197 voortgezet. To.v.
de uitgaven von 1996 is er een
daling met bijna 3 miljoen,
zodat de netto steunverlening
gedaald is tot op het peil van
1993.

Thuisdiensten

2cg+.e er:inas
mi l ' . ·' ' ·'

tehuis lcculcic

_ :s =v.
C-.J5wen#
-cse.oocsre

_ - - ~--. • -- -- 1 --'-- r= r" 2-s..
.-c-ei#esvn hei
-s:eoien.

eslig er7:usrood
=oen7met RVT
=eg.wie55.57
22= ge=c
springsmntregelen
g f 4ç=za ng=re

-e-:eee inkosten
r=cs gel- 152%72).

wae: van de dienst
·ereningejen gcrcnderen,
«5besloten in een
zriewcwervingen te
·z.

resereuiterccrd in een
scnceurccenvoor

- - ,,7..:. 1996rsre to.v. '
- ·gene vernogngen negre

pen].

Deschuldenlast voor de bouw
van het new rustoord werd in
797orde eerste keer
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De uitgaven die niet kunnen
gerecupereerd worden en dus
hoofdzakelijk ten laste vallen van
de gemeente en het sociaal
impulsfonds bedrogen in totaal
83.842.972 f. en zijn onder te
verdelen als volgt :

Voor de operationele diensten :
Sociale bijstond 16.040.897 fr.
Bejaardentehuis

20.933.923 fr. (*)
Gezins- en bejaardenhulp

3.385.996 fr.

Thuisbezorgde maaltijden
1.397.722 f

Poetsdienst 3.013.306 fr.

(*) inclusief tussenkomst voor
opname van behoeftigen en
volledige schuldenlast nieuwbouw

Rekening houdend met het batig
saldo van 2.339.413 fr. dot de
dienst arbeidsgeneeskunde
opleverde, bedrogen de totale
kosten van de operationele
diensten 42.432.431 fr.

Voor de ondersteunende
diensten: 30.081.289 fr.

Investeringsuitgaven :
11.329.252 fr.

De gemeentelijke subsidie
bedroeg 70 miljoen frank. Er
was geen opname uit eigen
reservefonds nodig om de
werking te financieren.

U VERVOERSPROBLEMEN ?
de MMC misschien iets voor u !

Wat is een MMC ?

De Mindermobielencenirole is
een vervoersdienst voor mensen
die verplaatsingsproblemen
hebben. Het transport wordt
verzorgd door vrijwillige chauf
feurs in ruil voor een beperkte
vergoeding.

Voorwaarden

• vervoersproblemen hebben
omwille van ouderdom, ziekte
of handicap

• een inkomen hebben dat lager
is dan tweemaal het bestaans
minimum (alleenstaande :
minder dan 41.010 fr. netto
per maand; echtpaar : minder
dan 52.682 fr. netto per
maand).

Wat kost het ?

• een rit wordt twee dagen op
voorhand aangevraagd aan
de MMC

• de centrale zoekt een chauffeur
en verwittigt de gebruiker.

Meer inlichtingen ?

• MMCMindermobielencentrale l

Terlindenlaan 1, 2650 Edegem ,
tel. 450.84.05 (tussen 9 en 1

12 uur)

De l4 vrijwillige chauffeurs komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen.
Tijdens hun laatste bijeenkomst kregen zij deskundige uitleg over de begeleiding van
rolstoelgebruikers.
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Een mooi OCMW-project te Edegem:

TAI CHI EN CHI KUNG

t-

!

vanaf 14 augustus
bij Betty Van Daele,
tel. 449.80.88.

Inlichtingen en
inschrijving :

Vanaf september.

Tai Chi, uitdagend om te
leren, boeiend en gracieus.
Momenteel is het één van
de meest wereldwijd ver
breide praktijken ter bevor
dering van de gezondheid.

Eens je door een moeilijke
beginperiode bent (een
tweede keer starten is een
goed idee !), kan je er
heerlijke momenten mee
beleven : op een strand,
onder een boom, vóór een
bloeiende struik, in een

} vallei, tussen de bloemen of
op mooie muziek...

{rcwc.ette snee » '
. plaats van nog meer inspan-

1
')

ning te vragen. Tai Chi
, brengt je dichter bij de {

natuur, bij de aarde-ener- l}
- gie, bij je kern. En dit is zó '}

[ nodig in onze drukke '
.'samenleving : leeg zijn van

} alle stress. Chinezen maken
. een heel poëtische vergelij
king met de bamboe :

E' ,i,,, ,~-~~-- . . ; ~.,- .. • r
, ik»pfg hts. ! :.k9
sa. haat el eai» ie»da ..a i

"Unlike the trees that break and fall,
the bamboo's stem is just a hollow, nothing more.

ITS STRENGTH IS. IN ITS EMPTINESS."

Lessen op zaterdag,
maandag en donderdag,l vanaf september.

· 1 Zowel vrouwen als mannen.
Aparte groep voor
50-plussers.

In tegenstelling tot de bomen die breken en neervallen,
is de stam van de bamboo slechts een holte, niets meer.

De leegte is zijn sterkte.
Ae:"2.-= Uz,4
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BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK
De behaagactie van vorig jaar was weer eens een groot succes. Er werden 269 haagplantpakketten en 4]
knotwilgen aangekocht.
Ook dit najaar organiseert natuurvereniging 'de Wielewaal' een haagplantactie. Onze gemeente en de
milieuraad verlenen dit jaar opnieuw hun medewerking aan de actie. Weerom wordt getracht het nut en het
esthetisch aspect van inheems groen in de verf te zetten.

KIEZEN VOOR STREEKEIGEN
1

voedsel of onderkomen meer plantgoed zal tussen 60cm en
GROEN IS KIEZEN VOOR vinden. 1 l 00cm groot zijn. De keuze van
KWALITEIT

Schaalvergroting, ruilverkaveling
de pakketten zal afhankelijk zijn

1
van de ruimte die u ter beschik-De voordelen van streekeigen en mechanisering in de landbouw king heeft om aan te planten.groen tegenover uitheemse 1 zijn mede de oorzaak van het

soorten, zijn als volgt samen te 1 verdwijnen van hagen en hout- Het pakket 8 dat wordt aangebo-
vaiien: sireekeigen bomen en kanten. Hei in onbruik geraken den is de knotwilgpoot.
struiken zijn veel goedkoper, ze 1 van houtkanten als leverancier
hebben een langere levensduur, van brand- en gerielhout heeft er BELANGRUK !
ze zijn beter bestand tegen de ook toe bijgedragen dai hagen Hoe kan u bestellen ?grillen van ons klimaat en tegen en houtkanten zijn vervangen

1 Heel eenvoudig ! Op onderallerlei ziekten en plagen.
1

door prikkeldraadafsluitingen ..
staand bestelformulier duidt u aan

Behalve dit, zijn er nog enkele
1

De weinige 'natuurgebiedjes' die
1

welk(e) pakket(ten) u wenst.
pluspunten het vermelden waard. nog overblijven, zijn als het ware Dit formulier kan vanaf begin
Naargelang het seizoen toont

1
eilandjes geworden, en voor september en moet uiterlijk op 24

ons inheems groen zich telkens sommige populaties vaak niet oktober e.k. worden ingeleverd,
op een andere manier: het groot genoeg om zich in stand te samen met de betaling bij de
grafisch spel van de kale takken houden. Om te voorkomen dat groen- en milieudienst in Font 5,
in de winter, de bloesems en het

1
sommige planten- en dieren- of: het juiste bedrag overschrijven

prille groen in de lente, de soorten verdwijnen, zijn verbin op rekeningnummer 000-,,. 1 weelde van het zomerse lover,
1
dingen nodig tussen de nog 1 0009054-33 en het bestel-

de kleurenpracht en de vruchten
1

resterende natuur. Door het 1 formulier opsturen naar: Groen-
in de herfst. aanplanten van groene linten 1 en milieudienst, Administratief

1 tussen de gebiedjes, kan 1 Centrum, Kontichstraat 19, 2650
Onze inheemse planten zijn

1
migreren mogelijk worden 1 Edegem of het formulier afgeven

vaak een uitwijkplaats voor gemaakt. Hagen en houtkanten op de Groen- en milieudienst zelf.
insecten, vogels en kleine zoog-

1 en bomenrijen zijn hier uitstekend
dieren. Vlinders, mezen, egels,... voor geschikt. Wanneer zijn de planten te
weten slechts stand te houden verkrijgen ?
waar voldoende eet- en schuil- OOK U KAN UW STEENTJE Op de "Dag van de Natuur", 22
mogelijkheden zijn. BIJDRAGEN november 1998, tussen 14 en

1 6 uur kan u uw bestelling
BEHOUD DE NATUUR ... MAAK U kan vanaf begin september tot afhalen in hangar 44, Rogier
PLAATS VOOR EEN HAAG 24 oktober tegen sterk verlaagde Van der Weydenstraat [t.o.v.

Onze natuur gaat er steeds
prijzen streekeigen haagplanten OLVE), ingang langs de straat-
aankopen zijde.

verder op achteruit. Enorme Streekeigen groen biedt immers, Bij het afhalen van het plantgoed
stukken open ruimte zijn ingeno- zoals u reeds kon lezen, vele ontvangt u van de Wielewaal
men door woonverkavelingen, voordelen tegenover uitheems een folder met plant- en snoeitips.
bedrijfsterreinen, een uitgebreid (sier)groen. Voor meer inlichtingen:wegennet, enz. Bossen, hout-
kanten en ruigtes verdwijnen, Er worden 7 verschillende Groen- en milieudienst, binnen

waardoor tal van dieren geen haagpakketten aangeboden. Het fort Fort 5, tel: 448.00.78
21



BESCHRIJVING VAN DE PAKKETTEN
Pakket l: Houtkant
Wie over voldoende ruimte
beschikt (een strook van onge
veer 20m lang en 3m breed) kon
zich aan een houtkant wogen.
Het onderhoud is zeer beperkt:
één kapbeurt om de 5 à 6 jaar.
Soorten : es, lijsterbes, vogelkers,
winterlinde, zoete kers, zomereik.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 20m.
Prijs : 250 fr.
Pakket 2 : Houtkont voor natte en
moeilijke gronden
Een houtkont als pakket l, moor
met soorten die bestand zijn
tegen een vochtige bodem.
Soorten : es, grauwe wilg,
ratelpopulier, schietwilg, water
wilg, zwarte els.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 22m.
Prijs : 250 fr.
Pakket 3 : Geschoren (doornloze)
hoog
Een echte omheiningshaag,
waarvan de hoogte afhankelijk is

van de functie. Deze hoog wordt
meestal tweemaal per jaar
gesnoeid, voor en no de zomer.
Soorten : wilde liguster, veld
esdoorn, rode kornoelje, haze
laar, haagbeuk, Gelderse roos.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 7m.
Prijs : 300 fr.

Pakket 4 : Doornhaag
Ondoordringbore hoog voor
afscherming. Weinig snoei voor
bloem- en vruchtvorming.
Soorten : sleedoorn, meidoorn,
eglantier, hondsroos.
4 soorten, 6 planten per soort,
goed voor Sm.
Prijs : 300 fr.
Pakket 5 : Bloesem- en bessen
hoog
Een pakket met vooral bloeiende
en bessendragende planten.
Door minimale snoei zullen
struiken uitbundig bloeien en
vruchten dragen. Door de voria
tie aan soorten is bloei verzekerd
tof in de zomer.

Soorten : sleedoorn, meidoorn,
Gelderse roos, rode kornoelje,
sporkehout, kardinaalsmuts.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor Sm.
Prijs : 300 fr.

Pakket 6 : Haagbeulchaag
Bekende boerenerfhoag, wordt
meestal op l .5m geschoren, vóór
en na de zomer.
Soort : haagbeuk
25 planten, goed voor 7m.
Prijs: 450 fr

Pakket 7 : Vogelbo:je
Dit minipakket is bedoeld voor
wie geen haag wenst te planten,
maar een hoekje vrij heeft voor
een klein bosje, een ideaal
nestplaatsje voor vogels.
Soorten : Gelderse roos, haze
laar, meidoorn, rode kornoelje,
sleedoorn, sporkehout.
6 soorten, 2 planten per soort.
Prijs : 170 fr.
Pakket 8: Knotwilgenpoot
Prijs : 50 fr.

BESCHRIJVING VAN DE SOORTEN
Veldesdoorn (Acer compestre )
Gedijt best op voedselrijke
(leem)grond. Zeer sierlijke blad
vorm met een mooie herfstkleur. Bij
het uitlopen van de scheuten in het
voorjaar verkleuren ze helderrood.
Goed bestand tegen snoei,
uitgezonderd in de periode tussen
januari en mei (bloeden). Typische
gevleugelde vruchtjes.

Zwarte els (Alnus glutinoso)
Zeer sterke groeikracht op vochtige
tot zeer natte bodems. Groeit in
jeugdig stadium tot 1 m per jaar.
Vormt donkerbruine houtige
vruchtjes (elzenpropjes) die zeer
geliefd zijn bij de vogels. Zeer
goed bestand tegen snoei, vaak
als hakhoutheester behandeld.

22

Haagbeuk (Corpinus betulus)
Niet te verwarren met de beuk. Te
onderscheiden van de beuk door
zijn dubbelgezaagde bladrand.
De haagplant bij uitstek (zeer goed
bestand tegen snoei). Goede
groeikracht op niet al te droge
gronden. Diepe beworteling.
Mooie herfstkleuren. Zeer waarde
volle soort waarvan de bladeren
geliefd zijn door de meikever.

Rode kornoelje (Cornus songuineo)
Prefereert vruchtbare bodems.
Bloeit met witte bloemen. De jonge
takken vertonen een typische rode
verkleuring in herfst en winter.

Hazelaar (Corylus ovellono)
Vruchtbare vochtige bodems. Bloeit
zeer vroeg in het voorjaar met

'katjes'. Lekkere hazelnootjes. Zeer
goed bestand tegen snoei.

Meidoorn (Crotoegus monogyna)
Gedijt op alle bodems, liefst
vruchtbaar en niet te droog. In de
volksmond ook gekend als doorn
hoog. Zeer goed bestond tegen
snoei. No een rijkelijke bloei in
mei, vormt hij donkerrode vruch
ten. Indien er zich in de streek
problemen voordoen met perevuur:
snoeien vóór de bloei.

Wilde kardinaalsmuts (Euonymus
europoeus)
Groeit graag op humusrijke en niet
te droge bodem. Vormt een rode
doosvrucht met typische vorm.
Mooie herftstkleur, paarse bessen
en groen vierkante twijgen.

wordt vervolgd op blz. 23
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'KE CULTURELE RAAD
Voorzitter : dhr. R. Lemmens, Prins Boudewijnlaan 167, 2650, tel. 457.43.18
Secretaris : mevr. A. Decraene, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem,

!e el 450.42.00.

co; !envereniging De 1 mevr. N. Vercauteren-Gillis 1 Florent Geversstraat 39
://2gaal v.z.w. Prins Boudewijnlaan 182 2650 Edegem

1er M. De Nys-Sip5 I 2650 Edegem tel. 457.61.87
Mussenburglei 52

1

tel. 457.96.52
2650 Edegem i Edegems Volkskunst-

1
el 455.20.50 Culturele Kring Edegem komitee v.z.w. 1

culturele activiteiten dhr. J. Annaert

1Arbeiderstoeristenbond 

1

dhr. A. Delbaen Onahankelijkheidsstraat 34
De Natuurvrienden Alfons Quetetlaan 5 2650 Edegem

1dhr. De Ridder 2650 Edegem 1 tel. 457.04.1 0
Kruikstraat 10

1

tel. 440.32.16
2018 Antwerpen

1
Elsdonk Oud-Scouts

tel. 239.17.28 Davidsfonds - afd. Edegem sociaal-culturele activiteiten
culturele acitiviteiten dhr. A. van den Bogaert

Basiiicakoor 1 dhr. J. Vaes Elsenborghlaan 7
dhr. L. Peeters

1

Kontichstraat 166 2650 Edegem
Vrijwilligersstraat 2 2650 Edegem tel. 449.30.81
2650 Edegem tel. 457.20.11
tel. 457.77.16 Federatie Vlaamse

Den Dierenvriend Vrouwengroepen v.z.w.
Bond van Grote en van rechten van het dier en plichten sociaal culturele activiteiten
Jonge Gezinnen van de mens benadrukken mevr. H. De Wit-Jacobs
sociaal-culturele activiteiten mevr. B. Baerts-Van Bael Jan de Sadelerlaan l 0
mevr. A. Vandenlindenloof-Van Jean Notéstraat 2 2650 Edegem
Hees 2650 Edegem tel. 449.17.66
Ernest Jouretlaan 87/3 tel. 457.19.60
2650 Edegem Jeugdkoor 'De Vagebond-
tel. 457.12.05 Edegem Rally Team 'De jes' v.z.w.

Minirijders' v.z.w. mevr. L. Verhaegen-Ceuleers
Buizegemkoor dhr. J. Verbaere Jan de Bodtlaan 7
mevr. B. Versavel-Schalckens Jan van Mirlostraat 3 2650 Edegem
Rotenaard 102 2650 Edegem tel. 440.08.20
2650 Edegem tel. 440.34.62
tel. 457.19.01 Koninklijk Familiakoor

Edegems Harmonieorkest Elsdonk
CMBV Edegem-Hove

1

v.z.w. dhr. P. Fornoville
sociaal-culturele activiteiten dhr. F. Wagemans Parklaan 114



C 0
de

NTACTAD
depensee

RESSEN VAN
, ,

er et(ytt

' 2650 Edegem
tel. 448.25.6l

Koninklijke Fanfare St.
Rosalia

1 dhr. M. Lycke
Onafhankelijkheidsstraat 135

1
2650 Edegem
tel. 457.67.08

1
Koninklijke Tuin- en Land-

l bouwmaatschappij Edegem
voordrachten en studiereizen
i.v.m. tuin- en landbouw

' dhr. M. Lermusiau
Oosterveldlaan 133
2610Wilrijk

i tel. 440.43.56
1

! Kring voor Heemkunde
Edegem v.z.w.
heemkunde

1 dhr. W. Swiggers
Loze Gaanweg 21
2650 Edegem
el. 457.21.22

Kristelijke Arbeiders
vrouwen-Buizegem
soiaal-culturele activiteiten
mevr. M. Enzlin-De Ridder
Jozef de Veusterstraat 92
2650 Edegem
tel. 449.01.36

Kristelijke Arbeiders
vrouwen-H.Familie Elsdonk
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. Lequenne
Valentina Le Delierstraat 33
2650 Edegem
tel. 440.67.88

Kristelijke Arbeiders
vrouwen Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. De Gueldre
Mr. R. Goossensstraat 34
2650 Edegem
tel. 457.07.58

Kristelijke Arbeidersvrou
wen - St.-Jozef Molenveld
sociaal-culturele activiteiten
mevr. M. Stoffelen
Baron de Cellesloan 55
2650 Edegem
tel. 449.41.01

Kristelijke Werknemers
beweging-Elsdonk
algemeen vormingswerk
dhr. P. De Reys
Porklaan 145
2650 Edegem
tel. 449.77.92

Kristelijke Werknemers
beweging - Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes
algemeen vormingswerk
dhr. W. Hendrickx
Onafhankelijkheidsstraat 175
2650 Edegem
tel. 458.01.37

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
mevr. H. Smets
Kerkplein z/n
2650 Edegem
tel. 449.30.35

Oudervereniging Familia
Instituut
mevr. M. Eyckerman-Peridues
Prins Karellaan 50
2610 Wilrijk
tel. 828.07.78

School voor Jeugdfilatelie
'De Tassis'
verzamelen en leren omgaan met
postzegels
dhr. E. De Cauwer
Ridder Gerardilaan 26
2650 Edegem
tel. 449.36.27

Sportclub OLVE 50+
sociaal-culturele activiteiten
mevr. M. De Meyer-Marcx

Ter Voortlaan 33
2650 Edegem
tel. 449.49.83

Studiekring Si.-Ambrosius
Imkersgilde Edegem
zie 'Milieuraad'

Symfonisch Jeugdorkest
Edegem
mevr. K. Verhelst
Scheidingsstraat 13
2610 Wilrijk
tel. 828.48.06

Toneelgroep 'Te eeuw'
dhr. L. Vermant
Omer van Ommer,plein 17
2650 Edegem
tel. 449.30.75

Vakantiegenoge. Edegem
dhr. B. Dombrecht
Tony Bergmannstraat 35/ l
2650 Edegem
tel. 449.04.34

Vevasco
algemeen vormingswerk
dhr. L. Vranckx
Buizegemlei 66
2650 Edegem
457.24.46

Vlaamse Toeristenbond 
Vlaamse Automobilisten·
bond - afd. Edegem
dhr. F. Claes
Timmerdonckstraat 31
2650 Edegem
tel. 449.32.91

Vlaamse Volkskunstbewe
ging 'Die Schaertjes' Edegem
dhr. L. Witters
Rotenaord 60
2650 Edegem
tel. 458.45.61

Vlaams Nationale Stichting
Edegem v.z.w.
sociaal-culturele acitiviteiten
dhr. R. Dekeyser
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Graaf de Fienneslaan 47
2650 Edegem
tel. 449.64.89

Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden
zie 'Seniorenraad'

Vogelkundige Kring St.
Franciscus Edegem
dhr. F. Herremans
Moerelei 34
2610w71rijk
tel 327.71.36

Vogelkundige Kring 't
Klavertopje Edegem
dhr. P. Van Moeseke
Fort V-straat 62
2650 Edegem
tel. 449.29.30

Vriendenkring Blauwvoet
federatie - Schaar Adelheid
en Vendel Zannekin
culturele manifestaties
mevr. Seis
Paul Gilsonlaan 49

2650 Edegem
tel. 449.17.89

Willemsfonds-afd. Edegem
sociaal-culturele activiteiten
dhr. A. Van den Bogaert
Elsenborghloon 7
2650 Edegem
tel. 449.30.81

KE GEZINSRAAD
Voorzitter : mevr. M. Blondé, Koning Albertlei 29, 2650 Edegem, tel. 455.27.90
Secretaris : mevr. M. Verwimp, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00.

Algemeen Christelijk Vak
verbond
dhr. J. Leyssens
Rotenaard l 00
2650 Edegem
tel. 457.14.48

Bezigheidsclub C.M.
Edegem
voor langdurig zieken en gehan
dicapten
mevr. S. Van Helsen-Voet
Graaf de Fienneslaan 58
2650 Edegem
tel. 449.52.33

Bond van Grote en van
Jonge Gezinnen
zie 'Culturele Road'
Driehuizen v.z.w.
dagcentrum voor motorisch
gehand icopten
Grote Dries 3
2650 Edegem
tel. 457.35.10

Eensgezind Molenveld
Edegem v.z.w.
dhr. M. Doemen
Sorbrechtshofstraat 15
2650 Edegem
tel. 440.24.44

Elsdonk Oud-Scouts
zie 'Culturele Raad'

Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen .z.w.
zie 'Culturele Raad'

Jonge Gezinnenbeweging
Edegem-Wilrijk
dhr. H. Wouters
Ridder Gerardilaan 17
2650 Edegem
tel. 449.85.53

Katholieke Vereniging van
Gehandicapten
dhr. H. Van Domme

Henri Dunantstraot 36
2650 Edegem
tel. 457.10.87

Kristelijke Arbeidersvrou
wen - H, Familie Elsdonk
zie 'Culturele Rood'

Kristelijke Arbeiders
vrouwen - St.-Bernadette
Edegem-Mortsel
mevr. J. Verhaverbeke-Van Dijck
Rombaut Keldermansstraat 19
2650 Edegem
tel. 440.64.62

Kristelijke Arbeiders
vrouwen - St.Jozef Molen
veld
zie 'Culturele Rood'

KWB - Elsdonk
zie 'Culturele Rood'
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Liberale Damesafdeling Vrij
Edegem
mevr. M. Bosmons-Thewissen
Ernest Jouretloon 36
2650 Edegem
tel. 457.08.20

Oud-Gidsen Elsdonk
Edegem
mevr. J. Moelonts-Chopel
Sterrenlaan 143
2610 Wilrijk
tel. 440.1 0.17

Oudervereniging BSGO
mevr. D. van der Stroelen
Fazantenlaan 4
2610 Wilrijk
tel. 440.70.78

Oudervereniging
Gemeenteschool Andreas
Vesalius Edegem
mevr. V. Gossey-Peeters
De Wieken 1
2650 Edegem
tel. 458.14.77

Oudervereniging OLVE
Humaniora
mevr. A. Buelens
Bouchoutselei

2540 Hove
tel. 455.50.93

Oudervereniging OLVE
lager onderwijs Rombaut
Keldermansstraat
dhr. P. Beeke
Koning Albetstraat 107
2547 ut
tel. 455.95.03

Oudervereniging OLVE
Prins Boudewijnlaan
mevr. M. Boeten-Peeters
Arendsnestloon 14
2650 Edegem
tel. 457.78.63

Rode Kruis Vlaanderen
afd. Edegem
mevr. G. Verhuist
Prins Boudewijnlaan 186
2650 Edegem
tel. 457.27.01

Socialistische Vooruitziende
Vrouwen Edegem
mevr. M. Wuylens-Von Looy
Onafhankelijkheidsstraat 161
2650 Edegem
tel. 457.64.78

Ziekenzorg H.Familie
dhr. F. Debisschop
lr.Haesaertslaan 27
2650 Edegem
tel. 449.42.88

Ziekenzorg Onze-lieve
Vrouw-van-Lourdesparochie
mevr. P. Duinsloger
Buizegemlei 68/2
2650 Edegem
tel. 458.28.84

Ziekenzorg S; -Rlasadette
dhr. Van Hecken
Sint-Hathebrandstaat !
2640 Mortsel
tel. 449.33.09

Ziekenzorg Si.-ze
zr. L. Heylen
Drie Eikenstraat 363
2650 Edegem
tel. 449.64.31

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD
Voorzitter: dhr. S. Buelens, A. Roncallilaan 4, 2610 Wilrijk, tel. 449.07.39
Secretaris: dhr. L. Bries, p.a. Administratief Centrum, Kontichstroat 19, 2650 Edegem, tel. 450.42.00

Chiro Che Jongens Edegem
jeugdbeweging
Steven Torfs
Hagedoornlei 14
2650 Edegem
tel. 457.23.48

Chiro Che Meisjes Edegem
jeugdbeweging
Krisien Schoukens
Kerkeland 30
2550 Kontich
el. 457.22.74

K.S.A. O.-L.-Vrouw-van
Lourdes
jeugdbeweging
Bart Meesters
Onofhonkelijkheidsstroot 105
2650 Edegem
tel. 457.87.63
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K.S.A. Parsival
jeugdbeweging
Joris Van Draagenbraeck
Heihoefseweg 30
2650 Edegem
tel. 457.67.85

K.S.J. Parsival
jeugdbeweging
Linn Germeys
Jan de Bod#laan 48
2650 Édcem
iel. 440.53.61

Pl; 3 &zonk
parochials jeugdvereniging
Pelen e iendt
God uisstraat 58
2610 W5±ijk
te! 330,18.19

Plusj Molenveld
parochiale jeugdvereniging
An Sysmons
Prins Boudewijnloon 139
2650 Edegem
tel. 457.36.86

V.K.S.J. Molenveld
jeugdbeweging
Goedele Van Der Spiegel
Acht Eeuwenlaan 5]
2650 Edegem
tel. 457.55.75

VVKM 28° Maria Regina
jeugdbeweging
Thomas Dubois
Grote Steenweg 639
2600 Berchem
tel. 440.48.05

VVKS 27 O.-L.-Vrouw-van
Lourdes
jeugdbeweging
Erwin De Blonger
Lourdesloon l 08
2650 Edegem
tel. 457.84.47

VVKSM 30° Sint-Theresia
jeugdbeweging
Stefaan Buelens
A. Roncallilaan 4
2610 Wilrijk
tel. 449.07.39

VVKS 77 Sint-Paulus
Edegem
jeugdbeweging
Kris Sysmons
Prins Boudewijnlaan 139
2650 Edegem
tel. 457.36.86

VVKSM 85° Elsdonk Scouts
jeugdbeweging
Jon De Reys
Lode de Boningestraat 19/3

2650 Edegem
tel. 458.22.29

47 AKABE Koningin
Fabiola - Gehandicapten
scouts
jeugdbeweging
Marleen Gonthier
Philips de Monteplein 6
2650 Edegem
tel. 449.47.21

VVKSM JIN Edegem
jeugdbeweging
Veerle Vonleene
Archmedeslaan 24
2650 Edegem
tel. 457.80.79

Jeugdhuis Kruispunt v.z.w.
Strijdersstraat 4l
2650 Edegem
tel. 457.15.32

Jeugdhuis Limerick v.z.w.
Parkloon 159

1 2650 Edegem
tel. 440.64.40

Het Varken v.z.w.
jeugdcafé
Erwin Berghmons
Prins Leopoldlei 79/3
2640 Mortsel

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Voorzitter: dhr. J. Vonhoute, Jacob de Roorestraot 19, 2650 Edegem, tel. 440.58.91
Secretaris : dhr. M. Konings, p.o. Administratief Centrum, Kontichstroot 19, 2650 Edegem, tel. 448.00.78

Algemeen Christelijk Vak
verbond
zie 'Gezinsraad'

Den Dierenvriend v.z.w.
zie 'Culturele Rood'
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1 De Wielewaal v.z.w.
dhr. Guido Hendrickx

I Kontichstraat 83
2650 Edegem
tel. 457.09.97

1

Studiekring St.-Ambrosius
lmkersgilde Edegem
dhr. J. Van den Bosch
Graaf de Fienneslaan 39
2650 Edegem
tel. 440.74.22

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort
5 Edegem
begeleide natuurwandelingen
mevr. Hilde Rotty
Ernest Stoesstroot 2 bus l
2650 Edegem
tel. 449.12.52

GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD

dhr. J. Boel
Buizegemlei 43
2650 Edegem
tel. 457.55.42

Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden Edegem
dhr. W. Schiltz
Lentelei 42
2650 Edegem
tel. 457.15.67

Zorg voor Later - Vrij
Edegem
seniorengroepering-ontspanning
dhr. F. Claes
Victoriastraat 52
2650 Edegem
tel. 457.49.47

Kristelijke Bond van Ge
pensioneerden St.
Benadette Mortsel-Edegem
mevr. M. Verschueren
Walter Pompelaan 4
2640 Mortsel
tel. 449.79.08

Kristelijke Bond van Ge
pensioneerden St.-Jozef
Edegem
mevr. M. Storms
Ter Voortlaan 20
2650 Edegem
tel. 449.85.14

Socialistische Bond voor Ou
derdomsgepensioneerden
activiteiten voor de derde leeftijd

Kristelijke Bond van Ge
pensioneerden H.Familie 
Elsdonk
dhr. J. Billion
Ernest Jouretloan 29/2
2650 Edegem
tel. 458.16.36

Kristelijke Bond van Gepen
sioneerden Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes Edegem
dhr. E. Sempels
Onafhankelijkheidsstraat 19
2650 Edegem
tel. 457.81.16

1 Voorzitter: dhr. J. van den Kerkhof, Elsenborghloon 31, 2650 Edegem, tel. 449.42.03
1 Secretaris : mevr. M. Verwimp, p.o. Administratief Centrum, Kontichstroot 19, 2650 Edegem, :el. 450.42.00
1
1

K.N.S.B.-Eenheidsfront
1 Edegem
oud-strijders

, dhr. J. van den Kerkhof
Elsenborghlaon 31
2650 Edegem
tel. 449.42.03
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Voorzit?er : dhr. J. Verbruggen, Heldenstraat 35, 2650 Edegem, tel. 457.34.19
act:ris : dhr. B. Van Heddegem, p.a. gemeentelijke sporthal Den Willecom, Terelststraat 2, 2650
degen, tel. 457.46.62

rui;olub Acacia Ten Boschstraat 22 2650 Edegem
mevr. Veronique Van Outrive

1

2650 Edegem 1 tel. 440.22.41
ilovestaat ]44 tel. 449.27.69
2650 Edegem Jong Uilenspiegel Edegem
tel. 455.49.92 Biljartclub 't Centrum ' handbalvereniging

dhr. A. Mols 1 dhr. S. De Kinder
Agfa Gevaert Bedrijfsclubs Oude-Godstraat 37 Callenstraat 25
dhr. G. Van Weert 2650 Edegem 2600 Berchem
Mr. Richard Goossensstraat 39 tel. 457.46.14 1 tel. 230.25.56
2650 Edegem
tel. 457.83.00 , Edegemse Basketbalclub 1 Kamakura Budokan

dhr. L. Huybrechts Edegem
Atletiekvereniging Belgica Floralaan 7 korateclub

' Edegem Sport 2640 Mortsel 1 dhr. L. Van de Velde
mevr. M. Vandenbesselaer tel. 440.21.88 , Acht Eeuwenlaan 37
Romeinse Pr 95/22 2650 Edegem
2650 Edegem Edegemse Bicycle Club 1 tel. 458.44.35
tel. 457.36.68 Molenvrienden

wielersport K.B.C. Krachtbal Edegem
Basketbal Jong Buizegem dhr. A. Peeters dhr. W. Steenwegen
dhr. Peter Van Berendoncks Kontichstraat 195 Adrien de Gerlachestraat 12
Fort V-straat 12 bus 2 2650 Edegem 2650 Edegem
2650 Edegem tel. 458.04.02 tel. 448.13.01
tel. 448.20.60

Edegemse Kajak Club Koninklijke Handbooggilde
Basketbal Jong Edegem dhr. M. Lemaire St.-Sebastiaan
jeugd - seniors heren en dames Joe Englishloon 28 dhr. D. Mariën
mevr. A. Torfs 2650 Edegem Vrijwilligersstraat l
Philips de Monteplein l4 tel. 457.28.66 2650 Edegem
2650 Edegem tel. 458.12.73
tel. 440.28.21 F.C. Belgica v.z.w.

voetbal Koninklijke Ik Dien F.C.
Biljartclub St.-Jozef

1
dhr. J. Mariën • voetbal

dhr. Eddy Hendrieckx Andreas Vesaliuslaan 15 dhr. J. Donckers
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Jozef de Veusterstraat 140
2650 Edegem
tel. 440.23.62
• jeugdafdeling voetbal
dhr. D. Steurs
Ringlaan 78/5
2610 Wilrijk
tel. 449.60.27
• jeugdafdeling tennis
dhr. P. Kuypers
Zwaluwenlei 16
2650 Edegem
tel. 458.40.56

Koninklijke Korfbalclub
Voorwaarts v.z.w.
mevr. J. Vanheerentals
Rozenhof 29
2650 Edegem
tel. 440.15.62

K.V.V. Belgica-Edegem
Sport v.z.w.
dhr. J. Verbruggen
Heldenstraat 35
2650 Edegem
tel. 457.34.19

Minibasket Jong Edegem
initiatie - recreatie - training en
competitie
dhr. J. Verbeke
Rozenhof 16
2650 Edegem
tel. 449.43.76

Royal Victory Hockey Club
dhr. M. De Vos
Ter Hoger Hagen 3
2650 Edegem
tel. 457.99.57

R.U.B.E.S. Rugbyvereniging
dhr. S. Nauwelaerts
Meerlenlaan 1 l
2610 Wilrijk
tel. 440.70.32

S.C. OLVE v.z.w. · badminton
badminton in alle speelsterkten
dhr. J. Dekrem
G. van Laethemlaan 22/2
2650 Edegem
tel. 458.55.24

S.C. OLVE v.1.w.- voetbal
dhr. J. Claes
Baron de Celleslaan 32
2650 Edegem
tel. 449.28.30

Tafeltennis en Zaalvoetbal
Kruispunt
dhr. L. Van Put
Gerard van Laethemlaan l 0/ l
2650 Edegem
tel. 458.23.30

Turnkring Jong Edegem
turnen - acro - tumbling - toestel
turnen - jazz - rope-skipping

dhr. 1. Buyl
Terelststraat l 0
2650 Edegem
tel. 457.50.28

Turnkring Olympia
school voor lichamelijke opvoe
ding
dhr. W. Van Neck
Grote Dries 6/6
2650 Edegem
tel. 457.25.28

V.K. Pannenhuiseks
volleybalclub
dhr. A. Verhelst
A. Roncallilaan 16
2610 Wilrijk
tel. 449.89.84

Volleybal Jong Edegem
mevr. J. Palinckx-Brouwers
Paul Gilsonlaan 14
2650 Edegem
tel. 449.61.95

W.S.V. De Dauwstappers
Edegem
wandelclub
dhr. J. Van Looy
Henri Dunantstraot 29
2650 Edegem
tel. 457.25.02

r

GEWIJZIGD CONTACTADRES EDEGEMSE VERENIGINGEN
Ondergetekende, .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit in het volgende gemeentelijk informatieblad
Edegem te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst 'Contactadressen van de
Edegemse verenigingen' waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging : .

Naam nieuwe contactpersoon : .

Adres: .

Telefoonnummer : Datum : Handtekening :

Te zenden naar: Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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Es (Fraxinus excelsior)
Gedijt goed in vochtige grond.
Zeer goed bestand tegen snoei,
kan uitstekend geknot worden. Van
oudsher de best geschikte soort
voor gereedschapsstelen. Rechte
en diepe wortels. Komt vrij laat in
blad en vertoont een korte tijd een
gele kleur in de herfst.

Wilde liguster (Liugustrum vulgare)
Stelt weinig eisen aan de
bodem.Vormt witte bloemtoortsen

en loter zwarte bessen. Honing
plant, veel bijen en nachtvlinders
bezoeken deze plant gedurende
de bloei. Vormt een zeer gesloten
hoog.

Ratelpopulier (Populus tremulo)
Zeer goede groeikracht op alle
bodems. Is met zekerheid de enige
populier die inheems is. Licht
minnende boom. Typisch ra telen
van de blaadjes.

Zoete kers (Prunus ovium)
De wilde stamvader van onze
huidige fruitboom (zoete kers en
kriek). Best op vruchtbare grond.
Rijke bloei, honingplant die
aantrekkelijk is voor bijen. Licht
gele en rode herfstkleuren. Zeer
waardevolle plant.

Vogelkers (Prunus podus)
Gedijt op alle (vochtige) bodems.
Witte bloesems, zwarte bessen.
Goede mengsoort, kan echter

wordt vervolgd op blz. 24

ORMULIER
Ondergetekende, naam ...............................................................................................................

adres ........................................................................................................................................

tel: .........................................................................................................................................

wenst volgende haagpakketten van "de Wielewaal" aan te kopen :
-

Pc!ket eenheidsprijs aantal prijs
1. Houtkant 250 fr. 1

11 1

2. Houtkant natte gronden 250 fr. 1
3. Geschoren (doorn loze) haag 250 fr. 1

11

4. Doornhaag 300 fr. 1 1

5. Bloesem- en bessenhaag 300 fr. 1
1
1

6. Haagbeukenhaag 450 fr. 1
1

1 i

7. Vogelbosje
1

170 fr.
1

8. Knotwilgpoot
1

50 fr. 1

Totaal 1 1

Plaats van de aanplant : ................................................................................................................

Wijze van betaling : vóór 31 oktober zal ik
O het juiste bedrag betalen bij de Groen- en milieudienst [fort 5) samen met de afgifte van dit bestelformulier
0 het juiste bedrog storten op rekeningnr. 000-0009054-33 met vermelding 'Behaag natuurlijk' en dit formulier

opsturen naar het Administratief centrum, t.a.v. Groen- en milieudienst, Kontichstroot 19, 2650 Edegem.

Bestelvoorwaarden :
• Het plantgoed moet binnen de gemeente worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten loste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum: ............................ Handtekening :
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traaggroeiende soorten over
groeien (snoeien).

Sleedoorn (Prunus spinosa)
Gedijt het best op voedselrijke
bodems. Belangrijkste doornstruik
na de meidoorn. Overvloedige
witte bloei, zeer vroeg in het
voorjaar (nog voor het blad).
Vormt uitlopers. Blauwe bessen, te
verwerken in dranken.

Zomereik (Quercus robur)
Onze belangrijkste en meest
duurzame boom. Goede groei
kracht (vooral tijdens de jeugd) op
alle gronden. Vormt diepe rechte
wortels. Zeer goed bestand tegen
snoei, kan geknot worden. In de
winter blijven de dorre bladeren
op de bomen en zijn ze vaal
getooid met galappeltjes.

Sporkehout (Rhamnus frangula)
Vruchtbare vochtige bodems. Heeft
groenwitte bescheiden maar zeer
langdurige bloeiperiode met in het
najaar zwarte besjes. Honing
plant.

Hondsroos (Rosa canina)
Meest voorkomende wilde roos.
De plant heeft overhangende
takken. De rozebottels vormen een
goede vitamine-C bron.

Eglantier (Rosa rubiginosa)
Bij ons op sommige plaatsen vrij
algemene soort, met sterk gebogen
doornen. Verspreid een tere geur.
De bottels zijn oranjerood tot
bloedrood.

Schietwilg (Salix alba)
Zeer sterke groeikracht op bijna
alle min of meer vochtige bodems.
De knotboom bij uitstek. Taaie en
krachtige plant. In het voorjaar de
typische kotjes op de reeds
bebladerde twijgen.

Waterwilg (Salix caprea)
Zeer goede groeikracht, ook op
iets minder vochtige standplaatsen.
Zeer goed bestond tegen snoeien.
In het voorjaar vertoont hij gedu
rende enkele weken de 'zilverkleu
rige' kafjes.

Grauwe wilg (Salix cinerea)
Verkiest net als alle andere wilgen
soorten een vochtige standplaats.
Van naturen een struikvorm (vormt
geen stom). Laat zich goed
snoeien. Zelfde bloeiwijze als
andere wilgensoorten.

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Goede groeikracht, ook op arme
gronden. Honingplant. Rijkelijke
bloei met oranje bessentuilen in
de herfst. Bessen zeer geliefd
door de vogels. Goed bestond
tegen snoeien.

Winterlinde [Tilia cordata)
Goede groeikracht op vruchtbare
en drogere bodems. Zeer waar
devolle soort. Honingplant met
zeer geurige bloesems.

Gelderse roos (Viburnum opulus)
Sterke groeikracht op niet te
droge gronden. Witte bloem
schermen met in het najaar
scharlakenrode bessen die loter
zwart verkleuren.
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JUBILEUMVIERING '50 JAAR KIND EN GEZIN'
1948-1998

No de oorlog moest veel worden
hersteld, de gezondheid van veel
burgers was ondermijnd door
ondervoeding. Geld om regelma
tig een dokter te raadplegen was
er bij de meeste gezinnen niet.
Het 'Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn' werd in 1919
opgericht en reeds vóór de
oorlog van '40-'45 bestond er
een dienst zuigelingenzorg in
Edegem. No de oorlog, in
1948, werd het 'kinderheil'
heringericht met als voorzitter
mevr. Van de Velde-Luyten.

Het Nationaal Werk voor Kinder
welzijn werd loter omgedoopt tot
'Kind en Gezin'.
In 1995 besliste de overheid het
aantal consultatiebureaus dras
tisch te verminderen. Ook de
afdeling in Edegem dreigde te
verdwijnen. Het college van
burgemeester en schepenen, de
gezinsrood en de dames van het
comité zochten samen naar een
oplossing en met vereende

Het gemeentebestuur is in het
bezit van gevonden fietsen en
biedt deze, rekening houdend
met de wettelijke voorschriften ter
zake, te koop aan in de stoot
waarin ze zich bevinden.

Deze fietsen zijn te bezichtigen
op zaterdag 26 september van
14 tot 17 uur, in hol 24 van Fort
5 (ingang Vestinglaan).
U kan ter plaatse een schriftelijk
bod doen op de fiets[en) die u

krochten werd bepleit om in
Edegem een consultatiebureau te
behouden. Aldus werd in januari
1996 de v.z.w. Kind en Gezin
Edegem opgericht.

Meer dan 50 jaar zorgend
bezig zijn ten dienste van
gezinnen met jonge kinderen,
dat kon niet onopgemerkt
voorbijgaan. Het college van
burgemeester en schepenen wil
dit don ook in de aandacht
brengen met een gepaste vie
ring, en dit op 24 oktober. Ter
gelegenheid van de jaarmarkt
feesten wordt er een opendeur
georganiseerd met een voorstel
ling van de werking van Kind en
Gezin en een video-opname over
de Algo-test, de nieuwe gehoor
test.
iedereen is hartelijk uitgenodigd
om tussen 12 en 17 uur een
kijkje te komen nemen in de
lokalen van Kind en Gezin in het
oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein.

wenst aan te kopen. De nodige
formulieren daartoe liggen ter
beschikking.
Alle fietsen zijn genummerd. Het
minimum bod is bepaald op 100
fr.

Het college van burgemeester en
schepenen zal in zijn eerstvol
gende vergadering de biedingen
openen en toewijzen aan de
hoogste bieders. Deze worden
dan schriftelijk verwittigd.

Voor meer inlichtingen of voor
inschrijvingen kan u terecht op
tel.nr. 450.43.80, van maandag
t.e.m. vrijdag tussen 12 en
12.30 uur, en op dinsdag en
woensdag tevens tussen 8.30 en
9 uur.

De kindjes die worden geboren
in dit jubileumjaar krijgen bij hun
eerste consultatie een T-shirt met
onze logo!
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IS JE FIETS NOG TIP-TOP ?
Jaarlijkse fietscontrole in de Edegemse scholen

84 %

Eindresultaat

NietOK
16%

De dienst Verkeerspolitie zal
zeker het nodige doen om deze
controles jaarlijks te kunnen
blijven uitvoeren.
Verder willen wij zeker alle
ouders en leerlingen die hun
verantwoordelijkheid opnemen
en ervoor zorgen dat de fietsen
veilig en rijvaardig zijn en
blijven, bedanken voor hun
inspanning.

71%

Resultaten na hercontrole

Niet OK
29 %

Veertien dagen na de eerste
controle werden dan alle eerder
afgekeurde fietsen onderworpen
aan een hercontrole. 48 % van
de fietsen die terug op controle
moesten komen was in orde
gebracht. 52 % werd niet
aangeboden of was nog steeds
niet in orde.

De ouders van de leerlingen
behorend tot deze laatste groep,
werden door onze dienst per
soonlijk aangeschreven met
vermelding van de vastgestelde
gebreken aan de fiets van zoon
of dochterlief. Elke brief werd
voorzien van een afscheurstrook.
Zo kregen de leerlingen alsnog
de kans hun fiets in orde te
maken en deze in perfecte staat
aan te bieden bij gelijk welke
politiedienst. Na het ontvangen
van alle bewijzen van de contro
lerende diensten blijken nog
slechts 16 % van de fietsen niet
in orde te zijn.

Uit deze cijfers blijkt dat de
jaarlijkse fietscontroles wel
degelijk hun nut bewijzen.

48%

+- OK
13%

Resultaten na de eerste controle

Ook in het voorbije schooljaar
voerde de dienst Verkeerspolitie
van Edegem fietscontroles uit in
alle Edegemse scholen. Zoals elk
jaar wordt er dan nagekeken of
de fietsen van de leerlingen geen
gevaarlijke mankementen verto
nen en of ze wettelijk in orde
zijn.
Voor het eerst werden de veilige
fietsen voorzien van een
spakenflitser, als motivatie voor
de leerlingen die hun fiets terug
moesten aanbieden voor her
controle.

Na de eerste controle werden bij
48% van de fietsen gevaarlijke
mankementen vastgesteld of
waren niet in orde met de
verkeerswetgeving. Het meest
voorkomend defect is het niet
functioneren van de verlichting.
Een kleiner aantal van de fietsen
(13%) vertoonde een klein
technisch defect, zoals minder
goed werkende remmen, lichte
speling op de wielassen, te losse
stuurkoppenling, enz.
Slechts 38 % waren volledig
rijvaardig.
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PLAKZUILEN

tt

Door de positieve reacties en de
duidelijke nood aan meer zuilen,
werd voorgesteld om een aantal
plakzuilen bij te zetten op de
volgende plaatsen :
• sporthal Den Willecom
• recreatiezone Romeinse Put
• kruispunt R. Keldermansstraat 

Donk-R. Van der Weyden
straat

• Philips de Monteplein.

In een latere fase, na de her
inrichting van het plein aan de
Sint-Antoniuskerk, zal er nog een
plakzuil komen aan jeugdhuis
Kruispunt.
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Om een oplossing te bieden voor
het probleem van het 'wild
plakken', stortte de jeugdraad in
1996 met een nieuw initiatief :
de plakzuilen. De bedoeling van
deze plakzuilen was enkele vaste
plaatsen te creëren waar de
aangesloten verenigingen hun
affiches kunnen laten ophangen.

Oorspronkelijk werd er in onze
gemeente op drie locaties een
plakzuil geplaatst
0 kruispunt Kontichstraat / Mgr.

Cardijnlaan
• Kerkplein Elsdonk
• Sint-Goriksplein Buizegem.
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AFGIFTE VAN REISPASSEN
Nieuwe procedure

Omwille van de voortdurende
toename van het aantal diefstal
len van blanco reispassen en om
de reispassen in overeenstem
ming te brengen met de ICAO
normen [veiligheidsvoorschrif
ten), heeft het ministerie van
Buitenlandse Zaken besloten de
procedure voor de afgifte te
vernieuwen.
Zo zullen de reispassen o.a. niet
meer in de gemeentehuizen,
maar gecentraliseerd in een
nationaal centrum beheerd
worden.

Deze hervorming zal in septem
ber in werking treden, met als
gevolg dat de wachttijd om een
paspoort te bekomen tot een
termijn van drie weken zal
worden verlengd.

In hoogst dringende gevallen zou
een spoedprocedure voorzien
worden, waarbij deze termijn tot
twee werkdagen wordt herleid,
mits betaling van de meerkosten.

VRAAG DUS TIJDIG UW REISPAS
AAN!

Wij wachten op verdere instruc
ties vanwege het ministerie en
zullen de nieuwe procedure in
een van de volgende informatie
bladen verder toelichten.
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Zoals u wellicht reeds heeft
gemerkt, zijn de langverwachte
wegenis- en rioleringswerken
aan de Prins Boudewijnlaan
begonnen.

De werken werden opgedeeld in
drie fasen :

• NUTSLEIDINGEN :
Alhoewel er al heel wat voorbe
reidende werken werden uitge
voerd, zullen er in coördinatie
met de wegenis- en riolerings
werken ook nog enkele aanpas
singen en vernieuwingen worden
doorgevoerd aan gas- en water
leiding.
Ook een gedeelte van het
hoogspanningsnet moet ver
plaatst worden.
Verder zal men progressief de
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• NUTSLEIDINGEN :
Ook hier zullen in coördinatie
met de wegenis- en riolerings
werken nog enkele aanpassin
gen en vernieuwingen worden
doorgevoerd aan diverse leidin
gen.
De bestaande openbare verlich
ting wordt eveneens vervangen
en vernieuwd.

en worden zowel in de richting
van Kontich als in de richting van
Antwerpen voortgezet met twee
arbeidersploegen.

Eens de rioleringswerken ter
hoogte van de Den Eeckhofstroot
zijn afgerond, wordt van hieruit
gestort met de herinrichting van
de zijberm (groen- en parkeer
strook, voet-en fietspad) in de
richting van Antwerpen.
Loter volgt dan het stabiliseren
van de bestaande betonplaten
en de overlaging met asfalt van
de rijweg.

• VERKEER :
Alle doorgaand autoverkeer
wordt op het nieuwe baanvak
rijrichting Antwerpen gebracht
op 2x l rijstrook.
Uitgezonderd ter hoogte van het
kruispunt Kerkplein/Ingenieur
Hoesoertsloon blijven alle
bestaande doorsteken (door de
middenberm) afgesloten en is er
nergens linksafslaand verkeer
toegelaten.
Fietsers kunnen gebruik maken
van het nieuwe tweerichtings
fietspad rijrichting Antwerpen.
Plaatselijk verkeer kan de wonin
gen in de werfzone bereiken aan
het begin- en einde van de
bouwplaats en ter hoogte van
het kruispunt met de Ingenieur
Haessaertslaan.
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• DUUR VAN DE WERKEN :
Deze fase zal zeker tot de
winterstop duren.

• OPENBAAR VERVOER :
Het openbaar vervoer blijft op
hetzelfde traject rijden.
Er zullen tijdelijke halten worden
ingericht op de middenberm.

• VERKEER :
Alle doorgaand autoverkeer
wordt op het huidige baanvak
rijrichting Kontich gebracht van
2x2 rijstroken naar 2x l rijstrook.
Uitgezonderd ter hoogte van het
kruispunt Kerkplein/Ingenieur
Haesaertslaan worden alle
bestaande doorsteken (door de
middenberm) afgesloten en is er
nergens linksafslaand verkeer
toegelaten.
Fietsers mogen in twee richtingen
rijden op het bestaande fietspad
rijrichting Kontich.
Plaatselijk verkeer kan de wonin
gen in de werfzone bereiken aan
het begin- en einde van de
bouwplaats en ter hoogte van
het kruispunt met het Kerkplein.
Langs de volledige lengte van de
bouwplaats geldt een stilstaan
en parkeerverbod.

bestaande openbare verlichting
wegnemen en nieuwe lichtpunten
plaatsen naast de rooilijn.

FASE 2:
DEN EECKHOFSTRAAT 
FRANS VAN DUNLAAN
(➔ Kontich)

• WEGENWERKEN :
De rioleringswerken starten
eveneens op het laagste punt ter
hoogte van de Ter Tommenstraat

N
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FASE 1:
GRAAF DE GRANVELLE
LAAN - FRANS VAN
DUNLAAN [> Antwerpen)

• WEGENWERKEN :
De rioleringswerken starten op
het laagste punt ter hoogte van
de Ter Tommenstraat en worden
zowel in de richting van Kontich
als in de richting van Antwerpen
voortgezet met twee arbeiders
ploegen.
Eens de rioleringswerken ter
hoogte van de Graaf de
Granvellelaan zijn afgerond,
wordt van hieruit gestart met de
herinrichting van de zijberm
(groen- en parkeerstrook, voet-en
fietspad) in de richting van
Antwerpen.
Later volgt dan het stabiliseren
van de bestaande betonplaten
en de overlaging van de rijweg
met asfalt.
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• DUUR VAN DE WERKEN :
Deze fase start na de winter van
1998.1999 en zal zeker vier à
vijf maanden duren.

• VERKEER :
Alle verkeer op de Prins Boude
wijnlaan verloopt terug zoals
voorheen, enkel ter hoogte van

• WEGENWERKEN :
De werken aan het kruispunt met
de Frans Van Dunlaan zijn enkel
oppervlaktewerken waarbij
voornamelijk bochtstralen e.d.
worden geoptimaliseerd.

Mogelijke problemen kan u
best direct melden, zodat wij
tijdig kunnen ingrijpen.

Voor zeer acute problemen ter
hoogte van de werf en tijdens
de werkuren kan u steeds
terecht bij de controleur van
de werken die bestendig ter
plaatse is (dhr. Jef De Loet).

Verder kan u steeds terecht bij
onze technische dienst van 9
tot 17 uur (tel. 450.42.83 - P.
Vandenbussche).

het kruispunt zal er plaatselijk
omleiding zijn.

• DUUR VAN DE WERKEN.
Deze fase start op l maart l 999
en zal wellicht duren tot het
bouwverlof l 999.

Dat deze werken, ook buiten de
wertzone en de Prins Boudewijn
laan, hinder met zich gaan
meebrengen leidt geen twijfel.
Wij verzoeken dan ook iedereen
in de mate van het mogelijke de
Prins Boudewijnlaan tijdens de
uitvoering van de werken te
mijden.

LAAN
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Langs de volledige lengte van de
bouwplaats blijft voorlopig een
stilstaan- en parkeerverbod
gelden.

• OPENBAAR VERVOER •
Het openbaar vervoer blijft op
hetzelfde traject rijden.
Er zullen tijdelijke halten worden
ingericht op de middenberm.

WIJZIGING DIENSTVERZEKERING
vanaf l september

Vanaf l september wordt de
dienstverzekering op de dien
sten bevolking en burgerlijke
stand op zaterdagvoormiddag
afgeschaft.

De dienstverzekering op
dinsdagavond van 17 tot 20

uur zal voor de afdeling bevol
king worden uitgebreid en
mogelijk ook voor andere
gemeentelijke administraties
worden ingevoerd.

In het volgende informatieblad
zal een overzicht verschijnen van

de dienstverleningen waarvoor
u tijdens de dienstverzekering
terecht kunt.
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Activiteiten in sporthal
'Den Willecom'

• CONDITIETRAINING

Elke maandag en donderdag
van 12.30 tot 13 uur kan je
gratis komen meedoen in de
sporthal. leder doet mee op zijn
niveau en naar eigen kunnen.
Meebrengen : proper sport
schoeisel en sportieve kledij.

• TENNISINITIATIE

Zoals ieder sportjaar start ook dit
jaar in september een 10-
lessenreeks voor volwassenen.
De lessenreeks heeft plaats in
sporthal Den Willecom.

De reeks voor beginners is op
maandag van 13.30 tot 14.30
uur, voor gevorderden op
maandag van 14.30 tot 15.30
uur, en dit op volgende data :
7-14-21-28 september,
5-12-19-26 oktober,
9 en 16 november.

30

De cursus kost 2.000 fr. per
reeks.

Inschrijven kan vanaf 17 augus
tus in sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te 2650 Edegem,
tel. 457 46.62.

• SPORT EN SPEL (voor kinderen
van het basisonderwijs)

Sport en Spel
tijdens de grote vakantie
Van maandag 17 t.e.m. vrijdag
21 augustus en van maandag
24te.m. vrijdag 28 augustus,
telkens van 10 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot l6 uur. De kinde
ren kunnen blijven eten in de
sporthal mits zij zelf hun middag
maal en drank meebrengen.

Prijs per week : 1.250 fr. per
kind
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Sport en Spel
tijdens de herfstvakantie
Van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6
november, telkens van 10 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 16
uur.
De kinderen kunnen blijven eten
in de sporthal mits zij zelf hun
middagmaal en drank meebren
gen

Prijs per week : 1.250 fr. per
kind

Op donderdag 5 november is er
een speciale dag voorzien voor
kinderen van 8 tot ]4 jaar.
Verdere informatie hieromtrent
vind je bij de regio Midden
Provincie.

Ook nu is er voor- en naopvang
in de sporthal mogelijk vanaf
8.30 tot 10 uur en van 16 tot
17.30 uur.
Prijs : 50 fr. per dag per kind

Activiteiten i
sportregio 'N
Provincie'

• MOUNTAINBIKE-DAG

Voor wie ? voor kinderen van 12
tot 14 jaar
Wanneer? op dinsdag 3 novem
ber
Hoe laat? van 9 tot 16 uur
Prijs en plaats worden later
bepaald

• SCHATTENJACHT

Wat ? Schatten moeten worden
gezocht via een aantal opdrach
ten gedurende de ganse dag.
Op het einde gaan we met z'n
allen op zoek naar de verborgen
schatten. Een ware verrassing
staat er jullie te wachten.
Voor wie ? voor kinderen van 8

«'.,
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tot 10 jaar
Wanneer ? op donderdag 5
november
Hoe laai ? een ganse dag
Prijs? 450 f. per dcg
Plaats 2 Priorij van Corsendonck

• COMBINATIETROPHY EN
HOOGTEPARCOURS

Wat? In de tuin van de priorij
staat een gigantisch bouwwerk
met een onuitputtelijk gamma
van challengeproeven zoals
woggelbrug, nettenlabyrint,
lianenoversteek, bibberbrug,
zwevende olifantenpoten..
Het reusachtige hoogteparcours
is een grote uitdaging. Op een
hoogte van ongeveer l O meter is
een adembenemend parcours
samengesteld uit ondermeer de
'Birmaanse brug', de zandloper,
de evenwichtsbalk, de multivine,
de pamperpool, .

Hierbij wordt veel belang ge
hecht aan de veiligheids
aspecten. Onder toeziend oog
van speciaal opgeleide begelei-

ders wordt elke deelnemer d.m.v.
bergsportmoterioal optimaal
gezekerd.
Voor wie ? voor kinderen van l 0
tot 14 jaar
Wanneer ? op donderdag 5
november
Hoe laat ? een ganse dog
Prijs 2 450 f per dog
Plaats 2 Priorij van Corsendonck

Voor deze laatste twee activitei
ten kon er samen met sport en
spel afzonderlijk worden
ingeschreven.

• SENIORENSPORTDAG

Wat ? wandelen, fietsen,
petanque, curve-bowls, zwem
men, gezelschopsdons, gymnas
tiek, yoga, zelfverdediging,
boogschieten, netbal, volksdans,
fitbal, aqua-gym en inline-skate
Voor wie ? alle 50-plussers
Wanneer ? op dinsdag 29
september
Hoe loot ? van 9 tot ló uur
Prijs ? 200 fr. (sportactiviteiten,
verzekering, broodjesmaaltijd en
koffie met taart inbegrepen)
Plaats 2 S.C. De Nachtegaal te
Kontich

Vorming
in de sportregio
'Midden-Provincie'

• SPORTMASSAGE

Inhoud : massage is waarschijn
lijk één van de oudste therapie
vormen. In de oudheid werd
door de Griekse worstelaars en
loter ook door de Romeinse
gladiatoren reeds beroep ge
daan op 'sportmassage'. In deze
cursus wordt sportmassage

besproken, o.o. de effecten van
massage, de indicaties en
contra-indicaties en het gebruik
van de verschillende tussen
stappen.
Naast deze theoretische be
schouwingen zal de meeste
aandacht gaan naar het bespre
ken van de verscheidene
mossogeiechnieken. Deze zullen
uitgebreid worden aangetoond
en aangeleerd.
Waar ? sporthal Den Willecom
Wanneer? op zaterdag 26
september en 3 oktober van 9 tot
12 uur
Prijs ? 500 fr./cursus

• TRAININGSLEER

Inhoud : de toekomst van een
sportploeg of individuele sporter
ligt in de handen van een goede
trainer of begeleider. Tijdens
deze avond zullen de basisprin
cipes van het trainen worden
toegelicht. Er zullen tips en
praktijkvoorbeelden warden
gegeven om je te helpen bij het
opmaken van een verantwoord
trainingsschema.
Waar ? Jon Frans Willemsschool,
Boechout
Wanneer ? maandag l2 oktober
van 20 tot 22.30 uur
Prijs ? 300 fr.

Voor alle informatie i.v.m. sport
kan je steeds terecht in de
sporthal Den Willecom,
Terelststroat 2 Ie Edegem,
tel. en fox : 457.46.62.
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De Werkgroep Emancipatie Wanneer? U leert o.a. over:
Edegem organiseert al jarenlang Drie theoretische lessen op • de soorten leidingen die er
met veel succes verscheidene maandagavond : bestaan;
cursussen voor een vrouwelijk 14, 21 en 28 september van • wat u moet doen in geval van
publiek. Graag geven wij u het 20.00 tot 22.15 uur; kortsluiting;
aanbod voor dit najaar. Eén praktijkles op zaterdag- • hoe u een stekker, een schake

voormiddag : laar en een stopcontact
3 oktober van l O tot 12.15 uur. monteert;

Basiscursus • hoe u een snoer aan een

automechaniek Waar? stekker bevestigt.
1 €

De lessen op maandagavond
voor vrouwen vinden plaats in de refter van het Wanneer?

Administratief Centrum, Drie theoretische lessen op
Kontichstraat 19 te Edegem. maandag- of dinsdagavond :
Op zaterdagvoormiddag gaan 6, 13 en 19 oktober van 20 tot
we naar garage De Krikker, 22 uur;
Turnersstraat 36 te Antwerpen. twee praktijklessen op zaterdag

voormiddag :
Begeleiding :

1

17 en 24 oktober van 9 tot 12
Bob Dockx van Garage De uur.
Krikker.

Er zijn veel mannen en vrouwen Waar?
die weinig verstand hebben van Bijdrage: De lessen 's avonds vinden

auto's. De mannen durven over 800 fr., cursus inbegrepen. plaats in de refter van het

dat weinige meestal nog praten. Administratief Centrum,

Vrouwen missen daarvoor vaak Kontichstraat 19 te Edegem.

het zelfvertrouwen. Basiscursus In de voormiddag gaan we naar
1 v

elektriciteit het Don Bosco Instituut,

De werkgroep emancipatie stelt Salesianenlaan l te Hoboken.

u daarom de basiscursus auto- voor vrouwen
mechaniek voor, waarin u leert

1

Begeleiding :
• hoe een auto grosso modo in De basiscursus elektriciteit, ook Peter Van Berendoncks, leraar

elkaar steekt; wel 'klusjescursus' genoemd, van Don Bosco.

• hoe de onderdelen heten en vindt voor een tiende keer plaats.

1

Bijdrage:waar ze in uw eigen auto
zitten; e 900 fr., cursus inbegrepen.

• hoe u een band verwisselt;
• waar u bij pech zelf iets kan

IT Basiscursusaan verhelpen en waar u
zeker af moet blijven; loodgieterij

• wanneer u de hulp van een
garagist inroept en hoe u door ....<V voor vrouwen
hem au sérieux genomen
wordt. 1 ~ láI No een succesvolle eerste editie

organiseert de werkgroep voor
Deze cursus vindt reeds voor een

1 rP'-1 de tw~ede__keer een basiscursus
dertiende keer plaats ! · loodgieterij.

1
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Wanneer?
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Begeleiding :

De Edegemse koroteclub
Komokura heeft ruime ervaring
in het geven van cursussen
zelfverdediging en verleende
graag terug hoor medewerking.

Bijdrage:

1.400 fr., schriftelijke cursus, een
sleutelhanger en verzekering
inbegrepen.
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Voor wie?

Deze cursus beoogt een eerste
kennismaking met de wereld van
de zelfverdediging. Het is niet de
bedoeling om ook aan verbale
verdediging te werken.

De cursus stort door, waar men
zich mei woorden alleen niet
meer uil de slag kon trekken en
waar men zal moeten overgaan
tot het gebruik van een fysieke
manier om zich te verdedigen.

Het is zeker niet zo dot men no
deze lessenreeks 'volleerd' is.
Deelneemsters zullen zich wel op
verschillende situaties hebben
leren voorbereiden.

Wat houdt deze cursus in ?

De werkgroep emancipatie
organiseert i.s.m. koroteclub
Komokuro voor de derde keer
een cursus zelfverdediging voor
vrouwen.

Cursus
zelfverdediging
voor vrouwen

E
0

M
O
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o

Drie theoretische lessen op
donderdagavond :
12, 19 en 26 november van 20
tot 22 uur;
twee praktijklessen op zaterdag
voormiddag :
21en 28 november van 9 tot 12
uur.

Tijdens deze cursus leert u o.o. ·
• hoe u kronen (de)monleerl
• lekkende kronen herstelt
• wc-spoelingen installeert en
herstelt
• welk gereedschap u juist nodig
hebt of best van al aankoopt
• hoe uw gasaansluiting regle
mentair in orde is (CO-preventie)

E
o

D
0

Waar ?

De lessen 's avonds vinden
plaats in de refter van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
In de voormiddag gaan we naar
het Don Bosco Instituut,
Solesionenloon l Ie Hoboken.

Begeleiding :

Jon Van Gerwen, leraar van Don
Bosco.

Bijdrage:

900 fr., cursus inbegrepen.

Voor elke vrouw vanaf 16 jaar.
U hoeft niet over een grote
sportieve conditie te beschikken.

Wanneer?

l O vrijdagavonden, telkens van
20 tot 22 uur :
• 25 september
·2.9-16-23-30 oktober
• 6-13-20-27 november

Waar ?

In de sportzaal van de vroegere
OLVE-school, Drie Eikenstraat
363 te Edegem (aan parochie
centrum De Schrans)

Informatie en
inschrijvingen :

Kristel Kussé,
p.a. administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 450.42.46.

Wij aanvaarden voor alle
cursussen maximum vijftien
deelnemers
(zelfverdediging : 30).

Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : zij
komen aan bod tijdens de
volgende cursus.
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ONDERWIJS EN VORMING
Gemeentelijk aanbod

Gemeentelijke lagere school Andreas Vesalius
Kontichstraat 21, 2650 Edegem

De Andreas Vesaliusschool is een
gemeentelijke onderwijsinstelling
voor meisjes en jongens van het
l ste tot het 6de leerjaar lager
onderwijs.

Vrije keuze tussen de erkende
godsdiensten (katholieke, protes
tantse, islamitische, orthodoxe,
israëlitische en anglicaanse) en
de niet-confessionele zedenleer.

Diensten
• schoolbus
• ochtend-, middag- en avond

toezicht
• geleide avond- of middag

studie
• gemeentelijke logopediste.

Lestijden
• voormiddag:

8.30 tot 12.05 uur
• namiddag:

13.35 tot 15.30 uur.

Inlichtingen en inschrijving
Directeur : Jan Coninx, FL.
Geversstraat 5l, tel. 457.47.00

De directeur is ter beschikking in
de school
• tot en met 21 augustus,

elke maandag, woensdag en
vrijdag, telkens van 10 tot 16
uur en van 18.30 tot 21 uur;

• daarbuiten op afspraak :
tel. 450.43.90.

Hoewel wettelijk ook na 2) augus
tus kinderen kunnen ingeschreven
worden, dringen we er toch op aan
in te schrijven uiterlijk op deze
datum. Dot geeft ons de ruimte om
het nieuwe schooljaar doeltreffend
te organiseren.
Gedetailleerde brochures op
aanvraag te verkrijgen

Academie voor Muziek en Woord Wilrijk - filiaal Edegem
Hof ter Elst, Terelststraat 69, 2650 Edegem

Vakken :
• muziek

- algemene muzikale vorming
(notenleer) voor jongeren
vanaf 8 jaar en volwassenen
vanaf 15 jaar
- algemene muziekcultuur,
luisterpraktijk, muziek
geschiedenis, muziektheorie
- instrumenten : piano, orgel,
klavecimbel, accordeon, viool,

34

altviool, cello, contrabas,
gitaar, dwarsfluit, blokfluit,
hobo, klarinet, fagot, saxo
foon, trompet, trombone,
hoorn, tuba, slagwerk
- samenspel, begeleidings
praktijk, instrumentaal ensem
ble

• woord
- algemene verbale vorming
(dictie), dramatische expressie
- voordracht, welsprekend
heid, repertoirestudie

Inlichtingen :
• filiaal Edegem
dhr. Willy Van den Bosch op
schooldagen van 17 tot 20
uur: tel. 457.46.93.

• hoofdafdeling Wilrijk
Oudestraat 2, Wilrijk,
tel. 827.11.19
directeur :
dhr. André Debeure

Inschrijvingen :
vanaf dinsdag l september
van 16.30 tot 20 uur
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Academie voor Schone Kunsten Mortsel - filiaal Edegem
Drie Eikenstraat 16, 2650 Edegem

Voor kinderen van 6 tot en met
11 jaar

Inhoud lessen :
Het opzet is de beeldtaal te leren
begrijpen en gebruiken.
De kinderen leren inzicht krijgen
in vorm en kleuren.
Er wordt getekend, geschilderd,
met klei en andere materialen
gewerkt...
Jaarlijks wordt een opendeurdag
voor de ouders georganiseerd.

Dagen en uren:
Voor elke leeftijdsgroep zijn er
twee klassen :
• één op zaterdag

van 8.50 tot l 0.30 uur
• één op zaterdag

van l 0.50 tot 12.30 uur.

Edegems Taalatelier
Romeinse Put 2, 2650 Edegem

Taalcursussen schooljaar
98-'99.
Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spoons, Italiaans, Russisch

Wij waarborgen een voortreffe
lijk taalniveau door middel van
geleidelijkheid, veel herhaling en
een persoonlijke aanpak.

Geen examens, geen stress en
slechts één lesbeurt per week.

Lesrooster : zie infoblad nr. 182
(juni) of bel naar de onder
staande nummers.

De leerkracht over de cursus
Russisch:
De meeste mensen in Europa
beschouwen het Russisch als een
verschrikkelijk moeilijke taal,

Inschrijvingsgeld :
2.000 fr. per kind en per school
jaar, verbruiksmateriaal inbegre
pen.

Inlichtingen :
Kristel Kussé,
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 450.42.46
of in de hoofdafdeling :
Kunstacademie Mortsel,
lieven Gevaertstraat 52 te
Mortsel, tel. 449.31.85.

Inschrijvingen :
in het Administratief Centrum 
secretariaat [2de verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem
op woensdag 2 september van
l 8 tot 20 uur.

waarvan een gewoon mens niet
méér kan leren dan 'njet' (nee).
Deze opvatting berust op een
hardnekkig misverstond.
Er bestaat niet alleen een grote
overeenkomst tussen de structuur
van het Russisch en die van het
Nederlands, vele woorden zijn
ook makkelijk herkenbaar. Dat zal
spoedig blijken bij wie zich door
het - in onze ogen - wat merk
waardige alfabet heen wil wer
ken. Wees gerust, beste kandida
ten, dat alfabet leren we makkelijk
in een paar weken tijd.
Met wat inspanning en enig
enthousiasme van uwentwege
garanderen wij u dat u zich
volgend jaar op vakantie in
Moskou of Sint-Petersburg uit de
slag zal kunnen trekken. Ondertus
sen 'dasvidanje' I (tol kijk 1)

Aanvang van de lessen :
zaterdag 5 september.

Inschrijvingen voor alle
cursussen:
alle werkdagen vanaf maandag
17 augustus tussen ]9 tot 21
uur, in het ETA, Romeinse Put 2,
Edegem

Info:
• Lode van der Sonde

(directeur), tel. 353.16.44
• Theo Schammelhout

(gemeentesecretariaat),
tel. 450.42.49

• Patrick Holthof {Russisch),
tel. 233.91.95
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Ter gelegenheid van het
feestthema 'Edegem 825'
vindt tijdens de Elsdonkfeesten
een TENTOONSTELLING van
MILITAIRE OLDTIMERS plaats,
georganiseerd door de
Authentic Fighting \/eterans.

Plaats:
binnen fort

Openingsuren :
zaterdag 19 september
van 14 tot 19 uur
zondag 20 september
van 10 tot 19 uur

Gratis inkom !

Kristel Kussé, p.a. Kontichstraat
19,2650 Edegem, tel. :
450.42.46

9 tot 14 uur:
ROMMELMARKT aan de fort
feesthal
Inlichtingen : Robert Van den
Avont - tel. 449.76.20

17.00 uur:
Prijsuitreiking van de SCHOLEN
TEKENWEDSTRIJD

Zaterdag en zondag

Gans de namiddag : ontspan
ning voor jong en oud.

doorlopend : zaterdag vanaf 14
uur en zondag vanaf 11 uur

PAARDENMOLEN • PONY
RITTEN • SPELKRAAMPJES •
PANNENKOEKEN • FRIETEN •
HAMBURGERS • HOTDOGS •
BELEGDE BROODJES • KIP MET
SLASCHOTEL • BIER EN FRIS
DRANKEN

15 tot 17 uur :
PAUL VAN HOEYDONCK'S
KINDERSHOW
Animator: Paul Van Hoeydonck
Showman : Wim Quirynen
Begeleider : Bert Lenny
Inkom gratis !

14.00 uur:
KINDERNAMIDDAG

Het Elsdonkcomité nodigt u van
harte uit op haar jaarlijks feest
weekend. Naar traditie kan u in
een gezellige sfeer genieten van
een ruim aanbod van activitei
ten. Plaats van het gebeuren : in
en rond de feesthal op Fort 5
(nabij de bioklas).
Hierna vindt u een volledig
overzicht van het programma
van dit jaar.
Graag vermelden wij nog dat
het plaatselijk feestcomité de
opbrengst van de Elsdonkfeesten
- zoals steeds - schenkt voor
sociale doeleinden van de
parochie.

18.00 uur :
PLECHTIGE EUCHARISTIE
VIERING
in de kerk van de Heilige Familie
(Kerkplein)
opgedragen door Z.E.H. pastoor
Karel Heulen

21.00 uur:
GROOT VOLKSBAL
met medewerking van Radio
Bavo Discobar Drive-in-Show
Tijdens het bol : gastoptreden
door 'Authentic Fighting
Veterons'
Inkom : 1 00 fr.
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TIENDE OPEN MONUMENTENDAG : FEEST !
Op zondag l3 september vindt
voor de tiende keer de Open
Monumentendag plaats.

Ons feestthema 'Edegem 825,
gekoppeld aan lO jaar Open
Monumentendag is een dubbele
reden tot feesten.
Opmerkelijke Edegemse monu
menten en tuinen, waaronder de
tuin van Hof Ter Linden, de
Chinese villa en het Arendsnest
openen hun deuren. De Kring
voor heemkunde verwelkomt je
in 'De pastorij' en in Huis Helle
mans kan je de tentoonstelling
Edegem 825 bezoeken.
Hier en door zorgen we voor
een muzikale opluistering en in
het oud-gemeentehuis mogen de
winnaars van de opstelwedstrijd
hun opstel voorlezen.

In het Oud-Gemeentehuis kan je
die dag tussen l O en 18 uur
terecht voor meer informatie over
het hele gebeuren (tel.
450.43.76). Je kan er eveneens
inschrijven voor de wandelzoek
tocht, georganiseerd door het
Edegems Rallyteam De
Minirijders, waarvan de route
met de wandeling van onze
Open Monumentendag overeen
stemt.

In de folder, die verschijnt op
maandag laugustus, kan je
meer lezen over de hele organi
satie. Je kan deze folder gratis
krijgen aan de balie van het
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 of in de Ge
meentelijke Openbare Biblio
theek, Hovestraot 55 te Edegem.

' Voor verdere informatie mag je
contact opnemen met Anneleen
Decraene op bovenstaand adres,
tel. 450.42.48.

e NIEUWS VANUIT DE MIDDENSTANDSRAAD

37

Sinterklaasfeest
Zondag 29 november

Graag brengen wij u ter kennis
dat het jaarlijks sinterklaasfeest
dit jaar zal plaatsvinden op
zondag 29 november a.s. om
]4uur in feestzaal De Basiliek,
Trooststraat 22 te Edegem. Meer
informatie hierover vindt u in het
volgende informatieblad van
oktober.

Bij zelfstandigen is de klant
iedere dag opnieuw koning. Het
is precies dat gevoel van per
soonlijkheid, service en kwaliteit
dat tijdens deze dag centraal
staat. Op die manier wordt niet
alleen de klant in de bloemetjes
gezet, maar ook de zelfstandige
ondernemer zélf. En dat is
meteen de bedoeling van het
hele opzet.

Onder impuls van de gemeente
lijke middenstandsraad doet ook
Edegem mee.
Op 26 september vergasten de
deelnemende middenstanders u
op een bijzondere attentie.

0

f@hifi
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Dag van de klant
Zaterdag 26 september

Op zaterdag 26 september is
het in heel Vlaanderen weer
'Dag van de klant'. Het is de
dag waarop zelfstandigen hun
klanten danken voor het vertrou
wen dat ze stellen in de kwalitei
ten van hun zaak.



7998 A T
• • @ 0 0

F
0

O
0 0

Mi
0 0 0 0

E
0

V
O

A
0

N
0

Royal Victory Hockeyclub
3° D-DAY

Om het nieuwe hockeyseizoen in
te zetten organiseert Royal
Victory Hockeyclub een unieke
familiedag. Aan de inwoners
van Edegem (6 joar en ouder)
wordt er om 10.30 uur de gele
genheid gegeven om deel te
nemen aan een hockeyinitiatie
[duur ± l uur) op de kunstgras
velden aan de Terelslslraat 31 2.
Tevens is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan andere
activiteiten zoals petanque en
een mini-tornooi. In de namiddag
zijn er traditioneel ook oefen
wedstrijden van de eerste teams.
Een overzicht van het volledige
programma is te bekomen bij
Monique De Vos (tel.
457. 99 .57) of op het secreta
riaat (tel./fax 449.55.3 l ).
Als enige deelnemings
voorwaarden gelden sportieve
kledij en een goed humeur.
Ben je niet vrij en heb je toch
interesse, dan ben je ook wel
kom tijdens de september
trainingen.

47 Koningin Fabiola
Scoutsgroep AKABE
BARBECUE EN JENEVER
CAFÉ

Wij, de 47ste Koningin Fabiola
AKABE-scoutsgroep,geven reeds
35 jaar aan mindervalide jonge
ren de kans om écht scouting te
beleven.

Het recept
De paling, gestroopt en gekuist
aangevoerd vanuit Mariekerke,
wordt ter plaatse gesneden,
gewassen en klaargemaakt. Zo
komt de portie steeds rechtstreeks
van de pot op uw bord. Onze
Mariekerkse vrienden bereiden de
paling naar hun befaamde recept
"paling op z'n Mariekerks".
Voor de niet-palingeters uit het
gezelschap is er ook een krui
dige goulash op Edegemse
wijze.
Meeneemporties zijn steeds
verkrijgbaar.

Waar te vinden ?
Het 1 Bde Palingfestival vindt
plaats in hangar 44 van Fort 5,
aan de Rogier van der
Weydenstraat. Het restaurant is
doorlopend open op zaterdag 3
oktober van 17 tot 22 uur en op
zondag 4 oktober van l 2 tot 19
uur.
Kinderhoekje met animatie voor
de kleinsten is voorzien.
Het Palingfestival is een organisa
tie van het jeugdkoor De Vage
bondjes.

Inlichtingen : Ceuleers, tel.
440.08.67.

E i7'..-ylt ·--= ~-- . . ,.. ·- n -. ~ .- -~ ~
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Jeugdkoor De Vagebondjes
18 PALINGFESTIVAL
3 en 4 oktober

asvesonate

Paling vindt zijn weg naar
Edegem
Op 3 en 4 oktober krioelt het van
de paling in Fort 5. Dan heeft
voor de 1 8de keer het Edegems
Palingfestival plaats. Hangar 44
wordt die dagen omgebouwd tot
een echt palingrestaurant. 150
medewerkers zullen er hun beste
beentje voor-zetten om elke
palingliefhebber een heerlijke
maaltijd voor te schotelen. Vorig
jaar konden meer dan 2.000
gegadigden genieten van dit
culinair festijn.

Paling eten voor het goede
doel
Dat kan in Edegem. De op
brengst gaat integraal naar het
caritatieve en culturele doel.

11-a
fotografie: Kris Ceuleers
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Ook voor valide jongeren, die
dit scoutingavontuur willen
meebeleven met mindervalide
leeftijdsgenoten, staat onze
groep open.

Wil ji j hier iets meer over weten ?
Wil ii j misschien wel in de leiding
komen?
Wil ji j een handje komen toeste
ken ?
Of ken jij mindervalide jongeren
die samen met ons mee op
avontuur willen gaan ?

Wij nodigen je hierbij graag uit
om een kijkje te komen nemen
op onze jaarlijkse barbecue. Op deze dag leiden we je door

een groot sprookjesbos, verlos
sen we de geitjes uit de buik van
de wolf en kan je je plezier niet
op op het springkasteel...
Aansluitend openen we ons
gezellig, reeds overbekend,
jenevercaté.

Wanneer?
zaterdag 24 oktober om l7 uur

--T7.'·~- - -~
î-i

Waar ?
hangar 44 op Fort 5, Rogier van
der Weydenstraat 2 (tegenover
OIVEcollege, naast onze loka
len)

Meer info of inschrijving
barbecue?
Marleen Gonthier en Bart
Geraets, tel. 449.47.21 of An
Roose, tel. 272.48.6 l.

AUGUSTUS

VRUDAG 21

Edegem Rally Teom
• 26° Te voet door Edegem
fomiliole wondelzoektocht n.a.v.
Edegem 825 en de Open
Monumentendag
dagelijks tot 13/09
- weekdagen : Administratief
Centrum, Kantichstraat 19, vanaf 11
uur
- weekends : café Oud Edegem,
Kontichstraat, vanaf 13 uur
afstand 7 km, deelname 180 Ir.
info 645.24.73 (Dingenen)
• Merksemse wandelzoek
tocht

familiale wandelzoektocht (zonder
strikvragen)
dagelijks tot 25/ l 0
café De Kroon, Laaglandlaan 2,
Merksem
afstand 5 km, deelname 200 Ir.,
iedereen prijs
info: 353.15.55 (Theunis)

VMPA Natuurgidsen Fort 5 Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema : 'de vleermuis, ge
heimzinnige onbekende'
20 uur, Fort 5, Jacob de Roore-straat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2_ uur
info: 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Ratty)

ZONDAG 23

KWB Edegem-Centrum
fietstocht : Baksteenpad
vertrek 13 uur, KWB-lokaal 'De
Crypte', zij ingang O.L.-V.van
Lourdeskerk, Hovestraat
info: 440.57.85 (Houtrique)

Vakantiegenoegens Edegem
geleid bezoek aan kasteel
van Beloeil en park, gevolgd
door picknick en wandeling,
's avonds uitgebreide maal
tijd in restaurant
8 uur, verplaatsing met autocars
vertrek aan het gemeentehuis,
gemeenteplein, deelname : 1.100
Ir. vaar leden en 1.200 fr. voor niet
leden, alles inbegrepen 1
inschrijven : 440.41.62 (De Keye)
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DONDERDAG 27 1 Seniorengroepering ló uur : l 0-1 2 joor
kaartnamiddag 17 uur : groepsfoto

Hengelmaatschappij Om Ter Grootst 14 uur, zaal Volkslust, Strijdersstraat elke deelnemer heeft prijs, het
Edegem 65 origineelst verkleed kindje van elke
vrije viswedstrijd en/of leden 25 fr., niet-leden 35 fr. groep krijgt een professioneel
kaarten info : 458.31. 11 (Vogels) of gemaakte foto !
l3 uur, visvijver Arendsnest 457.42.61 (Van Haesendonck) inschrijvingsformulieren te verkrijgen :
ook voor niet-leden - Jean Notéstroot 2
info : 440.47.1 O (Broes) WOENSDAG 2 - Victoriastraat 52

- Strijdersstraat 11,
ZATERDAG 29 Rode Kruis Vlaanderen - afdeling en of Ie geven op zaterdag 5/9 op

Edegem de stond van Den Dierenvriend op
Koninklijke Fanfare St.-Rosalia bloedinzameling de jaarmarktfeesten
danshappening met optreden 17-20 uur, gemeenteschool Andreas info : 457.19.60 en 457.49.47
van Bart Kaell en de Mansana Vesolius, Konlichstroot 21
Salsa Band (orkest met Eddy info : 440.36.18 (Hens) Edegem Rally Team

1 6De Vos) 8° Nazomerzoektochi
reuzetent, Drie Eikenslraot DONDERDAG 3 toeristische wondelzoektochi (met
koorlen : vvk 300 fr. (Ie verkrijgen in strikvragen)
't Muziekwinkeltje, Strijdersstraal Hengelmaatschappij Om Ter Grootst vanaf 12.30 uur, zool Olympio,
24), kassa 350 fr. Edegem Kruibekesteenweg, Beveren
info: 457.67.05 (Lycke) vrije viswedstrijd en/of afstand 5 km, deelname 280 fr,

kaarten iedereen prijs
ZONDAG 30 13 uur, visvijver Arendsnest info: 775.74.39 (Van

ook voor niet-leden Nieuwenhuyse)
Federatie van Vlaamse Vrouwen- info 440.47.1 O (Broes) MAANDAG 7
groepen
ijzerbedevaart Zorg voor later - Vrij Edegem

1

Edegemse jaarmarlctfeesi·en
8 uur, vertrek Kerkplein, Elsdonk Seniorengroepering lees ook b6l. 57
info : 449.82. 12 (De Gryse) hobbynamiddag

l4uur, zaal 't Centrum, Strijders- 1 DINSDAG 8
Vakantiegenoegens Edegem straat 35
'familiale fietstocht langs het leden l 00 fr., niet-leden 120 fr.

1

Edegemse jaarmarktfeesten
Berg- en Netepad' (twee drankjes inbegrepen) lees ook b. 5.7
picknic meebrengen info : 449.53.80 [Dierckens)
9.30 uur bijeenkomst, Kerkplein, K.A.V. H. Familie

1 ecarpooling mogelijk VRIJDAG 4 turnen
l 0.30 uur vertrek aan kerk van elke dinsdag van 13.45 tot ]4.45
Heist-op-den-Berg Edegemse jaarmarktfeesten uur, lokaal Jong Edegem, Jacob de
fietsen huren is mogelijk lees ook bi. 5-7 Roorestroot (Fort 5)
info : 440.41.62 (De Keye) info : 440.17.61 (Van Olmen)

ZATERDAG 5
DONDERDAG l 0

SEPTEMBER ; Edegemse jaarmarktfeesten
Hengelmaatschappij Om Ter Grootstlees ook bl. 5.7

DINSDAG l 1 Historische tentoonstelling
Edegem
vrije viswedstrijd en/of

Edegem Rally Team
Edegem 825 kaarten
lees ook bl. 14-15 l 3 uur, visvijver Arendsnest

15° Grote Mini's ook voor niet-leden
familiale wondelzoektocht (zonder ZONDAG 6 info: 440.47.10 (Broes)
strikvragen]
dagelijks lot 29/09 vanaf l l uur Edegemse jaarmarktfeesten K.A.V. H. Familie
café Den Aker, Driehoekstraat 14, lees ook bl. 5.7 avondfietstocht
Ekeren 19 uur, Kerkplein, Elsdonk
afstond 5 km, deelname 180 fr., Den Dierenvriend info : 440.17.61 (Van Olmen)
iedereen prijs verkleedpartij voor kinderen
info 664.90.22 (Verhaegen) van 6-12 jaar Zorg voor Later - Vrij Edegem

Zorg voor later - Vrij Edegem
l4uur: 6-8 jaar Seniorengroepering
l5 uur: 8-10 jaar herfsttafel
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17.30 uur, zaal 't Centrum, DONDERDAG 17 DONDERDAG 24
Strijdersstraat 35
leden : zie inschrijvingsformulier,

1

Hengelmaatschappij Om Ter Grootst CMBV Edegem-Hove
niet-leden 200 fr. Edegem 10 jaar CMBV-viering
info : 458.31. 11 (Vogels) of vrije viswedstrijd en/of 1 19 .30 uur, De Basiliek, Hovestraat
457.42.61 (Van Hoesendonck) kaarten 69

l3 uur, visvijver Arendsnest inschrijven : 252.45.70 (Liermon)
VRIJDAG 11 ook voor niet-leden

1

info : 440.47. l 0 (Broes) Hengelmaatschappij Om Ter Grootst
Federatie van Vlaamse Vrouwen Edegem
groepen K.A.V. Buizegem vrije viswedstrijd en/of
stadswandeiing : Antwerpse kookdemonstratie kaarten
steegjes en pleintjes

1
19.30 uur, Buisegheem, Jon l3 uur, visvijver Arendsnest

l4uur, Ossemarkt, Antwerpen 1 Verbertlei 46A ook voor niet-leden
inschrijven verplicht : 449.17.66 1 info 457.39.1 l (Konings) info : 440.47.1 0 (Broes)

@
1

Po
ZATERDAG 19 K.A.V. St.-Jozef

Mussenburg wijkfeest

1

gespreksavond: "euthana
met kaartwedstrijd, familieactivitei Overzichtstentoonstelling '20 sie"
ten, kinderanimatie en avondbar jaar Huis Hellemans' 20 uur, 't Schronske Malenveldlaan
becue voor iedereen 1 lees ook bl. 16-17 2A (einde speelplaats)
feesttent in de Mortselstraat info: 449.60. l l (Boyort)
opbrengst bestemd voor caritatief Elsdonkfeesten
doel lees ook b6l. 36 VRUDAG 25
info : 458.37.22 (Laureyssens),
457.42.61 (Van Hoesendonck), ZONDAG 20 Federatie van Vlaamse Vrouwen-
457.96.05 (Jansen) of 457.81.33

1

groepen
(Moyson) Elsdonkfeesten Vlaams-lers Poëziefestival te

lees ook bi. 36 Schoten
ZONDAG 13 20 uur, Cultureel Centrum, Schoten

Hengelmaatschappij Om Ter Grootst info: 449.17.66 (De Wit)
Open Monumentendag Edegem 1

lees ook bi. 3 7 open viswedstrijd : Beker K.A.V. H. Familie
Goethals wandeling : "Ontuchtig Antwerpen"

Federatie van Vlaamse Vrouwen- inschrijven om 12 uur in clublokaal avondwandeling

e 1

groepen aan visvijver Arendsnest info: 440.27.26 (Vochten)
wandeling in Edegem n.a.v. ook voor niet-leden 1
Open Monumentendag info: 440.47.10 (Broes) ' ZATERDAG 26
13.30 uur, vertrek Kerkplein,
Elsdonk Scouts en Gidsen Edegem Centrum

1
Verkoop van gevonden

info : 449. 17.66 (De Wit) VVKS 28 O.L.-Vvan-Lourdes fietsen
VVKM 28· Maria Regina lees ook bi. 25

MAANDAG 14 overgang met barbecue
Sterrenhof, Kontichstroot 92

1
Dag van de Klant

K.A.V. H. Familie

1

]4 uur : opening met 'overgang- lees ook bi. 37
hobbynamiddag sporcours', rondonimatie en
elke l en 3 maandag om 13.30 springkasteel Bond van Grote en van Jonge
uur, Reinildisheem, lr. Haesaertslaan 4 l 7 uur : barbecue Gezinnen
info: 449.79.01 (Poppelaars)

1

19.30 uur : podiumoptreden educatieve milieuboottacht op
inschrijven v66r 13/09 de Rupel

DINSDAG 15 info : 457.80.79 (Vanleene) of boeiende verkenningstocht op een
457.09.48 (Belmans] tot varende klas ingericht binnen-

K.A.V. S1.Jozef schip, onderzoek van ter plaatse
fietstocht MAANDAG 21 genomen waterstalen
8.30 uur, St.-Jozefker, Molenveld 14 uur, vertrek Klein Willebroek,
laan 2 K.A.V. St.-Jozef aankomst 17 uur
info : 449.41.0 l (Staffelen) uitwaaitocht in Tongerlo max. 20 pers., inschrijven vóór

8.30 uur vertrek bus 11/09
St.-Jazefkerk, Malenveldlaan 2 info : 457.50.75 [Wouters)
info : 449.41.01 (Stoffelen)
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Den Dierenvriend
bezoek VRT, Japanse Toren en
Chinees Paviljoen te Brussel
9 uur, deelname 457 fr., max. 30
pers.
inschrijven tot uiterlijk O 1 /09 :
457.19.60 of 457.49.47

Edegem Rally Team
Herfst:z:oektocht
familiale wandelzoektocht (zonder
strikvragen)
dagelijks tot 15/1 1 vanaf 12 uur
café Exter, Eksterlaan 5, Deurne
afstand 3,5 km, deelname 200 Ir.,
iedereen prijs
info 658.35.36 (De Ceuster)

Hengelmaatschappij Om Ter Grootst
Edegem
open viswedstrijd : stuks
wedstrijd
inschrijven om 12 uur in clublokaal
aan visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info : 440.47.10 (Broes)

Vakantiegenoegens Edegem
natuurwandeling te Vlassen
broek
met bezoek aan kunstenaarsateliers
en herbergjes met plaatselijke
gerechten
14 uur , bijeenkomst aan de kerk
van Vlassenbraek
info: 449.04.34 (Dombrecht)

ZONDAG 27

Jeugdkoor De Vagebondjes
herdenking pater Frans
Moorkens
10 uur, St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2
info : 440.08.67 (Ceuleers)

DINSDAG 29

K.A.V. Buizegem
fietstocht
afstand ± 60 km
info : 457.25.50 [Tops)

K.A.V. St.-Jozef
gespreksavond : "de Euro"
19.30 uur, 't Schranske, Molenveld
laan 2A
info: 449.60.11 (Boyart)

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering

42

kaartnamiddag
l4uur, zaal Volkslust, Strijders
straat 65
leden 25 Ir., niet-leden 35 Ir.
info : 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

OKTOBER
DONDERDAG 1

Hengelmaatschappij Om Ter Grootst
Edegem
vrije viswedstrijd en/of
kaarten
l3 uur, visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info : 440.47.10 (Broes)

Zorg voor later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
l4uur, zaal 't Centrum, Strijders
straat 35
leden 100 fr., niet-leden 120 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 [Dierckens)

ZONDAG 4

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
op de koffie bij Sylvia Traey,
laureate Koningin Elisabeth
wedstrijd en docente piano
aan het muziekconservato
rium te Gent
10.30 tof 12 uur, Lentelei 32
deelname : leden 150 fr., niet-leden
300 fr.
max. 20 pers., inschrijven tot
27/09
info : 457.05.16 (Boudry)

VMPA Natuurgidsen Fort 5 Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema: 'herfst'
10 uur, Fort 5, Jacob de Roorestraat
[hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info: 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Rotty)

MAANDAGS

Bond van Grote en van Jonge

Gezinnen
•vormingswerk: "sociale
vaardigheden bij kinderen"
(2x)
ook op 19/10
20 fot 23.30 uur, refter Administra
fiei Centrum, Kontichstraat 19
inschrijven: 449.27.02 (Buermons)
• kookcursus voor mannen
(4x)
ook op 12-19-26/ 10
KTA, Mgr. Cardijnlaan 1
inschrijven: 449.92.39 (Marichol)

DINSDAG 6

K.A.V. Buizegem
uitstap met gids
info : 455.84.60 (Van den
Wyngaert)

K.A.V. H. Familie
infoavond : "de Euro"
20 uur, Reinildisheem,
lr.Haesaertslaan 4
info : 440.67.88 (Lequenne)

K.A.V. St.-Jozef
reis
8.30 uur, St.-Jozefkerk, Molenveld
laan 2
inschrijven : 449.41.01 (Stoffelen)

Zorg voor loter - Vrij Edegem
Seniorengroepering
videofilm 'Vulkanen en rivie
ren van ijs' en voordracht
14 uur, zaal Volkslust, Strijders
straat 65
leden 1 00 fr., niet-leden 150 fr.
info : 457.49.47 (Claes)

WOENSDAG 7

K.A.V. Buizegem
start naaicursus
9 uur, Buisegheem, Jan Verbertlei
46A
info: 457.44.71 (In 't Ven)

DONDERDAG 8

Hengelmaatschappij Om Ter Grootst
Edegem
vrije viswedstrijd en/of
kaarten
1 3 uur, visvijver Arendsnest
ook voor niet-leden
info : 440.47. 10 (Broes)
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ZATERDAG 10 1 kaarten

1

K.A.V. Buizegem
13 uur, visvijver Arendsnest start bloemenschikken

K.A.V. H. Familie ook voor niet-leden

1

namiddag- en avondcursus
radioprogramma "Levende info : 440.47. l O (Broes) Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
lijven" + bezoek aan Brussel K.A.V. St.-Jozef 1 info: 458.03.88 (De Bandt)
info : 440.27.26 (Vochten] fietstocht

8.30 uur, St.-Jozefkerk, Molenveld- Zorg voor Loter - Vrij Edegem
ZONDAG 1 1 laan 2 1 Seniorengroepering

1

info: 449.41.01 (Staffelen)
1

kaartnamiddag
federatie van Vlaamse Vrouwen l4uur, zaal Volkslust, Strijdersstraat
groepen Vlaams Verbond voor Gepensioneer 65
wandeling in het Kalf (Sint den leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
Gillis-Waas) voordracht, thema : thuiszorg

1
info : 458.31.11 (Vogels) of

13.30 uur, vertrek Kerkplein, 14.15 uur, De Schrans, Molenveld 457.42.61 (Van Haesendonck)
Elsdok laan 4
info : 449.17.66 [De Wie) info : 457.05.40 (Tuerlinckx) 1 DONDERDAG 22• 1 Vakaniiegenoegens Edegem Zorg voor later - Vrij Edegem K.A.V. H. Familie
wandeling in het Pajotten

1

Seniorengroepering 1 herfstfeest
land door het Kravaalbos en daguitstap Brussel-Beersel 19.30 uur, zaal Elzenhof, Parklaan
de hoppes!reek, met bezoek postmuseum te Brussel en 1 info : 440.20.12 (Somers)
degustatie van Breughe wandeling te Beersel
liaanse specialiteiten 8.30 uur, oud-gemeentehuis, ZATERDAG 24
l4uur, bijeenkomst aan hoofdin gemeenteplein
gang van abdij van Affligem leden 1 .000 fr., niet-leden 1 .200 fr. Zaterdagavondconcert
info : 440.41.62 (De Keye) en inschrijven uiterlijk tot 06/10 lees ook bl. 17
449.04.34 [Dombrecht) 1 info : 458.31 .11 (Vogels) of

457.42.61 (Van Haesendonck)
1

Opendeurdag Kind en Gezin
DINSDAG 13 lees ook bi. 25

ZATERDAG 17 1

Gemeentelijk seniorenfeest 1 Den Dierenvriend
lees ook bl. 44 Wandelbuffet Edegem 825 bezoek aan Walviswereld te

lees ook bi. 28-29
1 Brussel

K.A.V. Buizegem 1 ZONDAG 18 info : 457.19.60
start hobby

1

19.30 uur, Buisegheem, Jan 1 Hengelmaatschappij Om Ter Grootst : ZONDAG 25• Verbertlei 46A 1 Edegem
info : 458.12.95 (Bellon) 1 open viswedstrijd : Sluiting 1 Bond van Grote en van Jonge

OTG 1 Gezinnen
WOENSDAG 14 1 inschrijven om 12 uur in clublokaal rwem-instuif

aan visvijver Arendsnest 14 tot 17 uur, zwembad Mortsel,
K.A.V. St.-Jozef

1

ook voor niet-leden Liersesteenweg l5
demonstratie : "aardappelen, info : 440.47.10 {Broes) inschrijven : 440.71.54 (Patteet)
net even anders"
19.30 uur, 't Schranske, Molenveld DINSDAG 20 De verenigingen dienen hun
laan 2A teksten voor de activiteiten-
info: 449.68.26 [Matheyssens Bond van Grote en van Jonge kalender binnen te brengen bij

Gezinnen, CMBV Edegem-Hove en de secretaris van de advies-
DONDERDAG 15 1 K.A.V.-Edegem raad waartoe zij behoren.

gespreksavond : "autisme"
Federatie van Vlaamse Vrouwen- spreker : Peter Vermeulen van de Voor de volgende edities gelden
groepen Vlaamse Dienst voor Autisme deze data:
bezoek aan Tibetaans-boe 20 uur, zaal De Basiliek, Hove-
distisch centrum te Schoten straat 69 • nr. 184:
13. 15 uur, Kerkplein, Elsdonk inkom : 100 fr., drankje inbegrepen 23 oktober - 11 december
info: 449.17.66 (De Wit) info en inschrijven : 440.71.54 teksten binnen 11 september

(Pateel), 449.60.11 (B0yart), • nr. 185 :
Hengelmaatschappij Om Ter Grootst

1

440.67.88 (lequenne) 4 december - 22 januari
Edegem teksten binnen 23 oktober
vrije viswedstrijd en/of
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GEMEENTELIJK SENIORENFEEST
op dinsdag 13 oktober

De gemeentelijke seniorenraad
organiseert traditiegetrouw een
feestnamiddag voor alle
Edegemse senioren.

In dit feestelijk jaar van Edegem
825 heeft het gemeentebestuur
op geen kosten gezien en biedt u
op dinsdag 13 oktober een show
aan met 'De Strangers'.

In de gemeentelijke sporthal 'Den
Willecom', voor de gelegenheid
omgetoverd tot een echte feest
zaal, kan u vanaf 14.30 uur
genieten van de show. Tijdens de
pauze wordt u koffie, thee, koffie
koeken en gebak aangeboden.

De inkomkaarten kosten 50 fr. en
zijn vanaf l september verkrijg
baar bij de plaatselijke senioren
bonden en in het Administratief
Centrum, Kontichstraat l9, aan
de receptie.

Vanaf 13.30 uur kon u plaats
nemen in de feestzaal.

Om vervoers- en parkeer
problemen te vermijden wordt er,
net zoals de vorige jaren, een
gratis busdienst ingelegd. De
opstapplaatsen en vertrekuren
staan vermeld op de achterzijde
van de inkomkaart.

44



•

"" _
EDEGEMGEMEENTE fà

825-JARIG BESTAAN VAN EDEGEM

EDEGEM
NR. 184 • OKTOBER



F 0 A T 1 V A N7998
o o 0

N
0 O 0

R
0

M
o o 0 •

E
• o o 0

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn op maandag 2
november (Allerzielen) en op
woensdag 11 november
[Wapenstilstand).

Op dinsdag 10 november zal
er 's avonds geen dienst
verzekering zijn op de
diensten bevolking, burger
lijke stand en de technische
dienst.

De politiewacht blijft dag en
nacht ter beschikking, ook op
feestdagen.

Gewijzigde
huisvuilophalingen

Gemeentelijke,\
Openbare \/
Bibliotheek
Hovestraat 55-2650 Edegem
tel. 457.85.84

• maan-, wens- en donderdag
13.30- 20 uur

• dinsdag
13.30-17 0ur

• vrijdag
13.30-18 uur

• zaterdag
9.30- 12.30 uur

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
Kerkplein z/- 2650 Edegem
tel. 449.30.35

INHOUD
Het gebeurde in de
gemeenteraad 34
Dagen van bezinning 5
De Euro 67
Sinterklaasfeest 7
Voortuintjeswedstrijd 8
Edegem 825 9
Huis Hellemans 9
lnfopunt Europa van de
provincie Antwerpen l 0
Uitbreiding dienst-
verzekering l l
Reispassen 12
Internationale rijbewijzen 12
Zaterdagavondconcert 13
Oproep kandidaten gezins
aperitiefconcerten 13
Grabbel pas 14
Verloren voorwerpen
Vakantie-initiatieven l 4

•

Colofon
Verschijnt achtmaal per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

•
Extra katern
Herinirichting Edegem Centrum

In het midden :
Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek

Sportend Edegem 15
In de Edegemse
bibliotheken 16-17
Wijkontwikkeling
wijkwerking 18
lmmaculata in beweging 19.20
Palliatieve zorg 20
Unicef-wenskaarten 20
11.11.11.-0ctie 1998 2l
Behaag Edegem Natuurlijk 22
Bladval in herfstperiode 22
Controle van de belastingen 22
Verenigingen in de kijker 23
Vrijwilligers UZA 23
Activiteitenkalender 23.27

• maandag en vrijdag
18-20 uur

• woensdag
14- 16uur

• donderdag en zaterdag
15-17 uur

• dinsdag gesloten

Sector 1 :
de ophaling van grof huisvuil
van woensdag 11 november
verschuift naar donderdag 12
november.
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HET GEBEURDE IN DE GEMEENTERAAD
Politieverordeningen de terreinverlichting worden Telefoonverkeer

aangepast en het buitenterras op gemeentedienstenop het verkeer de eerste verdieping van het

Door de gemeenteraad werden gebouw worden gerenoveerd. Er zal een onderzoek worden
volgende politieverordeningen De kosten worden geraamd op uitgevoerd in verband met de
op het verkeer goedgekeurd : respeciievelijk 400.000 en voordeligste aanbieder van1 . 1 00. 3 l 7 f., exclusief btw. telefoondiensten. Momenteel
1. Heldenstraat verzorgt Belgacom het telefoon-
Voortaan wordt het parkeren in

Straatbomen
verkeer van de gemeente-

1

de Heldenstraat langs de onpare diensten.• zijde verboden.
Er zal plantmateriaal warden Bovendien zal materieel en soft-

2. Koniichstraat aangekocht voor de vervanging ware warden aangekocht voor
Het is voor voertuigen niet langer van straatbomen, voor de de uitbreiding van de telefoon-
meer toegestaan in de Kontich- geraamde prijs van 862.710f, centrale van het Administratief
straat over een afstand van 15 exclusief btw. Gebouw van een analoge naar
meier aan de pare zijde voorbij

Dit plantmateriaal zal dienst
een digitale centrale en zal het

het kruispunt mei de Jean Noté onderhoudscontract worden
straat richting centrum stil te doen voor: aangepast. De kosten worden
staan of te parkeren. Deze maat- • de vervanging van straat geraamd op respectievelijk
regel wordt genomen om het bomen in J.Lipsiusstraat, l. l 00.000 fr. en 160.000 f./
autobusverkeer van De Lijn op L.Baekelandstraat, Ph. Verheyen jaar, exclusief btw.
die plaats te vergemakkelijken. straat, Acht Eeuwenlaan, Opstal

en Sorbrechtshofstraat
3. Sint-Goriksplein • bijplantingen in R.van der ComputerklasOp het Sint-Goriksplein wordt ter Weydenstraat en Park-Centrum
hoogte van pand nr.3 een • normale inboet van dode of De computerklas van de• 1
parkeerplaats die uitsluitend kwijnende bomen in andere Gemeenteschool AVE, die ookbestemd is voor mindervaliden straten. bestemd is voor het geven vaningericht.

computeropleidingen aan het

Speelpleinen
gemeentepersoneel, zal voort

Verkeersingrepen worden ingericht en zal tevens

Er zal materiaal worden aange-
worden uitgerust met een scherm-

Buizegem projector. De geraamde kosten
kocht voor de inrichting van de bedragen respectievelijk

De bestaande toestond van de speeltuin in de Willem Herreyns 2.500.000 en 400.000 fr, btw
Buizegemlei en het Sint-Goriks- straat voor een geroomd bedrog exclusief.
plein zal worden opgemeten, met van 1.900.000 fr., exclusief btw.
het oog op de opmaak van een

De levering zal in eerste instantie Gemeentelijk natuur-ontwerp ter verbetering van de
verkeersleefbaarheid in de wijk een "multisportveld" (een om-

ontwikkelingsplanBuizegem. De geroomde kosten heinde ruimte waarin mini-
van deze studieopdracht bedra voetbal, basketbal en volleybal

l . Het opstellen van het GNOPkunnen worden beoefend engen 200.000 fr., exclusief btw.
uitgerust is mei een klimwand, (Gemeentelijk Natuur-

een tribune e.d.] omvatten, ontwikkelingsplan) is één van de

Vic Coveliersstadion eventueel aangevuld met enkel- verplichtingen die voortvloeien

voudige speeltoestellen en uit het eerste milieuconvenant,

Op het Vic Coveliersstadion zal parkmeubilair-onderdelen. dot werd afgesloten tussen het

3
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4

Fort 5

Vlaamse Gewest en de gemeente
Edegem (1991-1996). Begin
1993 werd voor het opstellen
van het GNOP een overeen
komst afgesloten met het PIH
(Provinciaal Instituut voor Hy
giëne).

Het GNOP bestaat uit twee
delen, met name een inventari
sotieluik (beschrijvend gedeelte)
en het actieplan, een drieluik
aan actiepunten (Vallei van de
Edegemse beek, Vallei van de
Kleine Struisbeek en agrarisch
gebied ten oosten van Hof Ter
Linden).

Vooraleer het GNOP ter goed
keuring werd voorgelegd aan de
gemeenteraad en de beoorde
lingscommissie van AMINAL
werd het door de milieuraad in
een bijzondere vergadering
uitvoerig besproken. De milieu
raad heeft hieromtrent op
22.10.1996 een advies gefor
muleerd. Vervolgens hechtte de
gemeenteraad, in zitting van
28.11.1996, zijn goedkeuring
aan het GNOP. De beoordelings
commissie van AMINAL keurde
het GNOP echter niet goed, dit
omwille van het ontbreken van

Fort 5 bij de actiepunten. De
gemeente was bij de keuze van
de actiepunten uitgegaan van de
mening, dot gebieden die reeds
een meer dan gemiddeld natuur
beheer kennen niet meer dienen
geselecteerd te worden voor het
uitschrijven van actiepunten;
deze verantwoording werd door
AMINAL dus niet aanvaard.

2. In samenwerking met PIH
werd dan ook een aanvulling op
het GNOP opgemaakt.

3. De aanvulling op het GNOP
(nieuw hoofdstuk) bespreekt
voornamelijk de actiepunten die
reeds op het fort worden uitge
voerd en die voortgezet of
uitgewerkt zullen worden. Deze
actiepunten zijn:
• vervangen van populieren
door streekeigen beplanting;
• hooilandbeheer op grasveld in
samenwerking met de Werk
groep Fort 5;
• monitoring van visbestand en
de water-, oever- en water
bodemkwaliteit;
• bescherming van oevers tegen
erosie met natuurlijke materialen;
• herbicidenvrij beheren van de
terreinen;

• natuur- en milieueducatie door de
bioklas en de Werkgroep Fort 5;
• dirigeren van georganiseerde
jeugd naar andere, meer ge
schikte gebieden in de ge
meente

4. Na advies van de milieuraad
werd de aanvulling op het
GNOP 24.9.1998 1er goed
keuring voorgelegd aan de
gemeenteraad en vervolgens
aan AMINAL toegezonden. Na
goedkeuring door AMINAL
kunnen concrete acties in het
kader van het nieuwe milieucon
venant worden uitgewerkt. Een
groot deel van de acties vergt
echter eerst besprekingen en
overeenkomsten mer andere
gemeenten, de provincie of
privé-eigenaars. Met betrekking
tot de sporttereinen aan de
Edegemse beek werd reeds een
eerste aanzet gegeven.

5. In zijn advies formuleerde de
milieuraad volgende
bemerkingen :
• Reeds verscheidene jaren
wordt door de Werkgroep Fort 5
in samenwerking met de vzw
Natuurreservaten (Werkgroep
Vleermuizen) jaarlijks een
inventaris opgemaakt van de
vleermuizen op Fort 5. De
milieuraad opteert ervoor dat
bijkomende maatregelen ter
bescherming van de vleermuizen
(bv. vleermuizenreservaat)
worden uitgewerkt.
• Met betrekking tot Fort 5 die
nen er acties te worden onderno
men ter voorkoming en bestrij
ding van diverse plagen, onder
meer bij de schildpadden, kip
pen, konijnen, kraaiachtigen,
eenden.

6. Deze bemerkingen werden
meteen ook aan de tekst van het
GNOP toegevoegd.

•

•
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DAGEN VAN BEZINNING
verzoening - vrede - herdenking

•

Zaterdag 7 november
20 uur

HULDE AAN DE GEFUSILLEERDEN
VAN DE OORLOG 1914-1918
OP HET FOT 5

Bijeenkomst voor de optocht aan
de hoofdingang van Fort 5 om
19.45 uur.

Met de medewerking van KNSB
Eenheidsfront en de Koninklijke
Fanfare S:-Rosalia.

•

Woensdag 11 november
10 uur

HERDENKING VAN DE WAPEN·
STILSTAND

Plechtige eucharistieviering in de
parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestroot, gevolgd
door een bloemenhulde aan het
monument van de gesneuvelden
op de begraafplaats en aan het
monument in de Vrijwilligers
stroot.

Met de medewerking van KNSB
Eenheidsfront, de Koninklijke
Fanfare St.-Rosolia en het
Basilicakoor.

Zondag 15 november
10.45 uur

KONINGSDAG

Ter gelegenheid van het Feest
van de Dynastie, Te-Deum en
gebed voor de Koning in de
parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestraal, na de
eucharistieviering van 10 uur.

Met de medewerking van het
Basilicakoor.

Groeperingen die bloemen wensen neer te leggen tijdens voormelde plechtigheden, worden vriendelijk
verzocht dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan het gemeentebestuur, informatiedienst.

5
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STRAKS VERVANGT DE EURO DE FRANK

•

•
Uw elektronische geldbeugel
(bv. Protonkaart) ?

De kredietkaarten veranderen
niet. Alleen de gebruikte munt
van uw rekening zal veranderen
in euro. Op de aangepaste
terminals wordt het te betalen

Uw kredietkaarten ?

De terminals zullen worden
oongepast om zowel in euro als
in Belgische frank te kunnen
werken. Vervolgens kunt u uw
kaart onomkeerbaar omzetten in
euro. De betaling gebeurt in de
munteenheid van de kaart, moor
de handelaar wordt betaald in
de munt van zijn rekening.

De aangepaste bankterminals
zullen tijdens de overgangs
periode de bedragen zowel in
euro als in frank aangeven. Bij
betaling met een bankkaart zal
de klant via zijn of haar bank in
zijn of haar eigen munt betalen
en de handelaar via zijn of haar
bonk in zijn of haar eigen munt
ontvangen.

tijdens de overgangsperiode
(van 1 januari 1999 tot 31
december 2001) worden opge
steld in Belgische frank of in
euro. Als de bedragen in euro
worden uitgedrukt, dan zal een
dubbele aanduiding, dus zowel
in Belgische frank als in euro,
van bruto- en nettoloon worden
voorzien.

Uw bankrekeningen en
betalingen ?

Tijdens de overgangsperiode
kunt u in beide munteenheden
betalen. Deze omrekeningen ge
beuren gratis. Bovendien kunt u,
tussen 1 januari 1999 en 31
december 2001, uw bankreke
ningen eenmalig kosteloos laten
omzetten in euro. Indien u zelf
niet eerder aan uw bankier heeft
gevraagd uw rekening om te
zetten naar euro, dan zal dot
automatisch gebeuren op 31
december 2001.

Uw bankkaart ?

Uw baar geld ?

De invoering van de euro veran
dert niets aan het verloop van
contracten. Of het nu gaat om
een huurovereenkomst, een ar
beidscontract of beleggingen en
kredieten, de euro is en mag
geen aanleiding zijn om een con
tract dat verwijst naar een bedrag
in de nationale munteenheid, op
te zeggen of te veranderen.

Uw lopende contracten ?

Wat gebeurt er met...

De omwisseling van uw geld in
euromunten en -bankbiljetten ge
beurt zonder bijkomende admini
stratieve rompslomp bij uw ver
trouwde bankier. De Belgische
overheid zal er voor zorgen dat
de omwisseling van Belgische
frankbiljetten in eurobiljetten voor
de consument gratis gebeurt. Het
is een gewone loketverrichting.

Uw loon of pensioen ?

Er verandert niets aan de bereke
ning van uw loon of pensioen.
Ten laatste in 2002 zullen uw
loon en pensioen gewoon
omgerekend worden in euro.

Als werknemer zult u via de be
staande overlegorganen (onder
nemingsraad, vakbondsafvaardi
ging) uiterlijk 1 januari 1999
informatie krijgen over alle
gevolgen van de invoering van
de euro voor uw onderneming.
Tevens zal de bedrijfsleiding u
inlichten wanneer zij in de prak
tijk zal overschakelen op de
euro. Volgens de keuze van de
onderneming kon de loonfiche

6
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bedrag tijdens de overgangs
periode zowel in Belgische frank
als in euro vermeld.

Uw Eurocheques ?

Eurocheques moeten niet warden
aangepast. U kunt er immers nu
reeds de gewenste munt op
vermelden. Vanaf l januari
1999 kunt u met cheques dus
ook in euro betalen.

Uw overschrijvingen ?

Vonof 1999 komt er een nieuw
overschrijvingsformulier in een
oranje kleur voor de verrichtin
gen in euro. Voor verrichtingen
in Belgische frank wordt het
huidige rode formulier voort
gebruikt. U betaalt dan het best
in de munteenheid van de
factuur. De bonken zorgen gratis
en op een doorzichtige manier
voor de omrekeningen, zodat de
opdrachtgever en de begun
stigde steeds worden gedebi
teerd en gecrediteerd in de
munteenheid van hun rekenin
gen. Op de dagafschriften wordt
ook het oorspronkelijk bedrog
van de betaling vermeld.

Uw effecten aan toonder?

Uw Belgische effecten aan toon
der worden niet omgezet. U
hoeft dus niets te doen. Tijdens
de overgangsperiode gebeuren
uitbetalingen in de munteenheid
van uw keuze en nadien steeds
In euro.

Uw spaargeld en beleggingen ?

De invoering van de euro veran
dert niets aan de rente van uw
spaargeld of aan de opbrengst
van uw beleggingen. Ten laatste
op 1 januari 2002 krijgt u de
intrest en het kapitaal in euro
uitbetaald.

Uw hypotheek, lening of huur ?

Ook hier zijn geen veranderin
gen. De contractueel vastgelegde
rentevoet wijzigt niet. De waarde
van het geleende bedrag wordt
enkel omgerekend in euro. Ook
de huur wijzigt niet.

Uw verzekeringen ?

Alle verzekeringscontracten die
in Belgische frank werden
opgesteld, worden gewoon voort
afgehandeld in euro. Verzekerin
gen moeten daarom niet worden
aangepast. De voorwaarden die
bij de opstelling van het contract
werden vastgelegd, blijven
geldig. Alleen de of- of uitbeta
ling zal uiterlijk l januari 2002
worden omgezet in euro.

Op initiatief van onze gemeen
telijke middenstandsraod
mogen wij ook dit jaar Sinter
klaas in onze gemeente
verwelkomen op zondag 29
november om ]4 uur in
feestzaal De Basiliek, Troost
straat 22 te Edegem.

Hoeveel zal de euro woord zijn ?

Bij benadering kan gezegd wor
den dat de euro 40 Belgische
frank zal waard zijn. De juiste
waarde wordt definitief vastge
legd op 1 januari 1999.

In ieder geval zult u in de
toekomst moeten rekenen in
zowel euro als centen, een
honderste van de euro.

Maar daarvoor hebben we nog
tijd. Het is pas vanaf 2002 dat
u voor uw dagelijkse verrichtin
gen de eurobiljetten en -munten
zult moeten gebruiken. Onder
tussen kunt u vanaf 1999
gewend raken aan het betalen
met euro via overschrijvingen,
cheques, betaalkaarten, ...

■·MIDDENSTAND
EDEGEM

Alle kinderen met hun ouders
zijn van harte welkom.

De inkom is gratis !

7

SINTERKLAASFEEST
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VOORTUINTJESWEDSTRIJD EDEGEM 825
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Ter gelegenheid van het feestjaar
'Edegem 825' vond tijdens het
weekend van 22 en 23 augustus
een voortuintjeswedstrijd plaats.

Graag publiceren wij hier enkele
foto's van de mooiste tuintje

8
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EDEGEM 825

1988 i een feestjaar in onze
gemeente ! De voorbije maand
september en ook oktober zijn
door een bruisend bewijs van.
De jaarmarktfeesten, de ge
schiedkundige tentoonstelling
'Edegem vroeger en nu', de
Open Monumentendag, de
Elsdonkfeesten, Dag van de
Klont, het Seniorenteest met
optreden van de Strangers, .
allemaal stonden ze in het teken
van 'Edegem 825' en kregen
een extra feestelijk accent mee.

825

EDEGEN

Heel speciaal dit jaar was er ook
het wandelbuffet Edegem 825
met optreden van Günther Neefs
en orkest in sporthal Den
Willecom op zaterdag 17
oktober ll.

Het college van burgemeester en
schepenen hoopt dat u, als
inwoner van Edegem, mee hebt
genoten van dit feestjaar.

Kalender tentoonstellingen
HUIS HELLEMANS

9

Van 12 december tot 3 januari
Jan Demey en Roland De Coene

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van l4 tot 18 uur

op woensdag van 14 tot 17 uur
en op vrijdag van l4 tot l6 uur.

Geef kunst een kans,
bezoek Huis Hellemans

• • •

Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Van 14 november tot 6 december
DIAMANT

een tentoonstelling
georganiseerd door de

gemeentelijke culturele raad in
samenwerking met het Antwerps

Provinciaal Diamantmuseum

Toegang: l 00 fr. per persoon

Inschrijven en betalen tot uiterlijk
15 november bij Marianne
Bellon, Administratief Centrum
(receptie), Kontichstraat 19 te
Edegem

Voor meer informatie kan u
terecht bij mevr. F. Van Huffelen,
tel. en fox 449.43.11, bij voor
keur tussen 17.30 en 19 uur.

VOORDRACHT DIAMANT

op zondag 22 november om 11
uur in de raadzaal van het oud
gemeentehuis, gevolgd door een
geleide rondleiding in Huis
Hellemans, Strijdersstraat l4 te
Edegem

De gemeentelijke Culturele Rood
Edegem organiseert ...

DIAMANT

Een splinter van de sterren ??

Een troon van de goden ??

Neen!!! Wél:

zeldzaam - schitterend - fascine
rend

Het symbool van een eeuwige
liefde!

Het kostbare geschenk van de
natuur!

van ruwe steen tot fijn juweel

•
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INFOPUNT EUROPA VAN DE
PROVINCIE ANTWERPEN

PROVINCIE

ANTWERPEN

Zo'n vijftig jaar geleden, no eeu
wen van conflicten en oorlogen,
kwam het westen van Europa ein
delijk tot een duurzame vrede.
Enkele landen tekenden toen im
mers een samenwerkingsverdrag
en andere landen sloten zich
daarbij aan.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
daadwerkelijke unie van 15 lid
staten. Een statenverbond met een
eigen gemeenschappelijk bestuur,
een economisch blok dat respect
afdwingt in de hele wereld.

Meer dan 370 miljoen inwoners
scharen zich nu achter één vlag,
drijven handel in één interne markt
en betalen morgen in dezelfde
munt. Grensoverschrijdende pro
blemen kunnen eindelijk op het ge
paste niveau aangepakt worden.

Een hoger niveau betekent vaak

Bornarduscentrum

10

echter verder weg van de burger,
de belastingbetaler, de kiezer...

Om daaraan iets te doen heeft
het Provinciebestuur van Antwer
pen, in samenwerking met de
Europese Commissie en het Minis
terie van Buitenlandse Zaken, een
informatiedienst opgericht als
wegwijzer in het complexe gege
ven van de Europese instellingen
en initiatieven : het lnfopunt Euro
pa van de provincie Antwerpen.

Dit infopunt is ondergebracht in
het Bernarduscentrum, een zalen
complex dat deel uitmaakt van
het Oud-Bisschoppelijk Paleis
aan de Schoenmarkt. Het is
gelegen in de binnenstad van
Antwerpen, op een steenworp
van de Groenplaats en de Meir.

Het lnfopunt Europa is een intor
matiedienst voor de burger. De

Infopunt Europa

oei

bezoeker vindt er meer dan vijf
tig verschillende brochures die
door Europese instellingen wor
den uitgegeven. Hij kan er terecht
voor allerlei vragen omtrent
Europese aangelegenheden :
over wonen, werken, reizen in
andere landen, over het beleid
van de EU, over de diensten van
de Europese Commissie of het
Europees Parlement, over de
Euro, enzovoort. De internetlief
hebber krijgt er tientallen nuttige
Europese internetadressen. De
scholier vindt er documentatie
voor een klastaak en de leer
kracht brochures ter ondersteu
ning van de lessen.

Voor groepen biedt het Infopunt
Europa een geleid bezoek van
ruim een uur aan. Een combinatie
met een Europese stadswande
ling, een museumbezoek of
gewoonweg winkelen ligt voor de
hand. Bovendien zijn er talrijke
eetgelegenheden voor groepen in
de onmiddellijke omgeving.

Rondleidingen zijn op afspraak
mogelijk alle dagen van de week
en de eerste zaterdag van de
maand, tussen l O en ló uur.

lnfopunt Europa van de
provincie Antwerpen
Bernarduscentrum, Lombar
denvest 23, 2000 Antwerpen
tel. 03-202.42.92 (Jef
Boudewijns - Barbara Simons)
Openingsuren : alle werkda
gen van 9 .30 uur tot 17 uur
(ook tijdens de middag);
dinsdag tot 18 uur.

•

•
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UITBREIDING DIENSTVERZEKERING
op dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur

@

•

Sedert l september ll. is er geen
dienstverzekering meer op
zaterdagvoormiddag, maar
werd de dienstverlening op
dinsdagavond uitgebreid.

Op volgende diensten kunt u
voor de aangeduide onderwer
pen terecht van ]7 tot 19.45
uur, uitgezonderd in de maan
den juli en augustus en op de
dinsdagen die een feestdag zijn
of een feestdag voorafgaan.
Deze data worden u steeds via
het gemeentelijk informatieblad
meegedeeld.

DIENST BEVOLKING

Afdeling bevolking
0 adreswijzigingen
0 beroepsverandering
0 bewijzen en getuigschriften
• blindenstok
0 eensluidend verklaren van
afschriften

• identiteitsbewijzen
• identiteitskaarten Belg
• plus-3-pas
• reistoestemming
• studiebeurs
• wettigen van handtekening
• wilsbeschikking teraardebestel

ling

Afdeling reispassen
• aanvragen nieuwe reispas
• aanvragen verlengingen
• afhalen reispassen

Afdeling sociale zaken
• orgaantransplantatie

• polio-inentingen
• sociaal-pedagogische toelage
• toelage tv-distributie

Afdeling vreemdelingen
• adreswijzigingen
• arbeidskaart
• beroepskaart
• verblijfsbewijzen

Afdeling rijbewijzen
• aanvragen rijbewijzen
• afhalen rijbewijzen

DIENST BURGERLIJKE STAND

• akten, uittreksels en afschriften
• erfrechtverkloring
• nationaliteit
• ondertrouw huwelijk

OP AFSPRAAK MET DE BETROK
KEN DIENST:

DIENST BEVOLKING
Afdeling pensioenen
• pensioenaanvragen
• gewaarborgd inkomen
• eretekens van de arbeid

WAARVOOR KUNT U NIET TE
RECHT OP DINSDAGAVOND ?

DIENST BEVOLKING
Afdeling werklozen
• stempelcontrole

DIENST BURGERLUKE STAND
• aangiften van geboorten
• erkenningen
• aangiften van overlijdens

TECHNISCHE DIENST

Afdeling ruimtelijke ordening

• algemene stedenbouwkundige
inlichtingen :
- dossiersamenstelling
- procedures en termijnen

• bouw- en verkavelings
voorschriften

• indienen van vergunnings
aanvragen en bekamen van
formulieren :
- bouw- en verkavelingsaan
vrogen

- stedenbouwkundige attesten
- gedenktekens op begraaf
plaats

- aanvragen kapvergunning
- stratenplans

• afhalen vergunningen
• keuring stalen gevelmateriaal
• studietoelagen kadastrale
gegevens

• informatie en formulieren rond
premies en toelagen voor
huisvesting

• inlichtingen en eenheidsprijzen
voor overname scheimuren

OP AFSPRAAK MET DE DIENST
RUIMTELIJKE ORDENING:

• bespreking van probleem-
dossiers [bouw/verkaveling]

WAARVOOR KUNT U NIET TE
RECHT OP DINSDAGAVOND ?

• bepaling bouwlijn
• informatie over ligging van

riolen
• kopen van grafconcessies

Voor meer informatie over de dienstverlening op dinsdagavond, neem contact op
met de betrokken diensten op het centrale nummer 450.42.00

11
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Nieuwe procedure voor de afgifte van

REISPASSEN
Sedert 1 september 1 998 is een
nieuwe procedure voor de afgifte
van reispassen in werking
getreden. Deze procedure houdt
in dat de reispassen niet meer in
de gemeentehuizen, maar
gecentraliseerd in een nationaal
centrum worden beheerd.

Het gevolg van deze hervorming
is dat de wachttijd om een reis
pas te bekomen tot een termijn
van drie weken is verlengd.
In hoogstdringende gevallen is
een spoedprocedure voorzien
van twee werkdagen, mits beta
ling van de meerkosten

•WACHT NIET TOT HET LAATSTE OGENBLIK !

Wat brengt u mee ? NIEUWE REISPAS VERLENGING

normale procedure spoedprocedure

pasfoto's 3 3
geldig voor l jaar 8 l O fr. 1.260 fr.

geldig voor 5 jaar 2.010 fr. 2.460 fr.
persoonlijk aanbieden [0 [a

oude reispas (indien in bezit) ja [a

identiteitskaart (indien geen [a ja
reispas in bezit)

ofgihtetijd 1 14 werkdagen 1 3 werkdagen

normale procedure

0
430 fr.

neen

[o

neen

3 werkdagen

Sinds 1 oktober dient u een
internationaal rijbewijs, nodig
voor elke staat die het Belgische
rijbewijs niet erkent, aan te
vragen bij het gemeentebestuur
van uw woonplaats.

Mee te brengen :
• één pasfoto
• fiscale zegels ter waarde van
650 fr.

• het Belgische rijbewijs in uw
bezit.

De afgiftetijd bedraagt drie
werkdagen.

12

Voor meer inlichtingen kunt u
terecht bij de afdeling rijbewij
zen op telefoonnummer
450.42.00.

EVEN UW AANDACHT..
De gemeente is een levendig
iets. Om u steeds de beste
service te kunnen garanderen,
worden er dan ook al eens
bepaalde procedures of rege
lingen gewijzigd of aange
past. Hierover trachten wij u
steeds zo goed mogelijk te
informeren.

Daarom deze tip: knip deze
pagina uit en bewaar ze bij
de gemeentelijke informatie
gids, waarvan u de nieuwe
editie enige tijd geleden heeft
ontvangen. Zo heeft u steeds
de meest recente informatie
bij de hand!

INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN
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Hei Comité Edegemse Concerten
stoot al sinds 1969 in voor de
organisatie van talloze concerten
met topmuzikanten. Dit najaar
stoot er nog één zaterdagavond
concert op het programma

optreden van
HET ENSOR-STRIJKKWARTET
op zaterdag 28 november.

Het Ensor-Strijkkwartet bestaat uit
vier enthousiaste en professionele
musici en is gegrepen door het

werk van de Belgische schilder
James Ensor. Zijn durf, originali
teit en veelzijdigheid wordt door
het Ensor-Strijkkwartet geévo
ceerd in het genre van de
kamermuziek.

Hun conceri zal u boeien door
hun frisse en nauwkeurige stijl,
door originaliteit en subtiliteit !

Plaats :
St-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat, Edegem

Datum:
zaterdag 28 november om
20.15uur

Inkom:
• 350 fr.
• 250 fr. voor 'Vrienden van de
Edegemse concerten', +3-pas,
-18-jarigen en CJP.

Voorverkoop en informatie :
Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46.

Onze troeven, zoals steeds :
mooi kader
hoog niveau
lage prijs

prachtige akoestiek
geen parkeerproblemen

U bent zeker van een mooie en
sfeervolle, muzikale avond in het
unieke en prachtige decor van
de St.-Antoniuskerk !

Comité Edegemse Concerten

ZATERDAGAVONDCONCERT

OPROEP KANDIDATEN VOOR GEZINSAPERITIEFCONCERTEN

Het Comité Edegemse Concerten
organiseert jaarlijks drie gezins
operitiefconcerten die plaatsvin
den op de laatste zondag van de
maanden januari, februari en
maart.

De gezinsoperitiefconcerten zijn
originele en ongedwongen
zondogochtendconcerten,
waarbij jonge muzikanten de
kans krijgen om met hun talent
naar buiten te komen. Achteraf
kan het publiek nog even

nagenieten bij een aperitiefje.

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant, of vorm je samen met
enkele onderen een mooi
ensemble, en heb je interesse om
op te treden in het kader van de
gezinsaperitiefconcerten ?
Het Comité Edegemse Concerten
biedt je graag de kans om wat
podiumervaring op te doen !

Wens je wat meer informatie ?
Neem don contact op met Kristel

Kussé, p.o. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 450.42.46 (bij
voorkeur tijdens de kantooruren:
9 tot 12 of 14 tot 16 uur).
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Een vakantieprogramma
boordevol culturele, creatieve,
sportieve en educatieve
animatie, speciaal uitgestip
peld voor alle kinderen en
tieners van 6 tot ± 15 jaar.

De succesvolle activiteiten van de
zomervakantie zijn alweer een
poosje voorbij. Hoog tijd dus om
uit te kijken naar de volgende
vakantieperiode, nl. de herfst
vakantie.

Tijdens deze verlofweek organi
seert onze gemeente de vol
gende activiteiten :

• Herfstbloemstukje maken op
dinsdag 3 november van 14.30
tot 16.30 uur in de refter van de
gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 21 te
Edegem - voor kinderen en
tieners van 8 tot 14 jaar.
Grabbelpassers betalen voor
deze activiteit 100 fr., niet
Grabbelpassers 150 fr.
• Het bibberspel (met een schoe-

nendoos wordt eerst een bibber
spiraal gemaakt en nadien wor
den je behendigheid en zenu
wen zwaar op de proef gesteld)
op donderdag 5 november van
14 tot 16.30 uur in de refter van
de gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 21 te
Edegem - voor kinderen van l 0
tot 12 jaar.
De prijs voor Grabbelpassers
bedraagt slechts l 00 fr., niet
Grabbelpassers betalen 150 fr.

Voor beide activiteiten dient wel
vooraf te worden ingeschreven
op de jeugddienst.

Met je Grabbelpas kun je even-

eens deelnemen aan de activitei
ten georganiseerd door de
gemeenten Boechout, Borsbeek,
Hove, Kontich en Mortsel.

Tevens kun je als Grabbelpasser
nog tot het einde van het jaar
genieten van een heleboel kor
tingen voor pret- en recreatie
parken, speciale evenementen,
musea, film & theater, sport, ...
Deze kortingen zijn gebundeld in
een apart boekje dct de naam
"Grabbelaar" draagt.
Het loont dus zeker nog de
moeite om je een Grabbelpas
aan te schaffen.

De Grabbelpas kost slechts l 00
fr. en je kunt hem kopen bij de
de jeugddienst, gemeentehuis
(eerste verdieping), gemeente
plein te Edegem. Ook voor meer
inlichtingen kan je daar terecht
bij Luc Bries, tel. 450.43.76,
elke woensdag van l O tot 1 2
uur en van 14 tot 16 uur.
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen !

ó

GRABBELPAS 1998

BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL

Edegemse vakantie-initiatieven
VERLOREN VOORWERPEN

14

De gemeentelijke vakantie
speelclub op Fort 5 en de
Edegemse speelweken zorgden
voor heel wat zomerpret en dol
plezier. Sommige kinderen
hebben zich blijkbaar zo goed
geamuseerd dot ze vergeten
zijn bepaalde spullen terug
mee naar huis te nemen.

Nu beschikken wij over een hele
collectie verloren en gevonden
voorwerpen zoals : brooddozen,
handdoeken, rugzakjes, jassen,
schoeisel, ...

Deze spulletjes kunnen tot vrijdag
27 november afgehaald worden
op de kinderopvang- en jeugd-

dienst, gemeentehuis (1 verdie
ping), gemeenteplein te Ede
gem, op volgende tijdstippen :
• dinsdag van 9 tot 10 uur en

van 17 tot 20 uur
• woensdag van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur

• na afspraak op tel. nr.
450.43.70.
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HERINRICHTING EDEGEM-CENTRUM
Fase l : as Strijdersstraat - Drie Eikenstraat

@

•

In het gemeenteblad van mei ll.
werd het project voor de herwaar
dering van het centrum van de
gemeente uitvoerig beschreven.
Het woon- en belevingsklimaat
verbeteren, alsook het winkelge
beuren nieuw leven inblazen zijn
de belangrijke doelstellingen van
dit project. De middenstand is
daarom ook een belangrijke
gesprekspartner omdat hij mee de
vitaliteit van ons centrum bepaalt.

De herwaardering van het
centrum verloopt gefaseerd met
als eerste aanzet de herinrichting
van de Strijdersstraat en het
aansluitend gedeelte van de Drie
Eikenstraat.

Een beknopt overzicht
van de ontwerpopties

Het verbeteren van de
leefbaarheid

Er wordt expliciet meer ruimte
toebedeeld aan voetgangers om

foto Guido Coolens n..

het evenwicht te herstellen tussen
het gemotoriseerd verkeer en het
langzaam verkeer. Er komt plaats
vrij om rustig te wandelen, win
kelen, kuieren in een "groen" cen
trum, een terrasje te doen.... en
te genieten van de schoonheid
van dé fontein. Aangepaste weg
verharding {mozaiek, gebakken
straatstenen, ...), straatmeubilair
en moderne openbare verlichting
kleden het geheel verder aan.

Poorteffect

Komende van de Drie Eikenstraat
rijdt men ter hoogte het Park-Cen
trum de "poort" van het eigen
lijke centrum binnen. Dit wordt
duidelijk aangegeven door een
zacht plateau met oversteek
voorziening en de "drie eiken"
die de inkom van het centrum
benadrukken en die de automo
bilist erop wijzen dat hij zijn
rijgedrag moet aanpassen.

Randparkeren

De parking van de dreef wordt

ruimschoots uitgebreid van 30
naar 42 plaatsen (met de moge
lijk om verder uit te breiden naar
50 à 60 plaatsen).
De bedoeling is dat mensen die
langer in het centrum willen
vertoeven hier parkeren en via
een attractief centrum hun
bestemming bereiken. In de
Strijdersstraat zelf worden nog
voldoende parkeerplaatsen
voorzien voor kortparkeren.

Opties fietsverkeer

Fietsen wordt veiliger omdat er
veel trager wordt gereden, ook
comfortabeler omdat de kasseien
vervangen worden door aange
past materiaal in de vorm van
"fietssuggestiestroken". Men mag
in beide rijrichtingen fietsen in
het eenrichtingsgedeelte van de
Strijdersstraat. Extra fietsstalling
en maakt het de fietsers nog
aangenamer.

Opties autoverkeer

De weginrichting nodigt de auto
uit traag te rijden met respect
voor de zwakke weggebruikers.
Belangrijk is wel dat het huidige
semi-rondpunt verdwijnt en
plaats maakt voor een T-oanslui
ting met voorrang voor het
verkeer op de Strijdersstraat.

De voorontwerpen die een ruime
inspraakprocedure hebben
doorlopen en algemeen gunstig
onthaald werden, werden in een
definitief ontwerp gegoten
(zie plan op volgende blad
zijde).
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Hovestraat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84 - fax 458.52.17
Edegem.POB@bib.vlaanderen.be

lllom in onze heringerichte bibliotheek

3
Discotheek wordt multimedia-afdeling van de bibliotheek

De bibliotheek beschikt momenteel over 29.000 boeken voor volwassenen,
12.500 jeugdboeken, 100 tijdschriften en 3.600 cd's.
Maar er is meer ! Het cd-aanbod wordt uitgebreid en wij investeren nu ook
in de nieuwe media.
Zo wordt een startcollectie van 200 uitleenbare cd-roms aangekocht.
Op 4 multimedia-pc's kunnen naslagwerken op cd-rom worden geraad
pleegd. En surfen op het internet kan voortaan op twee computers.
Je merkt het : wij gaan mee met de tijd.
Met dit ruimer aanbod wordt de discotheek voortaan de multimedia-afdeling
van de bibliotheek, met dezelfde openingsuren als de bibliotheek.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
zaterdag

13.30-20 uur
13.30- 17 uur
13.30 - 20 uur
13.30- 20 uur
13.30- 18 uur

9.30- 12.30 uur

Na een beetje wennen aan de nieuwe rekken, de nieuwe opstelling, de nieuwe balies en de verhuis van disco
theek en jeugdafdeling, heelt iedereen hopelijk zijn weg teruggevonden in onze heringerichte bibliotheek.

Dit overzicht wil je daar alvast een beetje bij helpen, al beloven wij nog werk te zullen maken van een goede
signalisatie ter plaatse.

Openingsuren
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Hovestraat 55- 2650 Edegem
tel. 457.85.84- fax 458.52.17
Edegem.POB@bib.vlaanderen.be

l%lkom in onze heringerichte bibliotheek

Ic
j

Na een beetje wennen aan de nieuwe rekken, de nieuwe opstelling, de nieuwe balies en de verhuis van disco
theek en jeugdafdeling, heeft iedereen hopelijk zijn weg teruggevonden in onze heringerichte bibliotheek.

Dit overzicht wil je daar alvast een beetje bij helpen, al beloven wij nog werk te zullen maken van een goede
signalisatie ter plaatse.

Openingsuren

13.30- 20
13.30
13.3

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

De bibliotheek beschikt momenteel over 29.000 boeken voor volwassenen,
12.500 jeugdboeken, 100 tijdschriften en 3.600 cd's.
Maar er is meer ! Het cd-aanbod wordt uitgebreid en wij investeren nu aak
in de nieuwe media.
Zo wordt een startcollectie van 200 uitleenbare cd-roms aangekocht.
Op 4 multimedia-pc's kunnen naslagwerken op cd-rom worden geraad
pleegd. En surfen op het internet kan voortaan op twee computers.
Je merkt het : wij gaan mee met de tijd.
Met dit ruimer aanbod wordt de discotheek voortaan de multimedia-afdeling
van de bibliotheek, met dezelfde openingsuren als de bibliotheek.

Discotheek wordt multimedia-afdeling van de bibliotheek
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De jeugdafdeling De volwas e:#deling

• grote-letter! ·n
• strips
• informatieve ek gerangschikt per o
fie, economie, politck, psychologie, spo

• poëzie en toneel

vragen?
met al je informatievragen ben je welkon
de catalogus
is via computerschermen in alle afdeling
je ziet onmiddellijk wat de bibliotheek b
uitgeleende materialen kunnen aan de b
interbibliothecair lenen
wat wij niet in huis hebben, kunnen we

erd aanbotali
e storische en reisver

chrijver
ui: ngels, frans en Spe

• romans ; €

tion, romo
familienacc

• romans in '

II/Il@
uur. ",'j]f

a/Il I

• grabbelbakboekjes voor baby's en peuters
• prentenboeken
• sprookjes en voorleesverhalen
gedichten

• strips
• leesboeken van alle genres, o.m. detectives, avonturen-, griezel,
humoristische en historische verhalen, gerangschikt per leeftijd

A : vanaf 6 jaar
B : vanaf 9 jaar
C : vanaf 12 jaar
AD : vanaf 14 jaar

• eerste leesboekjes met vermelding van AVI leesniveou
• makkelijk lezen boeken : eenvoudig geschreven verhalen voor kin
deren die het moeilijk hebben met lezen

• informatieve jeugdboeken, gerangschikt per onderwerp over o.m.
dieren, landen, geschiedenis, sport, computers, knutselen

• jeugdtijdschriften
• binnenkort ook verhalen op cassettes en cd's
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De info-afdeling

ons

der
t, ku

·iliers, science fic
ngschikt op de

·er o.m. godsdienst, filoso
geschiedenis, toerisme ...

• telefoongidsen en adresboeken
• stadsplannen, wegenkaarten
en toeristische informatie

• knipselkrant en informatie over
Edegem

• meeneemfolders van culturele
activiteiten, cursussen en over
heidsinformatie

• informatie over wonen en werken, je rechten als burger ...

aan elke infobalie

n te raadplegen
zit en of het aanwezig is
3lies worden gereserveerd

anvragen in andere bibiotheken

De leeszaal

• een l 00-tal tijdschriften, gerangschikt per onderwerp, de meeste zijn
uitleenbaar (uitgezonderd het laatste nummer)

• dagelijks 7 kranten : De Gazet van Antwerpen, De Financieel-Econo
mische Tijd, Het Laatste Nieuws, De Morgen, Het Nieuwsblad en De
Standaard

• naslagwerken : encyclopedieën, woordenboeken, atlassen...
• literaire documentatie : informatie over schrijvers, boekbesprekingen
en literaire tijdschriften

• knipselmappen actuele documentatie
• informatie van de Vlaamse overheid en van de Europese
Gemeenschap

• studiegidsen en informatie over (bij)leren

ook raadpleegbaar in
de leeszaal

• internet
• naslagwerken op cd-rom
• de Vlaamse Centrale Cata

logus (VLACC) met infor
matie over boeken, audio
visuele materialen en artikels
uit meer dan 200 Neder

landstalige tijdschriften, aanwezig in de openbare bibliothekenvan
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven



In formatica

cd-roms cd-i's

Eerste verdieping

Taa lcursus.e
cd's Bibliothecaris

e.v.

Gong

Administratie

Brandladder

@ Co1ologu~[O Inschrijving, algemene inlichtingen, afhalen reserveringen S Inleveren en uitlenen

De multimedia-afdeling

• 3.600 cd's : klassiek, pop, jazz, film
muziek, kleinkunst, new age, wereld
muziek en overige genres

• cd-roms : zowel informatieve als edu
catieve cd-roms, games en taalcursus
sen

• taalcursussen op cassette en op cd :
Duits, Engels, Frons, Italiaans,
Portugees, Russisch en Spoons

• partituren
• boeken, naslagwerken en tijdschriften
over muziek

• boeken, naslagwerken en tijdschriften
over informatica

Wil je materiaal ontlenen ?

• vanaf 14 jaar betaal je jaarlijks 100 fr. lidgeld
• uitleenvoorwaarden :

~-- 'ere i--o:
" k E
• 7#v.

I] l' L. ae +
Ij ie,%is.•y

' .. . . :;;:~1![-i~ .
-g }f.. ei

aantal termijn verlenging" leengeld maningsgeld
per werk

boeken 5 3 weken 1 x 3 weken gratis 2 fr./dog

tijdschriften 5 1 week géén gratis 2 f./dag

cd's
cassettes 5 3 weken 1 x 3 weken 10 fr. 2 fr./dag

cd-roms, cd-i's
video's 2 3 weken 1 x 3 weken 50 fr. 10 fr./dog

taalcursussen 1 3 weken 1 x 3 weken 10 fr./cossette of cd 2 fr./dog/cassette of cd
50 fr./cd-rom 10 fr./dag/cd-rom

tijdens de vakantie kan een langere termijn worden toegestaan
** verlengen kon enkel indien de materialen niet gereserveerd zijn
* * • te vermeerderen met de administra tiekosten
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Fasering

Tot hiertoe verloopt de admini
stratieve molen volgens de
planning zodat de werken in het
voorjaar 1999 kunnen starten.

De werken verlopen gefaseerd.
Om het autoverkeer toe te laten
zo dicht mogelijk het centrum te
naderen, wordt elke fase volledig
afgewerkt vooraleer er met de
volgende fase gestart wordt. Het
nieuwe gedeelte wordt onmiddel
lijk in gebruik genomen.

Het openbaar vervoer nadert zo
dicht mogelijk het centrum en
verloopt heel de tijd via dezelfde
route om geen verwarring bij de
reizigers te scheppen.

Fase 1 :
90 kalenderdagen (± 3 maanden)
Strijdersstraat tussen Loze Gaan
weg en perceelsgrens 47-49
(vroeger Variant)

Fase 2:
45 kalenderdagen (± 1,5 maand)
Strijdersstraat tussen
perceelsgrens 47-49 {vroeger
Variant) en het einde van de
werken ter hoogte perceelsgrens
67-69.(ter hoogte oversteek aan
"het nieuwe Varken")
Deze fase mag slechts aanvan
gen nadat fase 1 volledig werd
uitgevoerd.

Fase 3:
60 kalenderdagen (± 2 maanden)
Het rijweggedeelte van de Drie
Eikenstraat tussen de ingang van
het Park-Centrum en het gerea
liseerde werk van fase 1 en 2.
Deze fase mag slechts aanvan
gen nadat fase 1 en 2 volledig
werden uitgevoerd.

Fase 4:
15 kalenderdagen (± 2 weken)
Onderhoudswerken aan de
rijweg van Drie Eikenstraat
dringen zich op. De spoor
vorming neemt steeds grotere
proporties aan. Aangezien het
centrum toch tijdelijk wordt
afgesloten is dit het uitgelezen
moment om dergelijke werken uit

te voeren.
Daarom wordt heel de Drie
Eikenstraat vanaf het Park
Centrum tot aan de Prins Boude
wijnlaan voorzien van een
nieuwe bovenlaag van asfalt.
Deze fase mag aanvatten tijdens
de uitvoering van fase 3 maar
moet in elk geval aansluitend op
fase 3 worden uitgevoerd.

Fase 5:
45 kalenderdagen (± 1,5 maand)
De aanleg van het plein voor de
kerk en de parking ter hoogte de
dreef.
Deze fase mag in principe
aangevat worden gedurende
fasen 3 en 4 maar mag deze
fasen niet vertragen.

Contactpersonen en info
Voor inlichtingen betreffende het ontwerp kan u steeds terecht bij de verkeersdienst (Nicole Van Gysel)
en voor inlichtingen betreffende de uitvoering bij de dienst openbare werken (Pol Vandenbussche),
tel. 450.42.00

Er wordt ook een infokast geplaatst in de Strijdersstraat, waar, voor én tijdens de werken, het plan en
alle inlichtingen betreffende de werf wordt aangebracht. De info zal voortdurend aangepast worden
naarmate de werf vordert.
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SPORTEND EDEGEM
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•

Activiteiten in sporthal
Den Willecom :

• SPORT en SPEL tijdens de
herfstvakantie
van maandag 2 november t.e.m.
vrijdag 6 november, telkens van
10 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16 uur. De kinderen kunnen
blijven eten in de sporthal mits
zij zelf hun middagmaal en
drank meebrengen.
Prijs per week: 1.250 fr./kind.

Op donderdag 5 november is
er een speciale avonturendag
voor kinderen van 8 tot ]4
jcor Verdere informatie
hieromtrent vind je bij de regio
Midden-Provincie.

• SPORT en SPEL tijdens de
kerstvakantie
van maandag 21 december
t.e.m. donderdag 24 december,
telkens van 10 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16 uur. De kinde
ren kunnen blijven eten in de
sporthal mits zij zelf hun middag
maal en drank meebrengen.
Prijs per week: 1.000 fr./kind.

Ook nu is er voor- en naopvang
in de sporthal mogelijk vanaf
8.30 uur tot 10 uur en van 16 tot
17.30 uur - prijs : 50 fr./dag/
kind - behalve op donderdag 24
december, dan is er geen
naopvang voorzien en eindigt
het sportkamp om 16 uur.

Activiteiten in de regio
Midden-Provincie :

• MOUNTAINBIKEDAG
Voor wie?
voor kinderen van 12 tot 14 jaar
Wanneer?
op dinsdag 3 november
Hoe laat?
van 9 tot 16 uur
Prijs?
600 fr, fiets en helm inbegrepen
Waar?
BLOSO mountainbikeporcours te
Kasterlee.

• SCHATTENJACHT
Wat?
schatten moeten gezocht worden
via een aantal opdrachten gedu
rende de ganse dag. Op het
einde gaan we met z'n allen op
zoek naar de verborgen schot
ten. Een wore verrassing staat er
jullie te wachten.
Voor wie?
voor kinderen van 8 tot 10 jaor
Wanneer?
op donderdag 5 november
Hoe laat?
een ganse dag
Prijs ?
450 fr. per dag
Plaats?
priorij van Corsendonck

• AVONTURENDAG (combinatie
trophy en hoogteparcours)
Wat?
in de tuin van de priorij van
Corsendonck staal een gigan
tisch bouwwerk mei een onuitput
telijk gamma van challengeproe
ven zoals waggelbrug, netten
labyrinl, lianenoversteek, bibber
brug, zwevende olifantenpoten ...
Het reusachtige hoogteparcours
is een grote uitdaging. Op een

hoogte van ongeveer 10 meier is
een adembenemend parcours
samengesteld uit ondermeer de
'Birmaanse brug', de zandloper,
de evenwichtsbalk, de multivine,
de pamperpaal,... Hierbij wordt
veel belang gehecht aan de
vei I igheidsaspecten.
Onder toeziend oog van speciaal
opgeleide begeleiders wordt elke
deelnemer d.m.v. bergsportmale
riaol optimaal gezekerd.
Voor wie?
voor kinderen van 10 tot 14 jaar
Wanneer?
op donderdag 5 november
Hoe laat?
een ganse dag
Prijs?
450 f per dag
Plaats?
priorij van Corsendonck

Voor deze twee laatste activi
teiten kan er samen mei sport
en spel of afzonderlijk inge
schreven worden.

Voor alle activiteiten van de
regio Midden-Provincie wordt
busvervoer voorzien vanuit en
terug naar Edegem. Dit is
tevens in de prijs inbegrepen.
Uren van vertrek en aankomst
krijgt u bij de inschrijving.

Voor inschrijvingen en inlich
tingen voor al deze sport
activiteiten kan je terecht bij
sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem,
tel/fox : 457.46.62.
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IN DE EDEGEMSE BIBLIOTHEKEN ...
Bibliotheekweek &
Vlaamse wetenschaps
week

Om hun werking beter bekend te
maken, organiseren de Vlaamse
openbare bibliotheken elk jaar in
oktober een Bibliotheekweek. Dit
jaar sluit de Bibliotheekweek aan
bij de Vlaamse Wetenschaps
week, met als gezamenlijke
slogan:
'KOM ZAPPEN DOOR DE
WETENSCHAPPEN'

Wil je eindelijk wel eens weten
wat genetische manipulatie is ?
En vraag je je af of het een voor
uitgang is voor de mensheid ?
Moet je een spreekbeurt maken
over afvalverwerking ?
Wil je kennismaken met de theo
rie van de beroemde Stephen
Hawking?

In al die gevallen, kan de biblio
theek je helpen. Je vindt er een
schat aan informatie. Boeken,
tijdschriften, maar ook de nieuwe
media zoals cd-rom en internet,
brengen verslag uit van de hui
dige stand van zaken in natuur
kunde, biologie, ecologie, astro
nomie, techniek, enz.

Ter gelegenheid van de Biblio
theekweek, vind je in de beide
bibliotheken een boekenstand

16

met actuele wetenschapsboeken
en romans waarin de weten
schappen een belangrijk thema
vormen. De wetenschapskrant,
boordevol informatie over activi
teiten en handige leestips, ligt er
gratis ter beschikking.

Voor het volledige programma
van de Wetenschapsweek, kan je
gratis surfen naar de internetsite
www.stichting.fti.be. Of je kan tot
5 november deelnemen aan de
on line wetenschapsquiz op
bibnet (www.bib.vlaanderen.be)
en wie weet, een mulitmedia pc
winnen !

Kinder- en Jeugdjury

• In de gemeentelijke bibliotheek :

De Kinder- en Jeugdjury is een
organisatie van kinderen die
graag lezen. Elk jaar beoordelen
meer dan 3.000 juryleden uit
alle hoeken van Vlaanderen, l 0
geselecteerde jeugdboeken.

hn 1998 bekroond door de
Kinder- en Jeugdjury :
• Malus / Marc De Bel

(8-9 jaar)
•Slagen/ R.H. Schoenmans
(10-11 jaar}

• Voorbij de regenboog /
Paul Kustermans
(12-13 jaar}

• Het uur nul / Dirk Bracke
(14-15 jaar)

In de gemeentelijke bibliotheek
kwamen het voorbije
jaar een 80-4al enthou
siaste jonge lezers één
keer per maand samen,

op woensdagnamiddag, om
boeken te bespreken.

Onze leesgroepen (vanaf het 3"°
leerjaar te.m. het 4" middel
baar) starten terug op 28 okto
ber. Kinderen die graag en veel
lezen én voor een jaar jurylid
willen worden, kunnen zich in
schrijven in de jeugdafdeling van
de bibliotheek, Hovestraat 55.

Op woensdag 4 november e.k.
gaan we samen naar het bekro
ningsfeest op de Boekenbeurs,
waar de winnende schrijvers in
de bloemetjes worden gezet.

• In de bibliotheek Elsdonk :

Vorig jaar stapte de bibliotheek
op Elsdonk mee op de boot van
de kinder- en jeugdjury.

Dit jaar willen wij op Elsdonk het
KJJ-initiatief uitbreiden.
'Leesbeesten' kunnen zich op Els
donk inschrijven voor 2 leesgroe
pen van telkens 8 deelnemers.
Wij richten ons hierbij tot de
jongeren van 6 tot 8 jaar (1" en
Qd leerjaar) en in een tweede
groep tot de jongeren van 10 tot
12 jaar (5" en 6" leerjaar).

De kinderjury op Elsdonk start op
zaterdag 14 november ! Wij ko
men nadien ook telkens op een
zaterdag bij elkaar, op volgende
uren :
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• groep 10-12 jaar : van 9 tot
10 uur

• groep 6-8 jaar : van 10 tot
11 uur.

Wil je meedoen ? Hol dan naar
de bibliotheek op Elsdonk tijdens
de openingsuren (lees bi. 2) en
schrijf je ter plaatse in I
Nadien krijg je van ons nog
meer praktisch nieuws.

IN DE GEMEENTELIJKE
BIBLIOTHEEK...
• Grote boeken- en platen
verkoop

Tijdens de herinrichting van de
bibliotheek hebben we grote
schoonmaak gehouden in onze
collecties.
De afgevoerde jeugdboeken,
romans, informatieve boeken en
platen zullen verkocht worden
aan spotprijzen (20 fr. tot 50 fr.).

Waar en wanneer ?
Zaterdag 2l november van
13 .30 tot 16 uur in de refter van
de gemeentelijke lagere school
Andreas Vesalius, Kontichstraol
21 te Edegem.

• Internet-introductie

Op algemene vraag organiseren
wij in samenwerking met Stads
land, opnieuw INTERNET
INTRODUCTIELESSEN. De eerst
volgende les heeft plaats op
vrijdag 13 november, van 19.30
tot 22.30 uur.

Na een korte theoretische inlei
ding leren de deelnemers zelf
surfen aan de hand van relevan
te voorbeelden en opdrachten.
Deelname in de onkosten : 300 fr.

Vooraf inschrijven is noodzake
lijk, want het aantal deelnemers
is beperkt!

IN DE BIBLIOTHEEK
ELSDONK...
• De bibliotheek wordt geauto
matiseerd!

Zoals reeds in vroegere artikels
aangekondigd is de bibliotheek
recent gestart met de automati
satie van haar boeken- en tijd
schriftenbestand.

In een eerste fase worden de
aanwinsten op computer gezet
en voorzien van een barcode.
Vanaf december wordt het ganse
bestand systematisch doorlopen.
Telkens zal dan een deel van de
collectie tijdelijk niet beschikbaar
zijn voor het publiek.

Wij willen ons nu reeds veront
schuldigen voor de eventuele
problemen die zich ten gevolge

van de automatisatie zullen
stellen. Wij streven er dan ook
naar om de ongemakken zo
beperkt en kortstondig mogelijk
te houden.

Vooral in de jeugdafdeling zal
het inbrengen in de computer
grote wijzigingen met zich mee
brengen. Met name in de etiket
tering van de jeugdboeken vindt
er een totale omschakeling plaats
van de aanduiding van de leef
tijdscategorieën. Voorlopig blijft
dit echter nog beperkt tot de
aanwinsten. Het lijkt ons dan ook
interessant om hier alvast een
overzicht te geven van de
wijzigingen :

Vroeger Nu

Peuter- en Jd P
prentenboeken

Boeken voor lezers Je A
van 68j.
Eerste lezers

Boeken voor lezers Jb B
van 9-1 j.

Boeken voor lezers Jo C
van 11-13 j.

Boeken voor +l4 j. AD AD

Informatieve J+ J+
boeken sisonr. sisonr.

Vanaf nu kunnen lezers de
publiekscatalogus in de biblio
theek ook raadplegen ap compu
ter. Hierbij is ook een toegang
voorzien tol het bestand van de
gemeentelijke bibliotheek.

De automatisatie van het ganse
bestand is een project van lange
adem, dat de eeuwwisseling zal
ondergaan. Wij zijn er echter
van overtuigd dat wij hierdoor
onze lezers naar de toekomst toe
op een meer efficiënte en vlottere
manier kunnen verder helpen en
dat komt enkel het leesplezier ten
goede !

17
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WIJKONTWIKKELING - WIJKWERKING
Voor de komende jaren voorziet
de gemeente Edegem in samen
spraak met het OCMW, in haar
welzijnsbeleidsplanning ruimte
voor een project wijkwerking.

Alhoewel de OCMW-thuisdiens
ten en andere dienstverleners met
elkaar samenwerken in verband
met mogelijk isolement van perso
nen en gezinnen, bestaat het ver
moeden dat ook in Edegem de
vereenzaming toeneemt. Het aan
voelen van noden en behoeften
moet echter voort worden onder
zocht en onderbouwd alvorens in
een bepaalde richting problemen
en noden aan te pakken.

Het project wijkwerking van ge
meente en OCMWdat begin juni
startte, zal verlopen in drie fasen.

In een eerste fase gebeurt een
inventarisatie van noden en
behoeften op vlak van welzijn :
werk, wonen, gezondheid, leef
milieu, onderwijs, ... in de zeven
verschillende Edegemse wijken.
Het komt er hier op aan een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen
van de huidige dienstverlening,
noden en behoeften aangaande
een hele brede waaier van
thema's.

De 7 wijken zijn :

l . Centrum-Zuid
2. Buizegem
3. Centrum-Noord
4. Collegewijk
5. Oude Elsdonk
6. Nieuwe Elsdonk
7. Molenveld (Drie Eiken)

No de eerste oriënterende fase
waarin de subjectieve gegevens
en de objectieve gegevens wor
den bekeken en prioritaire noden
en behoeften worden voorge
steld, volgt dan de tweede fase
waarin een afbakening gebeurt
omtrent een aantal prioritaire wij
ken en projecten en waarin de
bewonersbereidheid en de inzet
baarheid van bestaande diensten
en organisaties wordt getoetst.

In de derde fase worden op
basis van de twee vorige fasen
in de afgebakende wijken en
buurten concrete acties en voor
stellen ontwikkeld. De bedoeling
is de noden en behoeften gericht
aan te pokken en dit in samen
spraak en met medewerking van
de bewoners.

é

Voor meer informatie kan je terecht bij Els Geerts, projectbegeleidster wijkwerking,
p.a. Terlindenlaan L, tel. 450.84.12.

18
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IMMACULATA IN BEWEGING

19

Vele mensen zijn op zoek naar
broodnodige informatie rond de
ziekte van Parkinson.

De Vlaamse Parkinson Vereni

Nieuw!
Zelfhulpgroep "Ziekte van
Parkinson - Immaculata"

Al meer don twintig jaar is er
een team vrijwilligers, bestaande
uit geïnteresseerde vrouwen én
man-nen, actief. Zij zetten zich
gedu-rende enkele uren per week
in voor hun bejaarde medemens.

Gezien 70% van de residenten
van lmmoculoto zwaar hulpbe
hoevend zijn, is er een blijvende
nood aan maaltijd- en rolwagen
begeleiders. Verschillende resi
denten hebben behoefte aan een
bezoekje of een gesprekje.

Misschien ben jij de vrijwilliger
die met hen een praatje wil
slaan. Of ben je meer praktisch
aangelegd en wil je mee de
cafetariaservice verzorgen, of
het Seniorenatelier (de dagelijkse
open instuit) mee ondersteunen.

Wil je meer weten over de
vrijwilligerswerking, neem dan
contact op met de coördinator
van het vrijwilligerswerk, Geert
Lemahieu, tel. 450.84.00
binnenpost 510-voor een
kennismakingsgesprek.

RVT Immaculata biedt een thuis
aan 74 bewoners. Daarnaast
kunnen 10 gasten er genieten
van een kortverblijf.

Vrijwilligers gezocht

De ingevolge de sloopwerken
vrijgekomen gronden zullen voor
eventuele nieuwe realisaties ter
beschikking blijven, die zullen
moeten kaderen in een toekom
stig Ie bepalen ouderenzorgplon.

immers van 24 september 1956.
Veertig jaar long stond het
gebouw ten dienste van de
Edegemse bejaarden. In het
najaar zal de technische dienst
van het OCMW de vrijgekomen
gronden van een aanplanting
voorzien.

Afbraakwerken Immaculata

Met het verdwijnen van de
vleugel aan de Oude-Godstroot
verdwijnt een stukje Edegemse
geschiedenis. Het rusthuis stamt

nmatulata

In de voorbije maanden [augus
tus-september) werd de oude
vleugel van het Rust- en
Verzorgingstehuis gesloopt.

No grondige afweging van
voorstellen tot herbestemming
van deze vleugel en het daaraan
verbonden prijskaartje, besliste
de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn op 27 augustus 1997 tot
afbraak van het oude rustoord.
Sinds december 1995 stond
deze immers leeg, toen 100
bewoners verhuisden naar de
nieuwbouw.

Afbraakwerken
lmmaculata
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UNICEF-WENSKAARTEN
Tover een glimlach op het gelaat van de kinderen

N
Q

e

A
•

V
•

E
•

De vergaderingen vinden plaats in
het Rust- en Verzorgingstehuis Im
maculata, de eerste maandag van
de maand van 14.30 lol 17 uur.

slecht combineren van bewegin
gen, enz...

Geinteresseerd ?
Graag vooraf een telefoontje
aan mevr. Agnes Hoste, tel.
03-383.37.80, dit omwille van
de praktische organisatie.

op deze voordracht, die gratis is
en voor iedereen toegankelijk.

Voor meer informatie kan u
terecht bij Mariette Verwimp op
het nummer 450.42.47, tijdens
de kantooruren.

UNICEF-Edegem een bloemen
en kaartenverkoop. De op
brengst bedroeg respectievelijk
18.090 en 27.690 fr. of in
totaal 45.780 fr.
Hartelijk dank aan de milde
kopers !
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ziekte veroorzaakt en de manier
waarop wij hiermee kunnen
omgaan.

De ziekte van Parkinson is mees
tal alleen bekend als de 'beef
ziekte'. Dit is echter maar een
klein aspect van de ziekte.
Andere symptomen zijn : stijfheid
van de ledematen, bewegingsar
moede, vlugge vermoeidheid,
plots blokkeren van de bewegin
gen, evenwichtsproblemen,

Hebt u al aan de UNICEF
agenda gedacht, niet alleen als
persoonlijk cadeau of relatiege
schenk, maar ook voor eigen
werktafel ? Of aan de geschenk
artikelen en spelletjes van
UNICEF ? U kan er een stukje
geluk voor een kind mee kopen.

Inlichtingen en verkoop van
af begin november bij de
dienst Onthaal, Administra
tief Centrum, Kontichstraat
19, Edegem, tel. 450.42.00.

Tijdens de afgelopen jaar
marktfeesten organiseerde

vrijdag 13 tot en met dinsdag
17 november.

Op vrijdag l3 november om ]4
uur komt mevr. Annemie Ver
hoeven, algemeen coördinator
van het PHA, spreken over pallia
tieve zorgverlening.

Langs deze weg nodigen we u uil

N
e@• •

ging start voor alle Parkinsonpa
tiënten van de regio, hun part
ners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte
betrokken zijn, een zelfhulp
groep in lmmaculata.

De bedoeling is bij elkaar steun
te vinden, gedachten en ervarin
gen uil Ie wisselen en samen mei
ervaren medewerkers de proble
men Ie bespreken die deze

7998

Naar aanleiding van de week
van de derde leeftijd, organiseert
de Edegemse Gezinsraad de
tentoonstelling "Palliatieve hulp
verlening Antwerpen en pallia
tieve zorg".

PALLIATIEVE ZORG

Deze tentoonstelling is te bekij
ken in de raadzaal van het
Administratief Centrum, van

De UNICEF-wenskaarten zijn be
kend geworden door de kwaliteit
van de tekeningen en de gunstige
prijzen. De tekeningen werden
door diverse kunstenaars uit de
ganse wereld gratis ter beschik
king gesteld. Met de opbrengst
van de wenskaarten financiert
UNICEF hulpprojecten voor mil
joenen zieke, ondervoede en
onwetende kinderen van overal...

20

De lijd van de kerst- en nieuw
jaarskaarten komt in het vooruit
zicht. Waarom geen UNICEF
wenskaart naar familie, vrienden
en kennissen sturen ?



D
o

E G
•

E
•

M
o

E
•

E
•

N T
•

E k
• •

11. 11. 11.-ACTIE 1998
"Zie ginds komt het onrecht uit Azië weer aan"

•

•

Kinderen zingen het liedje nog
altijd met "stoomboot" en
"Spanje". Maar Sinterklaas weet
al lang beter. Tegenwoordig
brengt hij vooral speelgoed dat
in Azië wordt gemaakt. De pop
op de 11.11.11.affiche van dit
jaar komt uit China, haar land
van herkomst had echter even
goed Indonesië, Thailand of
Vietnam kunnen zijn.

De poppen waarmee onze
kinderen spelen, komen vooral
uit Azië. Ze worden gemaakt
door arbeiders (grotendeels
vrouwen) die 10 tot 14 uur per
dag werken. Dikwijls werken
deze mensen zeven dagen per
week. En hun loon ? Dat ligt
ontzettend laag : soms verdienen
ze nog geen zestig frank per
dag. Overwerken wordt wel
verlangd, maar niet betaald. De
lage lonen zijn natuurlijk niet het
enige probleem. Ook de werk
omstandigheden vormen een
groot probleem : ze moeten
werken met gevaarlijke

producten, hebben weinig of
geen sociale rechten, worden
ontslagen bij staking, enz.
Speelgoed is maar één product
waarbij de rechten van arbeiders
zwaar geschonden worden, ook
in de productie van sport
schoenen, kleding, bananen en
noem maar op, herkennen we
wantoestanden uit 'Daens' tijd.

11.11.11. wil de grote onder
nemingen aanzetten om 'proper'
te produceren en vraagt aan de
overheden om een goede
wetgeving te maken en deze af
te dwingen. Dit is de boodschap
die 1 1.11.11 dit jaar in de
wereld wil sturen.

De gemeente Edegem steunt ook
dit jaar de 11 .11 .11 .· actie.
Zelf kan je de actie op verschil
lende manieren steunen :
• In dit infoblad vindt je een
overschrijvingsformulier om je
financiële bijdrage te storten.
Giften hoger dan 1 .000 fr. zijn
fiscaal aftrekbaar.

• In het weekend van 14 en 15
november komen vrijwilligers van
de 11 .11 .11.-actie ook in jouw
buurt mooie wenskaarten verko
pen.
• Op vrijdag 13 november
organiseert het 1 1. 1 1. 11 .-comité
de cocktailquiz om 20 uur in de
refter van de Andreas
Vesaliusschool, Kontichstraat 21
te Edegem. De inschrijvings
strook vindt je hieronder.
• iedereen die wil meewerken
kan een straat 'adopteren' voor
de verkoop van de 11.11.11.
wenskaarten. U kan contact
opnemen met Mariette Verwimp
in het Administratief Centrum, tel
450.42.47.

Uw financiële steun zal worden
gebruikt om twee projecten in
Peru te steunen. Die projecten
helpen de plaatselijke vissers,
boeren, mijnwerkers en arbei
ders om zich te organiseren.
Tevens ijveren zij voor betere
sociale, culturele en economische
rechten in dit Andesland.

INSCHRIJVINGSSTROOK COCKTAILQUIZ
Wij nemen deel aan de cocktailquiz op vrijdag 13 november met (max. 6) personen.

Het inschrijvinggsgeld van 100 fr. per deelnemer wordt ter plaatse betaald.

Naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke van de ploeg :
.................................................................................................................................................

················································································································································
aai«44----

Gelieve deze strook vóór 10.11.'98 Ie bezorgen bij Mariette Verwimp in het Administratief Centrum,
Kontichstraal 19 Ie Edegem.
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BEHAAG EDEGEM NATUURLIJK
Afhaling van de bestelde haagpakketten

In het vorige informatieblad kon
u alles lezen over de haagplant
actie 'Behaag Edegem Natuur
lijk', een organisatie van natuur
vereniging De Wielewaal,
waaraan onze gemeente en de
milieuraad hun medewerking
verlenen.

BEHAAG EDEGEM
NATUURLIJK

Opgelet!!!
De planten moeten worden afge
haald op zaterdag 21 november
(en niet op 22 november zoals in
het vorige informatieblad foutief
werd vermeld !), en dit tussen 14
en ló uur in hangar 44 op Fort
5 (tegenover OLVE-college -
ingang langs de straatzijde).

BLADVAL IN DE HERFSTPERIODE
De periode van de bladval is er
weer, iedereen is in de weer om
zijn voetpad vrij te maken van
bladeren.

Meerdere inwoners deponeren
die bladeren in korven die zij
rond de bomen plaatsen in af
wachting dat zij worden opge
haald door de gemeente. Een
mooi initiatief dat wij erg waar
deren.

Jammer genoeg is dit niet zo
gezond voor de boom zelf. Door
de bladeren op de wortelvoet en
rond de stam te brengen, is de
temperatuur daar hoger dan de
temperatuur in de omgeving, en
ontstaat er een onnatuurlijk kli
maat. Bovendien ontwikkelen
zich in de bladerenmassa - ze
ker bij vochtig weer - schimmels,
die op termijn nadelig kunnen
zijn voor de boomwortels.

De groen- en milieudienst vraagt
daarom de korven in het vervolg
niet meer rond de bomen, maar
ernaast te plaatsen.

Wij danken u alvast voor uw
begrip en uw medewerking.

Voor meer info :
groen- en milieudienst,
binnenfort, Fort 5,
tel. 448.00.78.

@

Controle van de belastingen Edegem
WIJZIGING OPENINGSUREN

Indien het voor u onmogelijk
is zich op deze tijdstippen aan
te bieden, kan u steeds telefo
nisch contact opnemen op het
nummer 457.75.50 om een
afspraak te maken.

Vanaf 1 oktober zullen de
kantoren enkel nog toegankelijk
zijn voor het publiek op maan
dag en donderdag van 9 tot
11 uur.

Hetministerie van Financiën,
controle Edegem, Kontichstraat

Edegem, meldt een wij
van de openingsuren
evanorganisatorische
inkrimping perso-

m"1
.
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DE VERENIGINGEN IN DE KIJKER

profiel, neem dan contact met
ons vóór l5 november. Wij
nodigen u dan uit voor een
gesprek.

Vrijwilligerswerking UZA
dienst Patiëntenbegeleiding
Wilrijkstraot 10
2650 Edegem

Telefoon:
van 8.30
Dirk Van Ges

De duivensport was toen een
hobby, tot de tweede wereldoor
log uitbrak. Toen werd het door
de bezetter verboden nog duiven
Ie houden en werden alle duiven
opgeëist.
Als hoogtepunt in de duivensport
mogen we de jaren van 1950 tot
1970 rekenen, toen had de Dui
venbond Edegem ongeveer twee
honderd leden, welke daarna
een terugval kende. Mogen we
hopen dat daar een einde aan
komt en de Edegemse bevolking
weer interesse gaat hebben voor
deze boeiende sport of hobby.
Zij kunnen alvast een tentoonstel
ling van 75 jaar duivensport
bezichtigen op zondag 15
november van 14 tot 18 uur in
het Heemmuseum 'De Pastorij',
Strijdersstraat 18 te Edegem.
Het bestuur van de Duivenbond
zal u van harte welkom heten.

weg Antwerpen-Zuid en militaire
boon.

Hoe zich aanmelden ?
Indien u beantwoordt aan dit

Wat wordt verwacht ?
Het takenpakket bestaat uit
eenvoudige dingen : gezelschap
houden, wandelen met patiën
ten, luisterend aanwezig zijn, ...
Therapeutische begeleiding,
verstrekken van medische of
verpleegkundige handelingen
behoren niet tot de taken van
onze vrijwilligers.
Wij vragen een inzet van 4 tot 8
uren per week.

Ten jare 1923 werd eene duiven
liefhebbersvereeniging gesticht
onder de benaming 'Duivenbond
Edegem', voor doel hebbende
prijskampen uit te loven, voorbe
houden oon hare leden, wonen
de binnen de omheining der
gemeenten : Edegem, Hove,
Contich, Aertselaar, Mortsel en
Oude God tot aan den ijzeren

75 JAAR DUIVENBOND
EDEGEM

lende afstanden die het wande
len door onze gemeente en
omstreken meer dan waard zijn.
Er is een vrije startmogelijkheid
tussen 9 en l5 uur.
Uiteraard zijn alle inwoners van
Edegem van harte welkom op dit
gezinsvriendelijke en sportieve
gebeuren.
Een kennismakend bezoekje
mag natuurlijk ook, de koffie en
pannenkoeken staan klaar.
Tot 8 november !

Wie zoeken wij ?
iedereen, ouder dan 25 jaar,
mei wal vrije tijd en enthou
siasme om patiënten in het zie
kenhuis op één of andere ma
nier van dienst te zijn en hun
verblijf te veraangenamen.

ZOEKT VRIJWILLIGERS

Bijna twintig jaar zijn er in het
UZA vrijwilligers werkzaam
op de verpleegeenheden.
Momenteel zijn er dat onge
veer 32. Toch zoeken wij nog
enkele vrijwilligers om de
bestaande groep te versterken.

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN
~:
à

Op zondag 8 november heeft
weer onze Edegemse 'wandel
mee-dag' plaats. De Dauwstap
pers hebben dan hun wintertocht.
Deze Bloso-klassieker wordt door
hen in ere gehouden en tweejaar
lijks te Edegem georganiseerd.
Door deze tocht kadert in de gro
te winterserie van de Antwerpse
wandelclubs mag er in Edegem
heel wat belangstelling voor dit
sportieve gezinsgebeuren wor
den verwacht.
Tijdens de laatste editie waren er
niet minder dan 630 deelne
mers, waaronder zelfs een
Nederlandse delegatie.
Het ganse gebeuren start in de
basisschool aan de Baron de
Celleslaan te Edegem.
Er is ruime keuze tussen verschil-

WSV De Dauwstappers 
Edegem v.z.w.
WINTERWANDELING
'WANDEL-MEE-DAG'

•

•
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NOVEMBER
ZONDAG l

Edegem Rally Team De
Minirijders
• 11 Ontdekkingstocht door
Oud-Antwerpen
wandelzoektocht zonder strik
vragen
dagelijks tot 15/0 l vanaf 9 uur
Jan zonder Vrees, Palingbrug 8,
Antwerpen
deelname l 00 fr., afstand 5 km
info : 664.90.22 (Verhaegen)
• herfstzoektocht
wandelzoektocht met foto's,
zonder strikvragen
dagelijks tot 15/11 vanaf 10 uur
café Exter, Eksterlaan 5, Deurne
deelname 200 fr., afstand 3,5 km
info: 353.15.55 (Theunis)

MAANDAG 2

Sporthal Den Willecom
sport en spel tijdens de herfst
vakantie
lees ook bi. 15

DINSDAG 3

Grabbelpas 1998
herfstbloemstukje maken
lees ook bl.14

Sporthal Den Willecom
sport en spel tijdens de herfst
vakantie
lees ook bi. 15

Sportregio Midden-Provincie
mountainbikedag
lees ook bi. 15

24

WOENSDAG 4

Sporthal Den Willecom
sport en spel tijdens de herfst·
vakantie
lees ook bi. 15

DONDERDAG 5

Grabbelpas 1998
bibberspel
lees ook bl.14

Sporthal Den Willecom
sport en spel tijdens de herfst·
vakantie
lees ook bi. 15

Sportregio Midden-Provincie
• schattenjacht
• avonturendag
lees ook bl.15

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Senioreng roeperi ng
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden l 00 fr., niet-leden 120 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info: 449.53.80 (Dierckens)

VRUDAG 6

Sporthal Den Willecom
sport en spel tijdens de herfst·
vakantie
lees ook bi. 15

ZATERDAG 7

Hulde aan de gefusilleerden van
de oorlog '14-'18 op Fort 5
lees ook bi. 10

ZONDAG 8

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13 uur
Kerkplein, Elsdonk
info: 449.17.66 (De Wit)

DINSDAG 10

Buizegemkoor
opluisteren van de jaarlijkse
Vevasco·mis
19.30 uur
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat

K.A.V. H. Familie
kookreeks : zuiders en oosters
tafelen
ook op 17,24/11 en 1/12
voormiddag- en avondcursus
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaon 4
info : 449.15.80 (Smeuninx)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

WOENSDAG 11

Herdenking van de wapenstil
stand
lees ook bi. 1 0

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
Hutseklutseshow '98
voor kinderen van 4 tot 12 jaar
van 14.30 tot 16.30 uur
zoal Elzenhof, Kerkplein
info : 449.27.02 (lnghels
Buermans)

DONDERDAG 12

KAV Centrum

CTIVITE ITEN KALEN DER-
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Accordeonvereniging De Nachte
gaal
jaarlijks kunstconcert
dit jaar in het teken van het 50-
jarig bestaan

Toneelgroep De Meeuw
toneel : 'Ambras aan 't Scheld'
vrolijke zedenschets
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstrooto l 0
inkom : 200 fr., CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie : 288.53 .07 (Is. 14 en
18 uur)

ZATERDAG 21

Behaag Edegem Natuurlijk
afhaling van de haagpakketten
lees ook 61.22

Gemeentelijke Bibliotheek
Edegem
grote boeken· en platenverkoop
lees ook bl.17

KAV H. Familie
bezoek tentoostelling 'Memling
tot Pourbus'
Brugge
info : 440.27.26 [Vochten)

KAV St.-Jozef
doe-activiteit: 'zingen met
plezier'
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info: 449.60.11 (Boyort)

VRUDAG 20

groepen
lunchconcert in Vlaamse Opera
en bezoek aan Diamantmuseum
12.15 uur
De Vlaamse Opera, ingang
Frankrijklei, Antwerpen
info: 449.17.66 (De Wit)

DONDERDAG 19

Federatie van Vlaamse Vrouwen-

Te-Deum n.a.v. Koningsdag
lees ook bi. l 0

l 1.11.11.-actie
deur-aan-deur wenskaarten
verkoop
lees ook bl.21

KBG St.-Jozef
praatcafé voor alle 60-plussers
van het Molenveld
met muziek, taart, koffie en thee
14.30 uur
't Schranske, Molenveldloon 4
volledig gratis !

Toneelgroep De Meeuw
toneel : 'Ambras aan 't Scheld'
vrolijke zedenschets
14.30 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstrooto l 0
inkom : 200 fr., CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 288.53.07 (ts. l4en
18 uur)

DINSDAG 17

CMBV Edegem
voordracht : 'zin en onzin van
plastische chirurgie'
door dr. Van Rentighem
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden l 00 fr., niet-leden 150 fr.

WOENSDAG 18

Toneelgroep De Meeuw
toneel : 'Ambras aan 't Scheld'
vrolijke zedenschets
20.15 uur
Forttheoter, Rogier van der
Weydenstroota l 0
inkom : 200 fr., CJP en 60+ :
180 fr.
reservatie: 288.53.07 [ts. l4en
18 uur)

ZONDAG 15

Huis Hellemans
stort tentoonstelling "Diamant"
lees ook bi. 9

11.11.11.-actie
deur-aan-deur wenskaarten·
verkoop
lees ook bl.21

Toneelgroep De Meeuw
toneel : 'Ambras aan 't Scheld'
vrolijke zedenschets
20.15 uur
Forttheoter, Rogier van der
Weydenstroota l 0
inkom : 200 fr., CJP en 60+ :
180 f.
reservatie : 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

ZATERDAG 14

Gezinsrood Edegem
tentoonstelling "Palliatieve zorg"
lees ook bi. 20

11.11. 11.-comité
cocktailquiz
lees ook bl.21

Gemeentelijke Bibliotheek
Edegem
internet-introductieles
lees ook 6l.17

Euro, zorg dot je frank tijdig volt !
gespreksavond i.s.m. Bocob
19.30 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 457. l 0.69 (Van de
Korput)

KAV St.-Jozef
culturele reis naar Brugge en
bezoek tentoonstelling 'Memling
tot Pourbus'
8.30 uur
vertrek aan St.-Jozefkerk, Molen
veldloon 2A
inschrijvingen: 449.41.01
[Stofelen)

VRIJDAG 13

•

•
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info: 288.51.19 (Sips) of thema : 'overwinteren' 14 uur
449.97.50 (Vrijsen) l O uur zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35

Font 5, hoofdingang Jacob de leden l 00 fr., niet-leden 150 fr.
Blouwvoetgemeenschop Roorestraot [taart en koffie tijdens pauze
kaartprijskamp boomke-wies deelname gratis, geen inschrij- inbegrepen)
20 uur vingen, duur± 2 uur info : 458.31. 11 (Vogels) of
lokaal Fort 5, Jacob de info: 457.91.63 (Motthijs) of 457.42.61 (Van Hoesendock)
Roorestroot 8 449.12.52 (Rotty)
vooraf inschrijven : 449.82.12 1 VRUDAG 27
(De Gryse) MAANDAG 23

Toneelgroep De Meeuw
Tejoter 80

KAV Buizegem toneelvoorstelling 'Sexy lingerie'
toneel : 'Ambras aan 't Scheld' kaarsen maken (2x) 20 uur
vrolijke zedenschets ook op 24 november zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35

1 @20.15 uur 19.30 uur kaarten 200 fr, telefonisch te
Forttheoter, Rogier van der Buisegheem, Jon Verbertlei 46A bestellen : 457.43.82, no 18
Weydenstrooto l 0 info : 458.12.95 (Bellon) uur (Toth)
inkom : 200 fr., CJP en 60+ : info: 457.64.78 (Van Looy)
180 fr. DINSDAG 24
reservatie: 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur) Bond van Grote en van Jonge

1 ZATERDAG 28

ZONDAG 22
Gezinnen

1

Comité Edegemse ConcertenI vormingswerk : 'Grenzen aan zaterdagavondconcert
Culturele Rood Edegem

het hotel' lees ook bi. l 3
voordracht en rondleiding voor ouders met volwassen

"Diamant" kinderen in huis Jeugdkoor de Vogebondjes

lees ook 61.9
20 uur Sint Niklaasfeest
refter administratief centrum, ]4 uur

Blauwvoetgemeenschap Kontichstraat 19 zaal De Schrans, Molenveld-
wandeling Gierlepad (6,5 km) info en inschrijving: 440.71.54 laan 4
13.30 uur (Patteet) info : 440.08.67 (Ceuleers)

1 •samenkomst lokaal Font 5, Jacob
de Roorestraat 8 DONDERDAG 26 Tejater 80
info: 457.95.65 toneelvoorstelling 'Sexy lingerie'

KAV Buizegem 20 uur
Buizegemkoor snoeien en tuinonderhoud (2x) zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
St.-Ceciliamis ook op 3/12 kaarten 200 fr., telefonisch te
10 uur 19.30 uur bestellen : 457.43.82, na 18
parochiekerk St.-Jozef, Molen Buisegheem, Jan Verbertlei 46A uur (Toth)
veldlaan 2A info : 458.03.88 (De Bandt) info : 457.64.78 (Van Looy)

Edegem Rally Team De KAV St.-Jozef Vakantiegenoegens Edegem
Mini rijders hobby-activiteit : 'snoeptrein' dia-avond 'Portugal'
5• Gangzoektacht (indoor) maken door Raymond Mortelmans
vanaf 12 uur 20 uur met Portugese hopjes en wijn
Minigem, Jacob de Roorestraat 8 't Schranske, Molenveldlaan 2A 20 uur
deelname 200 fr., afstand 0,5 km (einde speelplaats) zaal De Schrans, Molenveld-
info: 458.15.94 (Provinciael) info: 449.60.11 (Boyort) laan 4

deelname 200 fr., inschrijven
VMPA Natuurgidsen Fort 5 Zorg voor Later-Vrij Edegem

1

noodzakelijk : 449.04.34
Edegem Seniorengroepering (Dombrecht) of 440.41.62 (De
begeleide natuurwandeling, sjoelbakkennamiddag Keye)

26
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ZONDAG 29

Edegemse Middenstandsraad
Sinterklaasfeest
14 uur
feestzaal De Basiliek, Troost
straat 22
lees ook bl.7

Tejater 80
toneelvoorstelling 'Sexy lingerie'
15 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
kaarten 200 fr., telefonisch te
bestellen : 457.43.82, na 18
uur (Toth)
info : 457.64.78 (Van Looy)

DECEMBER
WOENSDAG 2

KAV S1.Jozef
herfstfeest
voor leden én niet-leden
20 uur
zool De Schrans, Molenveldlaon
2A
inschrijven : 449.60.1 (Boyar]

Rode Kruis Vlaanderen - afdeling
Edegem
bloedinzameling
17 tot 20 uur
gemeentelijke lagere school
Andreas Vesalius, Kontichstraat
17
info : 440.36.18 (Hens)

DONDERDAG 3

KAV H. Familie
sprookjes voor volwassenen
Reinildisheem, ingang Ir.
Hlaesaertslaan 4
info: 288.87.86 (Van Olmen)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag

14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
leden l OO f., niet-leden 120 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info: 449.53.80 (Dierckens)
ZATERDAG 5

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
cursus kalligrafie : fracturen (6x)
ook op 12, 19/12,9, 16 en
23/01
9.30 tot 12.30 uur
refter administratief centrum,
Kontichstraat 19
info en inschrijving : 457.50.75
(Wouters)

ZONDAG 6

Acordeonvereniging De Nachte
gaal
familienamiddag
14 uur
info 288.51.19 (Sis) of
449.97.50 (Vrijsen)

DINSDAG 8

KAV Buizegem
kookdemonstratie
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info: 457.39.11 (Konings)

KAV Centrum
bloemschikken : kandelaars en
windlichten
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
info: 457.84.47 (De Blonger)

KAV H. Familie
demonstratie : voorafjes in brik
en filodeeg
19.30 uur
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info : 449.15.80 (Smeuninx)

Zorg voor loter-Vrij Edegem
Seniorengroepering

kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 [Van Hoesendock)
WOENSDAG 9

KAV S1.-Jozef
demonstratie : sausen maken
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info: 449.68.26 (Mottheijssens)

DONDERDAG l 0

KAV St.-Jozef
winterwandeling
vertrek aan 't Schranske, Molen
veldlaan 2A
info: 449.60.11 (Boyort)

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen
bij de secretaris van de
adviesraad waartoe zij
behoren.

Voor de volgende edities
gelden deze dato :
• nr. 185

4 december - 22 januari
teksten binnen 9 november

• nr. 186
l5 januari - februari
teksten binnen 2Ono
ber
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GEMEENTE- @DIENSTEN Openbare
Bibliotheek

INHOUD
Alle gemeentediensten zullen

1

Hovestraat 55 - 2650 Edegem
gesloten zijn op vrijdag 25 tel. 457.85.84
december (Kerstmis) en op

1 • maan-, woens- en donderdag 1 Rechtzettingvrijdag 1 januari ([nieuwjaar]. 3
13.30- 20 uur

De politiewacht blijft dag en • dinsdag
1

Selectieve ophaling
nacht ter beschikking, ook op 13.30-17 uur kerstbomen 3
feestdagen. • vrijdag

] Brandweerinfo 'vuurwerk'13.30-18uur 4
• zaterdag
9.30- 12.30 uur Het gebeurde in de

GEWIJZIGDE gemeenteraad 5

HUISVUIL- De gemeentelijke

Openbare Bibliotheek begraafplaats 67

OPHALINGEN Elsdonk
1

Sociaal-pedagogische
toelage voor moeders van

Alle sectoren :
Kerkplein z/n- 2650 Edegem mindervaliden 7
tel. 449.30.35

de ophaling van PMD van
1 Jeugd 8-10

vrijdag 25 december verschuift • maandag en vrijdag
naar dinsdag 29 december. 18-20 uur 1 Sportend Edegem 10

• woensdag
14- 16uur 1 Gezinsaperitiefconcerten 11

• donderdag en zaterdag
15-17 uur 1 Huis Hellemans 12-13

• dinsdag gesloten
Oproep kandidaten Open
Monumentendag 13
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2

Colofon
Verschijnt achtmaal per jaar.
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout.
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester,

Kontichstraat 90, 2650 Edegem.

lmmaculata in beweging 14-15

Minder Mobielen Centrale 15

Werkgroep Emancipatie 17

Activiteitenkalender 16-19

Opnieuw & Co 20

Activiteitenkalender 23-27
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RECHTZETTING
Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 184 van oktober 1998
Herinrichting Edegem-Centrum
Fase "as Strijdersstraat - Drie Eikenstraat"

In de middenkatern van boven
vermeld informatieblad publi
ceerden wij een artikel in ver
band met de herinrichting van
Edegem-Centrum.

Daarin werd bij de situering van
de werken van de fases 1 en 2
melding gemaakt van klein
handel VARIANT.

Bij vergissing werd deze han
delszaak echter aangeduid als
"vroeger VARIANT". Op basis
van foutieve informatie werd dit
zó in het artikel opgenomen.

Nochtans is VARIANT nag steeds

een actieve middenstandszaak, \ Vandaar deze rechtzetting en
gespecialiseerd in lingerie vanzelfsprekend onze veront
(dames-heren-kinderen) en textiel. schuldigingen.

SELECTIEVE OPHALING KERSTBOMEN
Bijna alle gezinnen plaatsen
tijdens de kerstperiode een frisse
groene kerstboom. Hij staal dan
in het middelpunt van de belang
stelling en is een echte sfeer
maker.
Jammer genoeg is deze boom in
de huiskamer een kort leven
beschoren. Eens nieuwjaar
voorbij kan hij dan ook met de
reinigingsdienst worden meege
geven.

De selectieve ophaling van de
kerstbomen vindt plaats op
dinsdag 5 januari 1999.

3
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Brandweerinfo

VUURWERK

Het jaar loopt weeral ten einde... 1 pen, worden steevast mei zekere aannemelijk dat we nieuwjaars-
stoerheid doorverteld : nacht telkens weer met angst

Afgelopen maand september • de pijl die een andere weg tegemoet zien. Liever dan uit te
bood het gemeentebestuur een nam en door de geopende voor- rukken, blijven ook de leden van
prachtig vuurwerk aan ter afslui- deur op de overloop boven te- de brandweer die nacht liever
ting van de Edegemse jaarmarkt- rechtkwam, maar door het stoere knus bij hun familieleden en
feesten. Dit gebeurde vanop een optreden van nonkel Louis nog kennissen...
bewaakt terrein waar de brand- snel kon worden buitengetrapt..
weer ter plaatse was. Er werden • een pijl die schijnbaar niet De brandweer wenst u een
preventieve voorzorgen geno- wilde vertrekken en toen Franske knallend (maar dan van de
men, de politie regelde het ver- van 12 jaar de zaak even wilde champagnekurken), voorspoedig
keer en hield de mensen op verhelpen, ontvlamde de vuurpijl en gelukkig nieuwjaar 1999 !
afstand. Dit feestgebeuren was in zijn hand. Nieuwjaarsnacht
dus stevig in handen van doorbrengen in de spoedgeval-
beroepsmensen, die voor dit len-dienst van het UZA behoorde
soort werk zijn opgeleid en er zeker niet tot de wensen die men
ook voor verzekerd zijn. enkele momenten daarvoor had

uitgewisseld...
Tijdens het feestgedruis rond de • de vuurpijl die brandend
jaarwisseling zijn er altijd feest- neerkwam op het plat dak of op
vierders die dit grootse spektakel de garage maar die gelukkig
dunnetjes willen overdoen. door de buren werd opgemerkt
Helaas hebben zij - in tegenstel en door vereende krochten werd
ling tot onze veiligheidsdiensten  gedoofd...

Nog enkele raad-hun privé-vuurwerkshow niet • het mooie kostuum van groot-
altijd volkomen onder controle. vader dat vol kruitgaten werd gevingen voor de
Daarom, als de klok 12 slaat op gebrand...
nieuwjaarsnacht, houden alle kerst- en nieuwjaars
verantwoordelijken voor de Helaas lopen niet alle verhalen periode:
veiligheid van de bevolking en goed of...
de brandbestrijding hun hart Elk jaar leest men in de eerste

1

• Bij brand, bel zo snel
gedurende zo'n drie kwartier krant van het nieuwe jaar de mogelijk het nummer 100.
vast : mensen, die men toch trieste balans van dit massale en
amateurs in de vuurwerkbranche niet-gecontroleerde vuurwerk. • Gebruik een kerstboom met
mag noemen, luiden het nieuwe wortel, geef hem elke dag een
jaar in door ondoordacht vuurpij Wij merken op dat ieder jaar het liter water te drinken.
len af te schieten, zonder vooraf- ongecontroleerd afsteken van
gaande aanvraag en zonder vuurwerk toeneemt en dat men

1

• Gebruik geen vuurwerk in
preventieve veiligheidsmaatrege bovendien ook steeds grotere, de kerstboom of binnenshuis.
len te treffen. Bovendien gaat het hoger vliegende en meer gesotis
meestal ook nog om vuurwerk ticeerde pijlen gaat gebruiken. • Wees voorzichtig met het
dat normaal niet in de handel Als we bovendien bedenken dat gebruik van kaarsen. Zorg
verkrijgbaar zou mogen zijn. het grondgebied, waarover onze ervoor dat er zich geen
Een gevaarlijke situatie dus ! brandweer waakt, 48.000 ha brandbare voorwerpen in de

groot is - de regio omvat de buurt van een brandende
De verhalen over gebeurtenissen

1

gemeenten Edegem, Hove, Lint, kaars bevinden.
die gelukkig goed zijn afgelo- Boechout en Vremde - is het

4
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HET GEBEURDE IN DE GEMEENTERAAD

Gemeenteraad

De raad heeft tijdens zijn zitting
van 22 oktober 1998 akte
genomen van het ontslag wegens
persoonlijke redenen van
gemeenteraadslid Hugo Van
Noyen {AGALEV).

Mevr. Luce Stappaerts zal hem
als gemeenteraadslid opvolgen.

Jeugdwerkbeleidsplan
1999-2000-200 l
Het ontwerp van jeugdwerk
beleidsplan 1999.2000-2001,
dat geadviseerd werd door de
gemeentelijke jeugdraad
Edegem en het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, afdeling
Jeugdwerk, werd door de
gemeenteraad op 22 oktober
1998 goedgekeurd.

Dit jeugdwerkbeleidsplan werd
inmiddels, met het oog op het
verkrijgen van subsidies, ter

goedkeuring voorgelegd aan de
bevoegde Vlaamse minister.

Hierna volgt een beknopte
toelichting.

Traditioneel geniet het jeugdwerk
en de jeugdraad in Edegem een
degelijke financiële ondersteu
ning. Deze wordt onverminderd
voortgezet en het reglement voor
projecttoelage wordt beier
gedefinieerd.

De uitleendienst staat momenteel
nog in zijn kinderschoenen maar
heeft, op basis van het aantal
ontleningen van het voorlopig
nog beperkt aanbod, zijn nut
goed bewezen. Er wordt voorge
steld om deze gedurende de
komende jaren dan ook verder
uit te breiden met spelmateriaal,
zowel bruikbaar voor de vakan
tiewerking als voor de jeugd
verenigingen.

Op basis van een uitgebreid
onderzoek over de toestand van
de jeugdlokalen zijn er acties
gepland in het kader van een
maximaal preventiebeleid t.a.v.
de veiligheid in en rond het
lokaal. De jeugdverenigingen
worden geacht de nodige reno
vaties uit te voeren, conform de
wettelijke veiligheidsvoorschrif
ten, ten laatste tegen l septem
ber 2001. Hiervoor krijgen ze
financiële en logistieke onder
steuning van het gemeentebe
stuur.

Reeds vanaf het eerste jeugd
werkbeleidsplan voor 1995 gaf
het Edegemse jeugdwerk te
kennen nood te hebben aan een
polyvalente ruimte voor het

organiseren van filmavonden,
theater, fuiven, optredens,
repetities, ... . Deze doelstelling
werd herhaald in het volgende
pion en aangevuld met een
nieuwe behoefte, namelijk het
inrichten van een gebouw met
diverse tuncties waaronder het
huisvesten van de jeugddienst. In
mei 1 997 bracht de jeugdraad
hoor advies over aan het college
van burgemeester en schepenen
aangaande de oprichting van
een gemeentelijk jeugdcentrum.
Het bestuur was het idee gene
gen, moor maakte bedenkingen
voor wol betreft het optrekken
van een nieuwbouw als jeugd
centrum. Met de verplichte
saneringswerken die het Jeugd
huis Limerick in het kader van de
milieuwetgeving dient uil te
voeren, biedt er zich een kans
aan om in functie van de behoef
ten van het jeugdhuis en van het
jeugdwerk alsnog een Edegems
jeugdcentrum uit te bouwen.

Noor de andere sectoren toe,
zoals het sport-, cultuur-, milieu-,
verkeer-, preventie, onderwijs
en sociaal beleid, wil het jeugd
werk dot er systematisch aan
dacht is voor kinderen en jonge
ren, en in het bijzonder voor
maatschappelijk achtergestelde
jongeren, bij de ontwikkeling
van allerlei initiatieven. Geregeld
overleg met het jeugdwerk is dus
onontbeerlijk.

5
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DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

Op de begraafplaats in Edegem
kunnen personen begraven
worden die:
a) in Edegem overleden zijn of er
dood zijn aangetroffen;
b) in Edegem zijn ingeschreven
in het bevolkings- of
vreemdelingenregister en elders
overleden zijn;
c) begunstigd zijn van een recht
op bijzetting in een
geconcedeerd graf of op
berging in een geconcedeerde
columbariumnis.

De strooiweide is bestemd voor
de verstrooiing van de as van
personen die hierboven ge
noemd werden onder a en 6.

Uitzonderlijk en mits speciale
toestemming van de burgemees
ter kan een begraving in de
gewone rij, een asverstrooiing of
een asbijzetting in de gewone rij
van het columbarium (in onder
staande tabel aangeduid met *)
toegestaan worden als gelijktij
dig aan al de volgende voor-

waarden wordt voldaan:
• de overleden persoon heeft
minstens 35 jaar in Edegem
gewoond;
• de overleden persoon is door
het OCMW wegens plaats
gebrek in een instelling buiten
Edegem geplaatst;
• minstens één kind of de
overlevende echtgeno[o)t/e)
woont in Edegem of de reeds
vroeger overleden
echtgeno(o)t(e) is in Edegem
begraven.

6

BEGRAAFPLAATS EDEGEM 1 woonst in Edegem woonst elders

? Edegem ? elders ? Edegem 1 r elders

begraving: - gewone rij ja ja ja 1 neen ()

- concessie ja ja [a [o

crematie: - strooiweide ja ja ja neen ()

- columbarium: - gewone rij ja ja ja neen [)

- concessie [o [0 [a ja

Uitzonderingen op deze principes en speciale gevallen kunnen door de burgemeester worden beoordeeld
en eventueel toegestaan.

CONCESSIE BEGRAAFPLAATS EDEGEM inwoner Edegem (*) 1 oud-inwoner (* *) 1 geen inwoner

tariefvoorbeeld voor 1 - 2 perso(o)n(en) 1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers.

grondconcessie volle grond 30 jaar 12.000 24.000 24.000 48.000 36.000 72.000

50 jaar 20.000 40.000 40.000 80.000 60.000 1 120.000

grafkelder 50 jaar 25.000 25.000 50.000 50.000 75.000 75.000

columbarium 30 jaar 12.000 24.000 24.000 48.000 36.000 72.000

50 jaar 20.000 40.000 40.000 80.000 60.000 120.000

(*) = Inwoner Edegem betekent minstens zes maanden ingeschreven zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Edegem bij het verlenen van de concessie.
(* *) = Oud-inwoner betekent minstens 40 jaar ingeschreven geweest zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Edegem bij het verlenen van de concessie.
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Een verlenging van een concessie
van 30 jaar naar een concessie
van 50 jaar kon, mits voor het
einde ervan het verschil wordt
bijbetaald (inwoner Edegem
8.000 fr, oud-inwoner 16.000
fr., niet-inwoner 24.000 fr.).
De looptijd van de concessie
vangt aan op datum van de

beslissing van het college van
burgemeester en schepenen en
eindigt 30 of 50 jaar loter. Bij de
bijzetting of berging van de
laatste persoon in de concessie
gedurende de concessietermijn
kon deze verlengd worden mits
bijbetaling o rato van het aantal
reeds verlopen jaren.

Nadere informatie omtrent
begraving kon u verkrijgen op
de dienst burgerlijke stond,
Administratief Centrum,
Kontichstroot 19; voor meer
informatie in verbond met
concessies kon u terecht op
de technische dienst, Kontich
strooi 48.

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE AAN
MOEDERS VAN MINDERVALIDEN

Het gemeentebestuur verleent
aan de moeder (of de persoon
die haar vervangt) die de
verzorging op zich neemt van
een zwaar fysisch of mentaal
gehandicapt kind (minimum 66%
invaliditeit] een jaarlijkse toelage
als tussenkomst in de bijzondere
zorg die het kind vereist. De
toelage wordt globaal per jaar
toegekend vanaf het ogenblik
dot de verhoogde kinderbijslag
wordt uitgekeerd en de uitbeta
ling wordt stopgezet op het
einde van het kalenderjaar
waarin het kind de leeftijd van
21 jaar bereikt.

Indien het kind thuis wordt
verzorgd en geen school be
zoekt, noch in een instelling is
geplaatst, bedraagt de jaarlijkse
toelage 6.000 fr.; indien het kind
wel een school bezoekt of in een
instelling is geplaatst, moor
minstens 50% van de verlof
periode in familieverband
doorbrengt, bedraagt de jaar
lijkse toelage 3.500 fr.

Het aanvraagformulier voor de
sociaal-pedagogische toelage
kon verkregen worden door
gebruik te maken van onder
staande strook of door telefoni-

sche aanvraag op telefoonnum
mer 450.42.00 {dienst bevolking
- afdeling sociale zaken), alle
werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Om de toelage te kunnen genie
ten dient als bewijs een fotoko
pie van een geldig algemeen
attest van verhoogde kinderbij
slag bezorgd te worden bij het
binnenbrengen van het aan
vraagformulier.

De aanvragen zelf moeten
uiterlijk l O december worden
ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.

[

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE AAN MOEDERS VAN MINDERVALIDEN

Ondergetekende, {naam en voornaam)

wonende te Edegem {straat en huisnummer)
wenst een aanvraagformulier te verkrijgen voor de sociaal-pedagogische toelage voor mindervaliden.

Edegem, (datum)

Handtekening :

Vóór 7 december 1998 bezorgen aan : Gemeentebestuur Edegem, dienst bevolking - afdeling sociale
zaken, Administratief Centrum, Kontichstraot 19, 2650 Edegem.

7
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OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Grabbelpas (6- tot l4-jarigen) en Anabolen (tienerprogramma)

Net zoals vorig jaar zal de
jeugddienst in 1999 weer een
keitof Grabbelpas- en Anabolen
programma op de markt bren
gen. De voorbereidingen hier
voor zijn reeds volop aan de
gang.
Om tegemoet te komen aan de
noden en behoeften van de kin
deren en tieners is het nodig om
voortdurend nieuwe activiteiten
te plannen en aangezien ook
onze voorraad activiteiten niet
onuitputtelijk is, doen wij een
oproep naar alle mogelijke
geïnteresseerden. Dit kunnen
zowel middenstanders, officiële

instellingen, verenigingen als
individuen zijn.

Concreet stellen wij u dus de
vraag:
Hebt u zelf (of misschien iemand
anders die u kent) een toffe acfi
viteit aan te bieden die in aan
merking komt voor het Grabbel
pas- of Anabolenprogramma ?
De aard van de activiteit kan zeer
uiteenlopend zijn (sport en spel,
dans, koekjes bakken, werken mei
klei of andere materialen, zelf
juwelen of bloemstukjes maken,
een muziekproject uitwerken, ...).
Alle ideeën en suggesties zijn

welkom en kunnen vrijblijvend
besproken worden.
Kortom, hebt u ons iets vernieu
wends of origineels aan te bie
den, aarzel dan niet en neem
vlug contact op met Luc Bries van
de jeugddienst, eerste verdie
ping van het gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem, lel.
450.43.76.

De Grobbelpasactiviteiien vin
den plaats gedurende de krokus-,
paas-, zomer- en herfstvakoniie
en de Anabolenactiviteiten v/or
den geprogrammeerd tijdens de
paas- en zomervakantie.

BASISCURSUS "ANIMATOR IN HET JEUGDWERK"
voor jongeren vanaf l6 jaar die zich willen engageren op het speelplein,
in een jeugdatelier of jeugdbeweging, ...

Word je dit jaar 16 of ben je het
al ? Ben je enthousiast, sportief,
sociaal en van plan om mei kin
deren of jongeren je vrije lijd
door te brengen, dan ben je de
ideale persoon om een monito
renopleiding te volgen.

Ook in 1999 organiseert de
jeugddienst weer speeldagen tij
dens de krokus- en paasvakantie
en drie speelweken in de grote
vakantie. Deze speeldagen en
speelweken staan telkens onder
leiding van een hoofdmonitor,
bijgestaan door een aantal moni
toren. Er wordt uitsluitend ge
werkt met vrijwilligers. Velen heb
ben reeds een jarenlange erva
ring als speelpleinbegeleider,

8

onderen zijn nog niet zo ver
trouwd met deze werking.
Als jij bij deze laatste groep
hoort, don is het volgende aan
bod zeker iets voor jou.

Het pedagogisch instituut J.L.
Vivès vzw, de vzw Spelewei en
de vzw Don Bosco organiseren

tijdens de vakantieperioden
creatieve, gevarieerde week
cursussen die meteen ook een
eerste luik vormen voor het
behalen van het attest "Animator
in het jeugdwerk", gehomolo
geerd door de afdeling Jeugd
werk van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
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Praktisch

Info
Voor inschrijvingen of meer
informatie kun je terecht op de
respectievelijke secretariaten :

• J.L. Vivès, Cordoeaniersstraat 13
te 8000 Brugge, tel. en fax : 050-
34.06.70;
• Spelewei, Kapellekensweg 2 te
30 l O Kessel-Jo, tel. 016-35.05.50
en fox: 016-25.43.34;
• Don Bosco, Don Boscolaon 15

te 3050 Oud-Heverlee, tel. 016
47.91.1 5 en fox : 01647.91.16.

Algemeen

Infobrochures aangaande boven
vermelde cursussen zijn ook te
verkrijgen op de jeugddienst,
eerste verdieping van het gemeen
tehuis, gemeenteplein te Edegem,
tel. 450.43.76.
Hier kun je ook informatie krijgen
over de toelageregeling voor

kadervorming (= volledige of
gedeeltelijke terugbetaling van het
cursusgeld). Het bedrag van de
toelage is afhankelijk van het al of
niet behalen van het basisattest.

Deze basiscursus kan je wellicht
van pas komen in de jeugdbewe
ging of als begeleid(st)er bij de
speeldagen/speelweken en de
Grabbelpas- en Anabolenactivi
teiten die tijdens de vakantie
perioden door de jeugddienst
worden georganiseerd.

9

Organisatie Wanneer Waar Kostprijs

J.L. Vivès vzw kerstvakantie De Tik, Merelbeke
26-31/12/1998

krokusvakantie De Stobbe, Merelbeke
1520/2/1999 jeugdherberg, Maldegem

prav. centrum, Oostmalle

paasvakantie Verk. Wereld, Oostrozebeke elke cursus kost
4-9 /4/1999 De Wiekslag, Zelem 5.250 fr. (alles
5-10/4/1999 jeugdherberg, Maldegem inbegrepen)

prov. centrum, Oostmalle
11-16/4/1999 Hoogveld, Veldegem
12-17/4/1999 De Tik, Merelbeke

zomervakantie De Tik, Merelbeke
l-6/7/1999 Destelheide, Dworp
5- l 0/7/1999

vzw Spelewei kerstvakantie Heiberg, Leuven
26-31/12/1998 de deelnameprijs per

cursus bedraagt min.
paasvakantie Drieboomkesberg, Westmalle 4.400 f. (basisprijs) en
5-10/4/1999 Destelheide, Dworp max. 4.900 fr. (echte
12-17/4/1999 kostprijs)

zomervakantie Destelheide, Dworp
5-10/7/1999

vzw Don Bosco kerstvakantie Oud-Heverlee
2631/12/1998 Vremde

Woluwe
elke cursus kost

paasvakantie Hechtel 3.950 fr. (alles
5- l 0/4/1999 Woluwe inbegrepen)

zomervakantie Woluwe
19.24/7/ l 999
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CURSUS HOOFDANIMATOR
een vervolmaking voor animatoren

De opleiding tot hoofdanimator
(vervolmaking voor animatoren)
geeft na stage recht op het
brevet van hoofdanimator
uitgereikt door het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap.

Wanneer en waar ?
Van maandag 21 tot donderdag
24 december in vormings

centrum Destelheide, Destelheide
straat 66 te 1653 Dworp.

Prijs?
De kostprijs voor deze cursus
bedraagt 2.900 fr. (alles inbe
grepen].

Info en inschrijvingen
Humanistische Jongeren vzw,

Moretusstraat 2-4 te l 070
Brussel, tel. 02-521.79.20 en
fox 02-522.85.40.

Een infobrochure in verbond met
deze cursus is ook te verkrijgen
op de jeugddienst, eerste verdie
ping van het gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem, tel.
450.43.76.

SPORTEND EDEGEM

Voor alle informatie i.v.m.
sport, kon je steeds terecht in
sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem, tel.
en fax : 457.46.62.

zij zelf hun middagmaal en
drank meebrengen.
Prijs per week : 1.250 fr. per
kind.

Er is alle dogen voor- en noop
vang vanaf 8.30 tot l 0 uur en
van l tot 17.30 uur, behalve
op donderdag 24 december,
don is er geen noopvong. Het
sportkamp eindigt don om 16
uur stipt.
Voor de opvang betaalt u per
dog 50 fr. per kind.
Inschrijven kan in de sporthal.

maandag van 13.30 tot 14.30 u
- de reeks voor gevorderden op
maandag van 14.30 tot 15.30 u
en dit op volgende dato :
4-11-18-25 januari,
1- 22 februari,
1-8-15en 22 maart.
Deze cursus kost 2.000 fr. per
reeks, inschrijven kan vanaf 7
december in sporthal Den
Willecom, Terelststraot 2 te
Edegem, tel. 457.46.62.

• SPORT en SPEL tijdens de
kerstvakantie
voor kinderen van het basison
derwijs

Van maandag 2l t.e.m. donder
dag 24 december, telkens van
10 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16 uur. De kinderen kunnen
blijven eten in de sporthal, mits

• TENNISINITIATIE

Activiteiten in sporthal
Den Willecom :

• CONDITIETRAINING

Elke maandag en donderdag van
12.30 tot 13 uur kan je gratis
komen meedoen in de sporthal.
leder doet mee op zijn niveau en
naar eigen kunnen.
Meebrengen : proper sport
schoeisel en sportieve kledij.

een 10-lessenreeks voor volwas
senen vanaf 4 januari.
De lessenreeks heeft plaats in
sporthal Den Willecom :
- de reeks voor beginners op

10
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Comité Edegemse Concerten
GEZINSAPERITIEFCONCERTEN

Een lidkaart kost 300 fr. en
biedt aan alle gezinsleden
korting voor de drie zaterdag
avondconcerten met gast
optredens van hoog niveau.
U kan deze kaart aankopen op
voormeld adres of voor aan
vang van elk concert aan de
ingang van de St.-Antoniuskerk.

moeten naar aanleiding van
onze concerten.

Wens je wat meer informatie ?
Neem dan contact op met Kristel
Kussé op voormeld adres.

Op die manier kan u onze
organisatie daadwerkelijk
steunen door uw trouwe aan
wezigheid.
Daarenboven trachten wij deze
groep te laten uitgroeien tot
een hechte kring van vrienden
en kennissen, die elkaar ont

Wordt u graag lid van de
'Vrienden van de Edegemse
Concerten' ?

VRIENDEN VAN DE EDEGEMSE CONCERTEN

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant - of vorm je samen met
enkele anderen een mooi ensem
ble - en heb je interesse om op te
treden in het kader van de
gezinsaperitiefconcerten ?

Het Comité Edegemse Concerten
biedt je graag de kans om wat
podiumervaring op ie doen !

OPROEP KANDIDATEN VOOR
GEZINSAPERITIEFCONCERTEN

ta
0 zondag 3 l januari
• zondag 28 februari
0 zondag 28 maart
Aanvang telkens om 11 uur

Ze zijn weer in aantocht : de
jaarlijkse gezinsaperitietconcer
ten van het Comité Edegemse
Concerten 1

Wij nodigen u van harte uit op
deze gezellige zondagochtend
concerten, waar jonge muzikan
ten de kans krijgen om hun kun
nen te bewijzen. Zij zetten hun
beste beentje voor en presente
ren muzikale, lichtverteerbare
parels in de mooie, sfeervolle
St.-Antoniuskerk. Achteraf is het
altijd nog even nagenieten bij
een aperitiefje.

VVK en informatie
Kristel Kussé
p.a. Administratief Centrum
Kontichstraat 19 te 2650
Edegem, tel. : 450.42.46
alle werkdagen tussen 9-12 uur
of 14-16 uur

Inkom
l 00 fr. / 300 fr. voor een
gezinskaart

Plaats
St.-Antoniuskerk, Drie Eiken
straat, Edegem-Centrum

Een geslaagde start
van uw zondag!

Komt u ook eens een
keer?

1 ,,
l

1 1
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Nog tot 6 december
tentoonstelling "Diamant"

een organisatie van de gemeen
telijke culturele rood in samen
werking met het Antwerps
provinciaal diamantmuseum

• • •
Van 12 december tot 3 januari

ROLAND COENE
beelden

JANCORDIS [Demey)
aquarel - pastel

• • •

Kalender tentoonstelling
HUIS HELLEMANS

Roland Coene

4 •

Van 13 januari tot 9 februari
IMELDA CRAUWELS

Huis Hellemans
is gratis toegankelijk

op zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur,

op woensdag
van 14 tot 17 uur

en op vrijdag
van 14 tot l6 uur.

GEEF KUNST EEN KANS
BEZOEK HUIS HELLEMANS

12
Joncordis
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Jubileumboek
20 JAAR GEMEENTELIJK KUNSTCENTRUM
HUIS HELLEMANS

Ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van het Gemeentelijk
Kunstcentrum Huis Hellemans
werd een boek uitgegeven waar
in de geschiedenis, de doelstellin
gen en een overzicht von ten
toonstellingen en exposanten aan
bod komen.

Dit prachtige boek met een 20-tal

kleurenfoto's en een 4Otal zwart
witfoto's kost slechts 400 fr. en is
te koop in Huis Hellemans,
Strijdersstraat l4, Edegem,
tijdens de openingsuren van de
tentoonstellingen.

Het kan ook gekocht worden
aan de receptie van het Admini
stratief Centrum en op de zetel

van de vzw Tentoonstellingshuis
Hellemans, Kontichstraat 19,
Edegem, tijdens de kantooruren.

Met onderstaande strook kunt u
het boek bestellen en het wordt u
opgestuurd zodra het benodigde
bedrag op onze rekening werd
gestort (per exemplaar 400 fr. +
80 fr. verzendingskosten).

telling boek "20 jaar Huis Hellemans

Ondergetekende,

wonende te

wenst. .... exemplaren van het boek "20 jaar Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans" te
ontvangen en betaalt hiervoor.............. x480 hr. =....................... fr.
• via overschrijving op rek. 001-3135157-96 van de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans
of
• via een gekruiste cheque ten name van de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans.

Datum: . Handtekening :

Zoals elk jaar vindt in het tweede
weekend van september de Open
Monumentendag plaats. Dit jaar
werd een eerste aanzet gegeven
om de Edegemse monumenten
feestelijk in de kijker te plaatsen.

In 1999 wensen we deze aanzet
verder uit te bouwen.

Ben je geïnteresseerd in het
behoud van ons cultureel erf
goed, heb je oog voor mooie
dingen of ben je boordevol
creatieve ideeën? Neem dan
contact op met Anneleen
Decraene, Administratief Cen
trum (2verd.), Kontichstraat
19, tel. 450.42.48.

13

Lokaal Comité Open Monumentendag
OPROEP KANDIDATEN
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IMMACULATA IN BEWEGING
mnmatulata

Wist je dat ...
• op 6 december de instelling
een speciale verjaardag mag
vieren ? Immers, op die dog mag
de heer Jozef Alfons Andries
l 05 kaarsjes uitblazen op zijn
verjaardagstaart !

• seniorenatelier
• bibliotheekverantwoordelijke
• pastoraal vrijwilliger
• cafetariavrijwilliger
• maaltijdbegeleider
• linnenherstelster
• rolstoelbegeleider
• voorleester - vertelster
• accordeoniste
• filatelist
• individueel aandachtspersoon
•

Oproep tot sen,r
levenswijsheid dele

Tochtig van uw leeftijdsgenoten
zetten zich HELEMAAL VRIJWIL
LIG in voor het RUST- en
VERZORGINGSTEHUIS
IMMACULATA :

'-'g
,fi
! MI
L ...
i

Hellemons kon de historische
overzichtstentoonstelling
"Edegem vroeger en nu", aange
vuld met fotomateriaal over
"Immaculata, vroeger en nu",
worden aangeboden aan onze
residenten. Op donderdag l5
oktober ll. werd don ook een
zoekrally rond dit thema georga
niseerd.

De fiere winnaars : mevr. Van
der Borght, mevr. Handig en
mevr. Tulfer.

• wij met de steun van de
Koning Boudewijnstichting vanaf
september tot december l 998
een cursus "Hef- en til
technieken" voor medewerkers
én vrijwilligers organiseren ?
"Niet alleen in ons werk met de
bewoners komt dit van pas. Wij
kregen tips om, bij al onze
dagelijkse huishoudelijke activi
teiten, belasting van de rug te
vermijden."
Op verzoek van de bewoners
raad wordt ook voor familiele
den een aanbod georganiseerd.

• wij met de opbrengst van de
Kerstmarkt 1997 "aromathera
pie" kunnen aanbieden aan onze
bewoners ? In samenwerking met
een aromatherapeute leerden we
hoe we door middel van "aroma
baden" het wekelijks bad
gebeuren" kunnen omtoveren tot
een relaxerend feestgebeuren !

• ook de residenten van RVT
lmmaculata goed geïnformeerd
zijn over Edegem 825 2 Dankzij
de samenwerking met Huis

14
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Zij doen dat volledig belange
loos, in dienst van de gemeen
schap.
En wij zoeken nog steeds senio
ren met bijzondere kennis of
bekwaamheden die zich willen
inzetten voor "oudere generatie
genoten" :
o een leraar Frans
0 een turnleraar
0 een decorateur
o een computerkenner
0

Nieuwe ideeén ot projecten zijn
steeds welkom !

Interesse?
Neem dan contact op met Geert Lemahieu, tel. 450.84.00

OCMW-Edegem
MINDER MOBIELEN CENTRALE

•

U wil zich inzetten voor
anderen ?

U beschikt over een rijbewijs,
een wagen, een telefoon en wat
vrije tijd 2

U wil mensen, mits een kleine
vergoeding, met uw wagen
vervoeren ?

Dan kan u vrijwillige chauffeur
worden bij de Minder Mobielen
Centrale.

De Minder Mobielen Centrale
van het OCMW-Edegem is
gestart op l maart 1998 en
wegens het stijgende aantal
aanvragen zijn wij dringend op
zoek naar vrijwillige chauffeurs.

Als chauffeur moel u een wagen,
een geldig rijbewijs, een auto
verzekering en een telefoon
hebben. De vergoeding die u
ontvangt bedraagt 7,5 fr. per
kilometer.

Bij ongeval wordt u gedekt door
uw eigen autoverzekering, een
speciale omniumverzekering van
de Minder Mobielen Centrale,
een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en een verze
kering lichamelijke schade aan
chauffeurs.

U bepaalt zelf op welke dagen
en uren u wenst te rijden. Per
aanvraag via de centrale, kon u
beslissen of u de gevraagde rit
aanvaardt of niet.

OCMW-Edegem
Minder Mobielen Centrale

Terlindenlaan 1
2650 Edegem
tel. 450.84.05

MMC
15

Wenst u meer informatie te
verkrijgen, dan kan u op volgend
adres terecht van 9 tot
12 uur :
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CTIVITE ITE N KALENDER- het verzorgen van deze ziekte
betrokken zijn
van 14.30 lol 17 uur
RVT lmmaculata, Oude-God
stroat 110
info: 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 8

DECEMBER

ZATERDAG 5

Bond von Grote en von Jonge
Gezinnen
cursus kalligrafie : fracturen (6x)
ook op 12, 19/12, 9, 16en
23/01
9.30 tot 12.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschrijving : 457.50.75
(Wouters)

Edegem Rally Team De
Minirijders vzw
11 • ontdekkingstocht door Oud
Antwerpen
tot 15/1
vanaf 9 uur
café Jan zonder Vrees, Paling
brug 8, Antwerpen
deelname l 00 fr., afstand 5 km
info: 664.90.22 (Verbruggen)

ZONDAG 6

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
familienamiddag
14 uur
info : 288.51. 19 (Sips) of
449.97.50 (Vrijsen)

16

MAANDAG 7

Culturele Kring Edegem
het woord is Wouter geworden
causerie over sport en (in het)
leven door Jan Wauters, BRTN
radio l-sportjournalist
of:
de interviewer nu geïnterviewd
door Gilbert Druont
20 uur
zaal 3 van De Schrans, Molen
veldlaan 4
120 fr. voor leden, 150 fr. voor
niet-leden
info : 075-84.30.79

Edegem Rally Team De
Minirijders vzw
instuif
19.30 uur
Minigem, Jacob de Roorestroat 8

KAV Buizegem
bloemschikken : kerststuk
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 458.03.88 (De Bandt)

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-lmmaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpafinten, hun
partners en al degenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij

KAV Buizegem
kookdemonstratie
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 4óA
info : 457.39. 11 (Konings)

KAV Centrum
bloemschikken : kandelaars en
windlichten
19.30 uur
zaal 't Centrum (bovenzaal),
Strijdersstraat 35
30 fr. per persoon
info : 457.36.83 (Demeyer)

KAV H. Familie
demonstratie : voorafjes in brik
en filodeeg
19.30 uur
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info : 449.15.80 (Smeuninx)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslusl, Strijdersstraal 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

WOENSDAG 9

KAV St.-Jozef
demonstratie : sausen maken
20 uur
't Schranske, Molenveldloan 2A
(einde speelplaats)
info: 449.68.26 (Mattheyssens)
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KAV Edegem-Centrum
hobby : kaartjes, dozen, clowns,
kruisjes, markerborduren, enz.
l3.30-l6uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info: 457.36.83 of 458.07.38

KAV S1.Jozef
winterwandeling
vertrek aan 't Schranske, Molen
veldlaan 2A
info : 449.60. l l (Boyart)

VRIJDAG l l

KAV Edegem-Centrum
reis : kerstmarkt Groot-Hertog
dom Luxemburg
vertrek 7 uur, gemeenteplein
rerug omstreeks 22 uur
prijs : 750 fr., incl. vervoer en
avondmaal
info : 457.36.83 (demeyer) of
457.23.09 (Geevaerts)

ZATERDAG 12

RVT lmmaculata Edegem
kerstmarkt
131ot 17 uur
RVT lmmaculata, Oude-God
straat 110
info : 450.84.00

Buizegemkoor
kerstconcert
20 uur
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat
m.m.v. leden van SJOE
inkom : 250 fr., voor jongeren
en 60+ : 200 fr.

ZONDAG 13

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13 uur

Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 [De Wit)

WOENSDAG 16

KAV S1..Jozef
kerstbezinning
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info: 449.60. l l (Boyaert)

DONDERDAG 17

KAV H. Familie
bloemschikken : kerststukje
Reinildisheem, Ir. Haesaertslaan 4
info : 440.67.88 (Lequenne)

WERKGROEP
EMANCIPATIE
Regelmatig kan u in het informa
tieblad iets lezen over de ver
scheidene activiteiten die plaats
vinden onder impuls van de
Werkgroep Emancipatie Ede
gem. Zo zijn er de succesvolle
cursussen automechaniek, elek
triciteit, loodgieterij en zelverde
diging en binnenkort ook fiets
reparatie. Daarnaast plant men
elk jaar een wandeling rond een
vrouwenthema, organiseert men
interessante voordrachten of een
filmavond, enz.

Nieuwe ideeën of suggesties
zijn altijd welkom ! Of hebt u

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kerstbanket
17.30 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
voor leden : zie inschrijvings
formulier, niet-leden 800 fr.
info : 458.31.11 [Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

ZATERDAG 19

Blauwvoetgemeenschap
kaartprijskamp boomke-wies
13.30 uur
lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
inschrijven : 449.82.12 (De
Gryse)

soms zin om mee in de werk
groep te stappen ?
Ook dat kan : geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met
Kristel Kussé, p.a. Administratief
Centrum, Konlichstraat 19 te
Edegem - tel. : 450.42.46.

17
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Jeugdkoor De Vagebondjes
kerstconcert met trio "Knockin'
on wood"
20 uur
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat
kaarten en info : 440.08.67
(Ceuleers)

ZONDAG 20

Blauwvoetgemeenschap
wandeling in Bornem (6 km)
13.30 uur
samenkomst lokaal Fort 5, Jacob
de Roorestraat 8
info: 457.95.65

Edegems Harmonieorkest vzw
solistenconcert
15 uur
St.-Antoniuskerk
inkom : 250 fr., -25 en 65+ :
200 fr.
reservaties: 457.82.64 of
457.61.87

MAANDAG 21

sporthal Den Willecom
sport en spel voor kinderen van
de lagere school
lees ook bi. l 0

DONDERDAG 24

Buizegemkoor
opluisteren van kerstnachtmis
23.30 uur : kerstwake
24 uur : nachtmis
loods 4l, luchthaven Zaventem

Jeugdkoor De Vagebondjes
opluisteren nachtkerstviering
24 uur
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan
info : 440.08.67 {Ceuleers)

18

KAV Edegem-Centrum
hobby : kaartjes, dozen, clowns,
kruisjes, markerborduren, enz.
13.30- 16 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 457.36.83 of 458.07.38

MAANDAG 28

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
kerststallentocht door het "hart
der Kempen"
12.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 [De Wii)

JANUARI

MAANDAG4

sporthal Den Willecom
start tennisinitiatie
lees ook bi. l 0

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-lmmaculata
vergadering van de zelfhulp·
groep
voor alle Parkinsonpatiënten, hun
partners en al degenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het verzorgen van deze ziekte
betrokken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT lmmaculata, Oude-God
straat 110
info: 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 5

gemeentelijke reinigingsdienst
selectieve ophaling kerstbomen

KAV Buizegem
gespreksavond "hoofdpijn en
migraine"
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info: 449.01 .36 (Enzlin)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31. l l (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

DONDERDAG 7

VTB-VAB
"met de fiets rond Taiwan"
voordracht met dia's, proeven
van Chinese thee en hapjes
u krijgt uw Chinese naam mee
naar huis
20 uur
zaal De Schrans, Molenveld
laan 4
inkom : l 00 fr., leden VTB-VAB :
70 fr.
gratis tombola, opbrengst
volledig ten voordele van HOPE,
project voor gehandicapte
kinderen in China

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden l 00 fr., niet-leden 120 fr.
(2 drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

ZONDAG 10

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13 uur, Kerkplein, Elsdonk
info: 449.17.66 (De Wit)
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DINSDAG 12

KAV Buizegem
stadswandeling met museum
bezoek
info. 455.84.60 (Van den
Wyngoert)

KAV Edegem-Centrum
kcoklessenreeks : zuiders en
oosters tafelen (5x)
ook op 26/1, 9/2, 23/2 en
9/3
19.30 uur
't Centrum (keuken), Strijders
straat 35
prijs leden : 525 fr., nietleden :
1.050 f
info : 457.84.47 (De Blonger) of
457.73.83 (Demeyer)

WOENSDAG 13

KAV St.-Jozef
doe- en prooiactiviteit "hoofdpijn
en migraine"
20 uur
'1 Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)

DONDERDAG 14

KAV Buizegem
reeks : markerborduren [5x)
ook op 28/1, 11/2, 25/2 en
11/3
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info: 457.52.50 (Van Gestel)

KAV Edegem-Centrum
hobby : kaartjes, dozen, clowns,
kruisjes, markerborduren, enz.
13.30- 16 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info: 457.36.83 of 458.07.38

VTB-VAB
"de zijderoute"
diavoordracht over de route die
Marco Polo volgde van Venetië
naar China
20 uur
zool De Schrans, Molenveldl
aan 4
inkom : l 00 fr., leden VTB-VAB :
75 fr.

ZATERDAG 16

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel : "Kriebelteenfje"
ook op 17, 23, 24, 30 en 31/1
15 uur
Forttheater, Rogier Van der
Weydenstraot l 0
inkom : l 00 fr. tot 12 jaar, 200
fr. voor wie ouder is
reservatie: 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

ZONDAG 17

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel : "Kriebelteentje"
ook op 23, 24, 30 en 31/1
15 uur
Forttheater, Rogier Van der
Weydenstraat l 0

inkom : l 00 fr. tot 12 jaar, 200
fr. voor wie ouder is
reservatie: 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

WOENSDAG 20

KAV H. Familie
voordracht : hoofdpijn en mi
graine
20 uur
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info: 289.43.72 (Van Parijs)

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen bij
de secretaris van de advies
raad waartoe zij behoren.

Voor de volgende edities
gelden deze data :

• nr. 187
19 februari-9 april
teksten binnen 8 januari

19
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K RIN GLOOP BEDRIJF

WEGGOOIEN IS JAMME

opnieuw & Co is een kringloopbedrijf dat aantoont dat milieu en arbeid
; perfect hand in hand kunnen gaan. .,,,
• Met onze milieuvriendelijke activiteit stellen we tien mensen te werk.

: s +.. » d.e

ti, « :

- « : Openingsuren:
• van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur.

;:--..... -.c-/"".·.~--· ,.·.:.: ... :-

Heb je goederen die nog bruikbaar zijn en die je wil weggooien?
Opnieuw & Co komt ze binnen de 7 dagen bij u ophalen.

Kleding, boeken, huisraad, meubelen, speelgoed,
elektrische toestellen, enzovoort, haalt Opnieuw & C? op.

De gratis ophaling wordt ook in Edegem
verzorgd op basis van een akkoord

met het gemeentebestuur.

Neem met ons contact op
voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken:

Kringloopbedrijf Opnieuw & C? cvba,
Frederik Peltzerstraat 13, Lier, telefoon: 03/488 3883

(400 meter van de GroteMarkt, in het verlengde van deLisperstraat)

•6,',c
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Beleidsbrief 1999

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op dinsdagnamiddag
16 februari (carnaval).

Die avond zal er dan ook geen dienstverzekering zijn op de diens
ten bevolking en burgerlijke stand, kinderopvang en jeugd, ge
meentewerken en technische dienst.

De politiewacht is dag en nacht open, ook op feestdagen.

GEMEENTELIJKE
OPENBARE
BIBLIOTHEER

Hovestraat 55 - 2650 Edegem - tel. 03-289.23.50

• maan-, woens- en donderdag : 13.30- 20 uur

• dinsdag : 13.30- 17 uur

• vrijdag : 13.30 - 18 uur

• zaterdag : 9 .30- 12.30 uur

OPENBARE
BIBLIOTHEEM
ELSDONR

Kerkplein z/n - 2650 Edegem - tel. 03-449.30.35

• maandag en vrijdag : 18- 20 uur

• woensdag: I4- l6 uur

• donderdag en zaterdag : 15- 17 uur

• dinsdag gesloten

€OL@FON
Verschijnt achtmaal per jaar

Coördinatie : Informatiedienst Edegem

Zet-, opmaak- en drukwerk :Albatros bvba - Boechout

Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem

Fotografie voorpagina : Foto Guido Coolens N. V.
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NIEUWJAARS
BOODSCHAP VAN

DE BURGEMEESTER
Een voorspoedig 1999 1 Dat wens ik alle
Edegemnaren van ganser harte. namens de
gemeenteraad, het schepencollege. het gemeen
tepersoneel en mijzelf.

Het jaar 1998 ligt al verscheidene dagen achter
ons en zal in de geschiedenisboeken van deze
gemeente geboekstaafd staan als het jubileum
jaar "Edegem 825". Het was een druk jaar, niet
alleen door al het feestgedruis. Edegem leefde
en bewoog en zo waren er ook in 1998 weer
nieuwe uitdagingen alom.

Ook het volgend dienstjaar belooft een bijzon
der actief jaar te worden.

Zoals reeds eerder aangekondigd. wordt in
1999 de ophaling van het huisvuil gereorgani
seerd, met als belangrijkste doelstelling: de te
verbranden hoeveelheid huisvuil verder vermin
deren. Meer daarover kon u lezen in de info
brochure "Huisvuilophaling - nieuwe regeling
vanaf I februari 1999", die elk Edegems gezin
eind november in de brievenbus aantrof. Wij
rekenen op uw medewerking.

Op het gebied van veiligheid zal preventie een
belangrijke plaats innemen en zullen de samen
werkingsverbanden IPZ (politie/rijkswacht) en
IBZ (brandweer) verder worden ontwikkeld.

Zoals reeds eerder aangekondigd, wil het
bestuur de volgende jaren opnieuw belangrijke
investeringen doen in het centrum van de
gemeente. Zo sart na de winter de heraanleg
van het plein aan de St.-Antoniuskerk en de
Strijdersstraat. Tevens zal in 1999 het oude
gebouwtje op het Peihof worden gerestaureerd
en omgevormd tot cafetaria. Daarenboven
wordt de speeltuin verder verbeterd.

De behuizing van de gemeentelijke diensten en
instellingen blijft maatregelen vragen. Waar tij
dens de vorige jaren de administratieve dien
sten voor een groot deel in vernieuwde kanto
ren werden ondergebracht, moeten thans grote
onderhoudswerken worden uitgevoerd aan de
brandweerkazerne en de sporthal.

In de begroting 1999 zijn tevens studiekosten
opgenomen in verband met onze schoolgebou
wen, de uitbreiding van het ecopark en de res
tauratie van Fort 5-gebouwen.
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Andere belangrijke dossiers inzake openbare
werken zijn de heraanleg van de Prins
Boudewijnlaan (fase 2). de herinrichting van de
Buizegemlei en het St-Goriksplein, de wegenis
en rioleringswerken in de 'de Burletlaan' tussen
de Parklaan en de Vestinglaan en de aanpassing
van de openbare verlichting in een groot gedeel
te van de gemeente. Met het oog op de stapsge

wijze invoering van een
gescheiden rioleringsstelsel,
zal er een volledige herbere
kening gebeuren van het
rioolstelsel Edegemse beek/
Kleine Struisbeek.

Er zal een mobiliteitsstudie
worden uitgevoerd en
gezocht worden naar oplos
singen voor het verkeers
probleem in de Collegewijk.

De verbouwingswerken van
het zwembad, die omwille van de weersom
standigheden vertraging hebben opgelopen, zul
len in de loop van de volgende maanden beéin
digd zijn.

Tot slot zijn er ook nog de bouw van het ont
moetingscentrum langs de Romeinse Put, de
buitenschoolse kinderopvang, bijzondere plan
nen van aanleg, waaronder het BPA Mussenburg,
de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan
1 999-2000-200l en van het gemeentelijk Mina
jaarprogramma, de opmaak van het ouderen
zorgplan en het project wijkwerking.

In de middenkatern van dit informatieblad vindt
u de beleidsbrieven van de gemeente en het
OCMW waarin een kostenplaatje en de nodige
toelichting in verband mee de belangrijkste
beleidsvoornemens 1999 zijn opgenomen. Voor
sommige nieuwe initiatieven werden nog geen
concrete investeringsbedragen vastgesteld. Dat
is te wijten aan het feit dat deze initiatieven zich
nog in een studiefase bevinden.

Niettegenstaande de op het getouw staande
projecten verhogen de gemeentebelastingen
niet en blijven de gemeentelijke opcentiemen
op de onroerende voorheffing en de aanvullen
de gemeentebelasting op de personenbelasting
in 1999 gehandhaafd op respectievelijk 595
opcentiemen en 6 %.

Edegem is een gemeente waar het goed is om
te vertoeven. Dat zó behouden, zal ook in 1999
het hoofdstreven zijn van het gemeentebestuur.

Uw burgemeester
Koen Snyders



WINNAARS
STI€HER
WEDSTRIJD
EDEGEM
825
Op 4 december ll. werden de drie
winnaars van de stickerwedstrijd
Edegem 825 officieel ontvangen
op het gemeentehuis en kregen
een cd-bon ter waarde van 825 fr.

Wij danken iedereen die zo sym
pathiek was om deel te nemen aan
deze wedstrijd en op die manier
ons feestjaar mee naar buiten
bracht.

Graag nog een extra proficiat
voor de winnaars :

• Hanne Rogiers uit de Ten
Boschstraat te Edegem

• Annick Claes uit de Baron de
Celleslaan te Edegem

Katrien Dumont uit de
Vredestraat te Hove.
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NIEUWE
TELEFOONNUMMERS
GEMEENTEDIENSTEN

Telefoonnummers :

Algemeen telefoonnummer : 03-289.26.50
Bevolking, Burgerlijke stand, Secretariaat, Personeelsdienst,
Informatiedienst, Ontvangerij / Financiële dienst, Belastingdienst,
Technische dienst, Edegems taalatelier,Academie voor muziek en
woord, Kunstacademie, Huis Hellemans

Politie : 03-289.23.00 of 101 voor dringende hulp

Gemeentewerken : 03-289.22.90

Kinderopvangdienst : 03-289.21.10

Jeugddienst : 03-289.21.20

Groen- en milieudienst en Natuurcentrum Fort S (bioklas) :
03-289.21.21

Gemeenteschool AVE : 03-289.21.50

Bibliotheek : 03-289.23.50

Sporthal DenWillecom : 03-289.23.70

PWA Edegem vzw : 03-289.21.30

Kind en Gezin Edegem vzw (consultatie) : 03-289.21.05

[rerefters«laviiiitlEie@rat3
aeIEEIaIIESEOEEZESIEIE±EggSI,LID

Faxnummers :

Bevolking, Burgerlijke stand : 03-289.22.33

Secretariaat, Personeelsdienst, Informatiedienst,
Ontvangerij l Financiële dienst, Belastingdienst,
Kinderopvang- en jeugddienst : 03-289.22.44

Politie : 03-289.23.33

Brandweer : 03-289.21.99

Gemeentewerken : 03-289.22.99

Technische dienst : 03-289.22.77

Groen- en milieudienst : 03-289.21.22

Bibliotheek : 03-289.23.55

Gemeenteschool AVE : 03-289.21.55

Sporthal DenWillecom : 03-289.23.77
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Nieuwe procedure
voor de afgifte van
REISPASSEN

Sinds I september 1998 is een nieuwe procedure voor de afgifte
van reispassen in werking getreden. Deze procedure houdt in dat
de reispassen niet meer in de gemeentehuizen, maar gecentrali
seerd in een nationaal centrum worden beheerd.

Het gevolg van deze hervorming is dat de wachtt ijd om een reispas
te verkrijgen tot een termijn van drie weken is verlengd.
In hoogstdringende gevallen is een spoedprocedure voorzien van
twee werkdagen, mits betaling van de meerkosten.

Voor aanvragen of verdere inlichtingen kan u terecht op de dienst
bevolking, Administratief Centrum (gelijkvloers), Kontichstraat 19,
tel. 03-289.26.50.

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot 12 uur, woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur en tijdens de
dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.

VRAAG TIJDIG UW
NIEUWE REISPAS OF
DE VERLENGING AAN !

NIEUWE REISPAS VERLENGING

normale procedure spoedprocedure normale procedure

neen

neen

0

430 BEF

3 werkdagen

ja

3

1.260 BEF

2.460 BEF

ja ja I ja
-·-- ·- - --

ja ja

3

810 BEF
-- -
2.010 BEF

ja

14 werkdagen 3 werkdagen

pasfoto's

geldig voor l jaar

geldig voor 5 jaar

persoonlijk aanbieden

oude reispas (indien in bezit)

identiteitskaart (indien geen reispas in bezit)
- ·-

afgifteijd

IDENTITEITSBEWIJS
(REISPASIE')

HINDEREN -·12 JAAR

ouders of door de ouder die het
hoederecht bezit of door de per
soon die het gezag uitoefent over
het kind.

In België kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als 'veiligheidspas
je' voor uw kinderen.

Voor uw kinderen onder de 12 jaar moet u in het bezit zijn van een 'iden
titeitsstuk'; dit is een wit kaartje in een plastieken zakje.

Dit identiteitsstuk volstaat echter niet wanneer u met uw kinderen van
minder dan 12 jaar naar het buitenland reist (ook binnen Europa !). In dat
geval moet u op de dienst bevolking een zogenaamd 'reispasje' aanvragen.

Dit is een identiteitsbewijs dat voorzien is van een foto van het kind; het
bevat meer gegevens over het kind, zoals adres, namen van de ouders,wie
er in geval van nood dient verwittigd te worden, .... Het is 2 jaar geldig en
het kost 35 BEF.

De aanvraag moet tijdig gebeuren bij de dienst bevolking door één van de

Voor aanvragen of verdere inlich
tingen hierover kan u terecht op
de dienst bevolking,Administra-tief
Centrum (gelijkvloers), Kontich
straat 19, tel. 03-289.26.50.
Openingsuren: alle werkdagen
van 9 tot 12 uur, woensdagnamid
dag van 14 tot 16 uur en tijdens
de dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.
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GRABBELPAS
1999

Bij het begin van het nieuwe jaar is de jeugd
dienst er ook weer terug met een spiksplinter
nieuw Grabbelpasaanbod voor· alle 4- tot 14-
jarigen.

Sinds het ontstaan van het samenwerkingsver
band in 1993 met de gemeenten Boechout,
Borsbeek. Edegem, Hove. Kontich en Mortsel,
trachten de plaatselijke Grabbelpasorganisatoren,
ieder jaar opnieuw, een plaatselijk programma
samen te stellen dat beantwoordt aan de eisen en
de behoeften van alle leeftijdscategorieën en dat
borg staat voor een meer dan degelijke kwaliteit.

Het Grabbelpasvakan
tieprogramma zit dan
ook boordevol culturele,
creatieve, sportieve en
educatieve animatie.

De activiteiten vinden
plaats tijdens de krokus-,
paas-, zomer- en herfst
vakantie.

Tevens wijzen we op het belang en het nut van
de "Grabbelaar", een handige kortingengids die
je gratis krijgt bij de aankoop van je Grabbelpas.

Gedurende het ganse jaar kun je immers genie
ten van een heleboel kortingen voor pret- en
recreatieparken, speciale evenementen, musea,
film & theater, sport, ... kortom, te veel om op te
noemen. Het loont dus zeker en vast de moeite
om dit boekje eens grondig uit te pluizen.

Heb je in 1998 (of één van de vorige jaren) een
Grabbelpas gekocht en ben je tevreden over
het aanbod en de werking, laat het ons dan
merken door ook in 1999 een Grabbelpas aan
te schaffen en door je broer(s), zus(sen), vrien-

den en vriendinnen te overtuigen om één van
de vele tienduizenden Grabbelpassers in
Vlaanderen te worden.

De Grabbelpas kost slechts 1 00 BEF (kinderen
en tieners die niet in één van de zes bovenver
melde gemeenten wonen. betalen 200 BEF) en
is vanaf maandag I februari te verkrijgen bij
de jeugddienst van Edegem. eerste verdieping
van het gemeentehuis. gemeenteplein te
Edegem, waar je ook meer inlichtingen kunt
krijgen bij Luc Bries, tel. 03-289.21.20.
Niet vergeten een pasfoto mee te brengen '

Openingsuren elke woensdag van IO tot
12 uur en van 14 tot 16 uur en (enkel
voor Grabbelpas) in de periode van I tot
en met 5 februari uitzonderlijk ook alle
voormiddagen van 1 0 tot 12 uur.

De activiteiten die tijdens de krokus- en paasva
kantie door onze gemeente georganiseerd wor
den, zullen worden bekendgemaakt via de scho
len in Edegem. Alle leerlingen van het lager
onderwijs krijgen een nieuwsbrief met informatie
over de Grabbelpaswerking in het algemeen en
een beknopt overzicht van de Edegemse activi
teiten. Van het volledige Grabbelpasboekje (met
alle activiteiten van de zes deelnemende gemeen
ten) zullen er per klas ook een aantal inkijkexem
plaren ter beschikking gesteld worden.

Als je echt geïnteresseerd bent in de
Grabbelpasactiviteiten, kan je natuurlijk best je
eigen boekje aanvragen op de jeugddienst of er
ééntje komen halen (openingsuren zie boven).
Ook in de Edegemse bibliotheken ligt er een
exemplaar voor je klaar.

Voor alle duidelijkheid vermelden we toch nog
even dat je met je Grabbelpas ook kan mee
doen aan de activiteiten georganiseerd door de
andere Grabbelpasgemeenten '

Hopelijk maak ook jij binnenkort deel uit van
de grote Grabbelpasfamilie r

Belangrijke mededelingen
• SPECIALE. VERKOOPDAG VOOR GRABBE.LPAS: ZATERDAG 30 JANUARI VAN 9 TOT I2 UUR op de
jeugddienst, gemeentehuis (eerste verdieping), gemeenteplein.
Opgelet ! Op deze dag kan er nog niet ingeschreven worden voor de activiteiten !
Voordeel is wel dat je vanafmaandag I februari rechtstreeks naar de respectievelijke jeugddiensten kan gaan om je in
te schrijven voor de activiteiten van je keuze. Bovendien kun je dan tegen een zeer voordelig tarief de kinderanimatie
"Pestakel" bijwonen op maandag 15 februari (zie verder). Maak dus van deze gelegenheid gebruik !

• START INSCHRIJVINGENACTIVITEITEN :MAANDAG I FEBRUARI VAN I 8 TOT 20.30 UUR eveneens
op de jeugddienst.
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GRABBELPAS STELT VOOR :
PESTAHEL

Pestakel is een educatieve, interactieve kinder
animatie met veel live-muziek, kleurige poppen
en toneel over plagen en pesten, gerealiseerd
door theaterwerkgroep Kopspel vzw, met tekst
en muziek van Edwin Gebruers.

• Na I februari betaal je, net zoals de niet
G rabbelpassers en volwassenen 80 BEF.

De eerste 50 Grabbelpassers krijgen bovendien
een gratis drankbonnetje.

Kinderen van 5 tot 10 jaar krijgen met dit
vrolijk-swingend spektakel de vervelende, soms
zelfs akelige gevolgen van pesten en plagen
voorgeschoteld.

Tip!
Koop je kaarten in voorverkoop : je doet jezelf
daarmee voordeel en alleen zo ben je zeker dat
je binnen kan, want het aantal plaatsen is
beperkt (± 100 kinderen worden toegelaten) !

Net zoals vorig jaar werken alle gemeentelijke jeugd
diensten die deel uitmaken van het samenwerkings
verband rond Grabbelpas, aan een afzonderlijk tiener
vakantieprogramma, specifiek gericht naar de leeftijds
groep + 12 jaar.

De eerste activiteiten die in dit verband georganiseerd
worden, vinden plaats tijdens de paasvakantie. Meer
gegevens vind je in het volgende informatieblad.

ANABOLEN
(TIENERPROGRAMMA)

(start verkoop
februari (start
betaal je als

• Op zaterdag 30 januari
Grabbelpas) en maandag 1
inschrijvingen activiteiten)
Grabbelpasser slechts 50 BEF

Inkomprijzen :

Wanneer ? Maandag IS februari om 19 uur
(deuren open om 18.30 uur). Einde omstreeks
20.15 uur.
Plaats ? Refter gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichsraat 2, Edegem.

Na de voorstelling kan er nog even nagepraat
worden bij een hapje en een drankje.

SPELEN, SPEL, SPELERS, •••
SPEELDAGEN !

Heb je zin om carnaval te vieren
in aanwezigheid van allerlei gekke dieren ?

Of wil je een bezoekje brengen aan andere planeten,
of vliegen naar vreemde sterren en kometen ?

En ben je tussen 6 en 12 jaar oud ?

Kom dan op donderdag 1 8 en vrijdag 1 9 februari
(krokusvakantie), donderdag 8 en vrijdag 9 april
(paasvakantie) naar het lokaal van KSA Parsival in de
Jacob de Roorestraat 2 te Edegem (aan het Fort S).

De monitoren van de speelweken kijken er reeds naar uit
om er weer keigekke speeldagen van te maken, telkens
van 9 tot I6 uur. Er is middagbewaking.

Voor meer informatie :
Gemeentelijke jeugddienst, gemeentehuis (eer
ste verdieping). gemeenteplein, tel..289.21.20.
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Het gemeentebestuur
werft aan :

JOBSTUDENTEN VOOR
DE GEMEENTELIJKE

VAKANTIESPEELCLUB
Periode
van I tot 3 1 juli 1999 of van I tot 3 1 augustus
1999.

Taak
volledige dagtaak : opvang en begeleiding van
kinderen van 2,5 tot 12 jaar gedurende 5 dagen
per week en maximum 8 uur per dag (tussen
7.30 en 17.30 uur).

Voorwaarden monitor(-trice)
• minimum 17 jaar
oud zijn;
• een brevet bezit
ten van jeugdverant
woordelijke van de
Vlaamse Gemeen
schap, van de mutu
aliteit of gelijkwaar-

dig. of een opleiding genieten of genoten hebben
in pedagogische richting (normaalschool, kinder
verzorging e.d.);
• voldoende ervaring hebben in het creatief
omgaan mee kinderen:
• deelnemen aan de opleidingsdag op zaterdag
27 maart 1999.

Voorwaarden hoofdmonitor (-trice)
- minimum 20 jaar oud zijn:
- voor het overige zie 'voorwaarden monitor
(-trice)'.

Vergoeding
- uitbetaling hoofdmonitor(-trice), 545.000 BEF
per jaar aan 100% (spilindex 138,01 ):
- uitbetaling monitor +I8 jaar, 490.500 BEF per
jaar aan 100% (spilindex 138,01 );
- uitbetaling monitor -18 jaar, 463.250 BEF per
jaar aan 100% (spilindex 138,01).

Kandidaturen
schriftelijk indienen samen mee een curriculum
vitae, bij de gemeentelijke kinderopvangdienst,
Kontichstraac 1 9 te 2650 Edegem, en dit uiter
lijk 26 februari 1999.

Bijkomende informatie
gemeentelijke kinderopvangdienst,
tel. 03-289.21.10.

Wat is CJP?
Het CJP staat voor het Cultureel Jeugd
Paspoort en het is een voordelenkaart voor
cultuur (in de ruime betekenis) en vrijetijdsbe
steding voor iedereen die jonger is dan 26 jaar.

Het CJP biedt korting voor films, concerten,
musea, theaters, culturele centra, persabonne
menten, sport, reizen en zelfs een aantal win
kels (cd's, boeken, sportartikelen, ... ) doen mee
aan dit initiatief.

Het paspoort is bovendien internationaal gel
dig. Dit betekent dat je als Vlaamse CJP-er
gebruik kan maken van reducties aangeboden
in andere landen.

Tevens biedt het CJP je cadeaucheques; dit zijn
waardebonnen (ongeveer een 50-al) goed
voor een eenmalige maar megakorting van
minstens 100 BEF tot 50 % van de prijs, tot
zelfs gratis.

Het CJP is een jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Hoeveel betaal je voor dit alles ?
Het Cultureel Jeugd Paspoort kost 350 BEF en
omvat:
• het CJP-magazine (8x per jaar)
• de CJP-voordelengids
• de CJP-cadeaucheques

MET CULTUREEL JEUGD
PASPOORT (€IP)

• de CJP-jongerengids
• CJP's Open Cultuurdag "Plamuur het gat in je
cultuur'
• korting op de GO<26-reizen, CJP's eigen reis
organisatie
• goedkoop & flexibel AIR-26-ticket, CJP's eigen
vliegticket, in meer dan 80 % van de gevallen het
goedkoopste op de markt
• kans op het winnen van vrijkaarten.

Geïnteresseerd ?
Het Cultureel Jeugd Paspoort is te verkrijgen
bij de jeugddienst, eerste verdieping van het
gemeentehuis, gemeenteplein te Edegem, tel.
03-289.21.20.

Openingsuren : woensdag van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur of op andere momenten na
telefonische afspraak.

Niet vergeten een pasfoto mee te brengen !

Tot slot nog even vermelden dat Grabbel-pas
sers die in 1999 15 jaar worden, eenmalig een
CJP kunnen aanschaffen voor slechts 100 BEF!
Maak gebruik van dit aanbod !
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SPORTEND EDEGEM
Activiteiten in de regio
Midden-Provincie :

Activiteiten in
sporthal Den
Willecom :

Voor wie ?
Leerkrachten lichamelijke
opvoeding, sportmonitoren,
alle geinteresseerden

Prijs ?
250 BEF

Lesgever:
Inge Joosen (Danskant)

a
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• SPORT en SPEL tijdens de
krokusvakantie

voor kinderen van het basis
onderwijs

Van maandag 15 t.e.m. vrijdag 19
februari, telkens van 10 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 16 uur. De
kinderen kunnen blijven eten in de
sporthal mits zij zelf hun middag
maal en drank meebrengen.

Nieuwe prijs per week : 1.500 BEF
per kind.

Er is alle dagen voor- en naopvang
vanaf 8.30 tot 10 uur en van 16 tot
17.30 uur.Voor de opvang betaalt u
per dag 50 BEF per kind.

Inschrijven kan vanaf 21 januari in
de sporthal.

BIJSCHOLINGEN

• HIP-HOP (gebruiksvriendelijk in de lessen lichamelijke opvoe
ding)

W/anneer ?
donderdag 25 februari van 13.30 tot 15.30 uur

/aar ?
SC"Het Loo"Antwerpse-steenweg 59 te 2520 Broechem

• KLEUTERTURNEN met sportspeelblokken

Wanneer ?
zaterdag 1 3 maart van 9.30 tot 1 1.30 uur

Waar ?
SC Den Willecom, Terelsstraat 2 te
Edegem

Voor wie?
Leerkrachten lichamelijke opvoeding,
sportmonitoren, alle geïnteresseerden

Prijs ?
350 BEF

Lesgever:
Christiane Samaey (VUB)

Voor alle informatie i.v.m. sport, kan je steeds terecht in
sporthal DenWillecom,Terelststraat 2 te Edegem, tcel. 03-289.2.7%
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Kinderen die
school lopen
in Edegem en
in het Se, 6e
leerjaar of Ie
middelbaar
zitten bezoe
ken deze ten
toon s te Il in g
klassikaal.
Op woensdagnamiddag, op sommige avonden en tijdens het week
end staat de tentoonstelling open voor kinderen en volwassenen.
Tijdens het bezoek wordt aan de hand van een werkkaart meer
informatie gegeven over de kinderrechten. Een bezoek vraagt onge
veer 90 minuten tijd. Om iedereen de gelegenheid te geven de ten
toonstelling interactief te bezoeken, vragen we om te reserveren
zowel voor individuen als voor groepen.

De gezinsraad brengt in de eerste helft van de maand maart de ten
toonstelling "Kinderen inbegrepen" naar Edegem.
Deze tentoonstelling is een educatief project over kinderrechten
samengesteld door Jeugd &Vrede

Kinderen van 10 tot 14 jaar worden uitgenodigd om spelenderwijs
de wereld van de kinderrechten te ontdekken. Maar ook volwasse
nen zullen op een boeiende manier hun kennis over kinderrechten
kunnen ver-

Indien je meer inlichtingen wenst of wil reserveren voor een
bezoek kan je contact opnemen met Mariette Verwimp tel
289.22.47

De gemeentelijke kinderopvang
dienst is op zoek naar opvangge
zinnen voor kinderen van buitens
huiswerkende ouders.

BESLIS
NU M
@PANG
GEZIN TE
WORDEN 1

Hou je van kinderen en stel je
hun vriendschap op prijs?

Wens je thuis te zijn voor je
eigen kinderen bij vakantie of
ziekte?

Wens je iets te verdienen
zonder buitenshuis te wer
ken?

Jij bent misschien de persoon
die we zoeken!

Neem vrijblijvend contact op met
de gemeentelijke kinderopvang
dienst, gemeenteplein te Edegem,
tel. 03-289.26. I 0.

GOED NIEUWS VANUIT KIND EN
GEZIN EDEGEM
Vanaf nu kunnen jonge moeders terecht in het "regiohuis" met vragen
omtrent voeding of afspraken of eender welk probleem betreffende het
jonge kind.

Het regiohuis is een centraal bureau van Kind en Gezin voor de regio
Mortsel waaronder Edegem ressorteert. Het is gevestigd te Edegem in
de Onafhankelijkheidsstraat 97, tel. 03-459.81.48.

Een sociaal verpleegster is iedere dag aanwezig van 9 tot 12 uur.
Na deze uren kan u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
U wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd.
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€omité Edegemse
Concerten

GEZINSAPERITIEF
€@NeERTEN

Ze zijn weer in aantocht : de jaarlijkse gezins
aperitiefconcerten van het Comité Edegemse
Concerten '
Wij nodigen u van harte uit op deze
gezellige zondagochtendconcerten, waar
jonge muzikanten de kans krijgen om hun
kunnen te bewijzen. Zij zetten hun beste
beentje voor en schotelen u muzikale,
lichtverteerbare parels voor in de mooie,
sfeervolle St.-Antoniuskerk. Achteraf is
het altijd nog even nagenieten bij een
aperitiefje.

Data

• zondag 3! januari
• zondag 28 februari
• zondag 28 maart
Aanvang telkens om 1 1 uur

Plaats

St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem
Centrum

VRIENDEN VAN
DE EDEGEMSE
CONCERTEN

Wordt u graag lid van de 'Vrienden van de
Edegemse Concerten' ?

Op die manier kan u onze organisatie
daadwerkelijk steunen door uw trouwe

aanwezigheid.

Daarenboven trachten wij deze groep te
laten uitgroeien tot een hechte kring van

vrienden en kennissen, die elkaar ontmoe
ten naar aanleiding van onze concerten.

Een lidkaart kost 300 BEF en biedt aan alle
gezinsleden korting voor de drie zaterdag

avondconcerten met gastoptredens van
hoog niveau.

U kan deze kaart aankopen op voormeld
adres of voor aanvang van elk concert aan

de ingang van de St.-Antoniuskerk.

Inkom

100 BEF / 300 BEF voor een gezinskaart

VVK en informatie

Kristel Kussé
p.a. Administratief Centrum
Kontichstraat I9 te 2650 Edegem
tel.: 03-289.26.50
alle werkdagen tussen 9-12 uur of 14-16 uur

Een geslaagde start van uw zondag !

Komt u ook eens
een keer?

ZATERDAGAVOND
CONCERT 29 MEI
SYLVIA TRAEY, PIANO

Wij kondigen u alvast het eerste zaterdag
avondconcert van 1999 aan : op zaterdag 29
mei 1 999 brengt de Edegemse pianiste Sylvia
Traey een schitterend programma rond
Chopin.
Meer informatie hierover in een volgend infor
matieblad.

OPROEP KANDIDATEN
VOOR GEZINSAPERITIEF
€ON€ERTEN
Ben je een jonge, talentvolle muzikant - of vorm je
samen met enkele anderen een mooi ensemble - en
heb je interesse om op te treden in het kader van
de gezinsaperitiefconcerten ?

Het comité Edegemse Concerten biedt je graag de
kans om wat podiumervaring op te doen !

Wens je wat meer informatie ? Neem dan contact
op met Kristel Kussé op voormeld adres.

1 1



@PEN
MONUNEN
TENDAG
1999
Thema : Europa
Op zondag l2 september 1999
vindt de elfde Open Monumen
tendag plaats met als thema
"Europa".

"Europa" is meer dan een groep
lidstaten alleen, het is een mytho
logisch verhaal, een continent...

Bij Huis Hellemans kan je zomaar eens aanlopen en kennismaken
met uiteenlopende kunstdisciplines. Ook in 1999 zal een ruim en
gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen worden aangeboden.
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Van I3 januari tot 9 februari

IMELDA CRAUWEL
·portretten''

Huis Hellemans is gratis toegankelijk
op zaterdag en zondag

10 tot 12.30 uur en van 14 tot I8 uur,
op woensdag van 14 tot 17 uur
en op vrijdag van 14 tot 16 uur.

van

GEEF KUNST EEN KANS,
BEZOEK HUIS HELLEMANS

12

Heb je een idee om dit thema cre
atief uit te bouwen, zie je een
wijze om de Edegemse monumen
ten in het Europees gebeuren te
plaatsen of ben je gewoon geinte
resseerd in het behoud van ons
cultureel erfgoed ?

Stap dan in ons Lokaal Comité
Open Monumentendag en neem
contact op met
Anneleen Decraene, dienst secre
tariaat, Kontichstraat 19,
tel. 03-289.26.50.
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• %inaneiêm

• dienstverlening en personeel

• verkeer en openbare werken

• Sport en recreatie

• milieu, groenbeleid en ruimtelijke ordening

• sociaal welzijn, senioren en emancipatie

• jeugd en gezin

• cultuur, onderwijs en vorming

• voorlichting en openbaarheid



BELEIDSBRIEF 1 999

Gemeentebegroting f999

Naar goede Edegemse traditie werd aan de gemeenteraad een begroting in evenwicht ter goedkeuring
voorgelegd.

Gewone dienst

geraamd algemeen begrotingsresultaat 1998
ontvangsten eigen dienstjaar
uitgaven eigen dienstjaar
ontvangsten vorige dienstjaren
uitgaven overboekingen
geraamd algemeen begrotingsresultaat 1999

Buitengewone dienst

geraamd algemeen begrotingsresultaat 1998
ontvangsten eigen dienstjaar
uitgaven eigen dienstjaar
uitgaven overboekingen
geraamd algemeen begrotingsresultaat 1999

95.803
682.618.469
676.481.209

0
6.000.000
233.063

385.851
178.450.707
227.317.000
49.000.000

519.558

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste investeringen die in de begroting wer
den opgenomen :

- aankoop informaticamaterieel secretariaat
- aankoop gronden
- aankoop informaticamaterieel politie
- groot onderhoud brandweerkazerne
- aankoop halfzware autopomp met overheidstoelage
- wegenis-/rioleringswerken Pr.Boudewijnlaan - fase 2
- onderhoud KWS-verhardingen
- studiekosten verkeersingrepen
- herbestrating voet-/fietspaden, kasseistraten
- verwerving zate Strijdersstraat
- wegenis- & rioleringswerken 'de Burletlaan' fase 2
- aandeel gemeente wegenis-/rioleringswerken Oudebaan
- wegenis-/rioleringswerken Strijdersstraat/Drie Eikenstraat
- vervanging straatbomen
- aanplanting Strijdersstraat
- aanpassing openbare verlichting REG
- verwerving IGAO-aandelen
- studiekosten schoolgebouwen
- nieuwe inkom Fort 5
- aanpassingswerken hangar 27
- studiekosten restauratie gebouwen Fort 5
- onderhoudswerken hangar 24

2

950.000
1.000.000
2.850.000
2.800.000
1.510.000

45.000.000
6.000.000
3.500.000
9.000.000
1.800.000

10.000.000
4.250.000

37.500.000
1.200.000
1.800.000

20.000.000
2.172.000
1.500.000
5.000.000
2.500.000
1.000.000
5.000.000



- herinrichting speeltuinen
- groot onderhoud sporthal
- bouwen chalet Romeinse Put
- aankoop onkruidborstel
- buitengewoon onderhoud St.-Antoniuskerk
- herberekening rioolstelsel Edegemse Beek/Kleine Struisbeek
- bouw columbariumwand
- herinrichting terrein Grote Dries
- studiekosten uitbreiding ecopark

De uitgaven van de buitengewone dienst worden gefinancierd als volgt:

3.000.000
3.800.000

20.000.000
1.400.000
3.S00.000
9.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

70.866.293
34.000.000
105.922.000
16.528.707

met eigen middelen
via investeringsfonds
met leningen
met overheidtoelage.

In de hal van het Administratief Gebouw wordt een elektronisch loket (Publinet) opgesteld. Het is een
experimentele opscelling die erin bestaat dat via een zuil - die ook een informatieve functie heeft (lees
daarover meer in de rubriek 'Voorlichting en openbaarheid") sommige documenten kunnen worden
besteld; van andere kan een print-out worden meegenomen.

Reeds geruime tijd worden de mogelijkheden onderzocht in verband met de ontwikkeling van een huis
stijl voor de gemeente Edegem.
Na voorbereidend oriënterend werk door een werkgroep ad hoc, werd een overeenkomst afgesloten
met de Hogeschool Antwerpen, afdeling Productontwikkeling, waarbij een laatstejaarsstudente de
opdracht kreeg haar afstudeerwerk te wijden aan de invoering van een huisstijl voor de gemeente
Edegem. In een volgende fase zal een gespecialiseerd bureau worden ingeschakeld voor de concrete reali
satie.

%, Personeel
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking op peil te houden en waar het kan nog te ver
beteren, zal er ook in [999 heel wat aandacht worden besteed aan een degelijk personeelsbeleid met als
centrale thema's : vorming, evaluatie , responsabilisering en motivatie van het personeel.

3, Informatica
In 1999 zal voornamelijk worden geïnvesteerd bij de politie. Het huidige materieel is aan vervanging toe,
enerzijds, omwille van de ouderdom ervan en de milllenniumovergang (jaar 2000) en, anderzijds, omwil
le van aanpassingen aan de ontwikkelingen van het door het Ministerie van Binnenlandse zaken gestuur
de Politie Informatica Project (PIP).

Voor de administratieve en technische diensten zijn er geen grote nieuwe investeringen gepland. De klem
toon ligt hier op het begeleiden van het gebruik van de voorheen aangekochte toepassingen.

In het kader van het meerjarige actieprogramma "pc/kadee" van de Vlaamse Regering zullen nieuwe pc's
worden aangekocht voor de computerklas die gevestigd is in de gemeenteschool AYE.
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E
, Politie

J
Over de werking van het gerecht en de politiediensten is er in de voorbije jaren veel te doen geweest.
Omstandigheden hebben ertoe geleid dat in het debat over de toekomstige organisatie van de politie
diensten in ons land een grote doorbraak werd bereikt : gerechtelijke politie, rijkswacht en gemeentepo
litie verdwijnen op korte termijn en worden vervangen door een nieuwe federale politie enerzijds, orga
nisatorisch volledig op andere leest geschoeid, en door een nieuw op te richten lokale politie anderzijds,
die een andere spankracht krijgt. In de loop van de volgende jaren zullen de lokale besturen, en inzon
derheid de burgemeesters. als belangrijke opdracht hebben de hervorming van de politiediensten op het
lokale niveau tot een goed einde te brengen.

Inmiddels blijft op het gemeentelijke vlak de aandacht van het korps uitgaan naar de verkeersproblema
tiek. de preventie en de misdaadbestrijding.

I.I. Werking IPZ - HEKLA

Nadat voor de interpolitiezone H(ove)E(degem)K(ontich)L(int)A(artselaar) het veiligheidscharter onder
tekend en ter kennis gebracht werd van de gemeenten, startte de effectieve samenwerking op l2 januari
1998 met de permanentie. Een aantal krachtlijnen omtrent projectwerking werden uitgetekend, waarbij
gemeentepolitie en rijkswacht afspraken maakten over de sturing van de projecten.

De politiechefs komen geregeld bijeen in het operationeel overleg en de burgemeesters houden de vin
ger aan de pols in een maandelijkse vergadering met de politiechefs. Het vijfhoeksoverleg, waarin tevens
het ambt van de procureur des Konings en de gerechtelijke politie aanwezig zijn, zorgt ervoor dat afspra
ken ook op het gerechtelijke vlak gestroomlijnd worden.

Er wordt onderzocht in hoeverre de dispatching die nu door de lokale politie (Edegem) wordt vervuld
niet beter aan de rijkswacht kan worden toevertrouwd.

Daarnaast moet de organisatie van de projecten, die aarzelend op dreef kwam, in de loop van de volgende
jaren meer vaste vorm krijgen.

1.2. Personeelssterkte

In 1998 gaf Edegem twee krachten af: één van de officieren werd korpschef in een buurgemeente en een
agent promoveerde tot adjunct-commissaris in een andere regiogemeente. Dit vertrek slaat in het eigen
korps een gat dat zo snel mogelijk gedicht wordt, doch dat het Edegemse korps momenteel zwaar belast.

1.3. Korpswerking

Het bureau dat werd aangesteld om een doorlichting van het korps uit te voeren, is volop met zijn werk
zaamheden bezig. Binnen afzienbare tijd wordt het doorlichtingsverslag verwacht, waarna de aanbevelin
gen volgen. Nadien zal op het bestuurlijke vlak overwogen worden welke korpsstructuur een nog bete
re efficiëntie aan ons korps kan geven. Het doorlichtingsproces verloopt participatief, zoals voorzien.

1.4. Korpsuitrusting

Er werd een nieuwe politiecamionnette geleverd en de aankoop van nog een nieuw patrouillevoertuig
staat op het programma : het wagenpark blijft optimaal voor een snelle en adequate serviceverlening aan
de bevolking.

Vóór I januari 2000 moet de PIP-server van het informaticasysteem vernieuwd zijn, wegens de omscha
keling naarWindows NT.
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1.5. Verkeer

De verkeerspedagoge, gehecht aan de dienst verkeerspolitie, bouwde vorig jaar de werking met de basis
scholen van Edegem uit. Deze werking wordt geïntensifieerd.

De enorm toenemende verkeersdrukte maakt dat de verkeersproblematiek het zorgenkind is van ieder
gemeentebestuur. Politie Edegem blijft haar doorgedreven controle trouw, waarbij vooral de zware over
tredingen - snelheidsovertredingen op kop - prioriteit krijgen.Als gevolg van de wegenwerken op de Prins
Boudewijn laan en de situatie ter hoogte van de nooduitrit van de E 19, werden in de Drie Eikenstraat
maatregelen genomen die er de verkeersproblemen binnen betere banen moeten leiden.

Op het HEKLA-vlak wordt door de politiechefs een eenvormig controlebeleid voorgesteld, dat het optre
den in de 5 gemeenten gelijkschakelt. Het snelheidscontroletoestel van politie Edegem zal ten dienste van
de IPZ-werking gesteld worden.

1.6. Preventie

De aanvraag tot goedkeuring van het preventiecontract, door de gemeenteraad in 1997 geformuleerd,
kon door de federale overheid tot op heden nog niet gehonoreerd worden,maar blijft in de run voor het
komende jaar.

Het aantal inbraken vertoont in onze gemeente op dit ogenblik een dalende tendens. Het fenomeen
inbraken is een krachtlijn van het veiligheidscharter dat onder sturing van de rijkswacht werd gesteld.
Voor de toekomst worden opnieuw een aantal preventieactiviteiten voorbereid.

In 1997 werd door de inwoners van Edegem reeds actief beroep gedaan op de Edegemse politieambte
naar die zich bekwaamde in technopreventie. Dit initiatief wordt voortgezet.

2. Brandweer
Op crisismomenten en bij allerlei noodsituaties kan de Edegemse bevolking rekenen op de deskundige
hulp van het gemeentelijk brandweerkorps. De sfeer in het korps is optimaal en er wordt nog steeds
behoorlijk geïnvesteerd in opleiding.
De aanwerving van een aantal vrijwilligers die tevens personeelslid zijn van de gemeente is onontbeerlijk.
Er wordt gezocht op welke wijze de gemeentelijke overheid dit kan stimuleren.

De voorbije jaren werden belangrijke investeringen gedaan voor de vernieuwing van het rollend mate
rieel.Wanneer volgend jaar de nieuwe autopomp door het ministerie zal geleverd zijn, is het programma
voor de vernieuwing van het rollend materieel afgerond, behoudens onvoorziene omstandigheden.
Daarna zal, naar alle waarschijnlijkheid, tussen dit en tien jaar, de autoladder moeten worden vervangen.

In de loop van de volgende jaren moeten er wel belangrijke werken in de kazerne worden uitgevoerd.
Niet alleen is er plaatsgebrek, tevens is de kazerne aan een grondige renovatie toe : dakwerken, vernieu
wing van de vloer van de garage, schildering van zowel de binnen- als de buitenmuren en de aanpassing
van de elektriciteitsinstallatie.
In 1999 is de herstelling van de slangentoren en de vernieuwing van de vloer van de garage gepland.

Dan is er nog de zonevorming.Vanuit de gemeente Edegem werd, op vraag van de proviniciale overheid,
het voorstel gelanceerd om samen met de buurkorpsen Borsbeek,Wommelgem en Kontich een regio te
vormen die zoveel mogelijk zou samenvallen met de IPZ's HEKLA en MINOS. Op basis van de verschil
lende voorstellen vanuit de provincie zal de gouverneur een globaal concept trachten uit te werken. De
staatssecretaris zal, in een tweede fase, over de afbakening van deze zones beslissen. In een derde fase
beslissen de gemeenten of zij wel of niet toetreden tot de, door de staatssecretaris, voorgestelde zone.
Tot slot dient een charter te worden opgesteld waarin de algemene werking van de zone wordt vastge
legd. Het is de bedoeling om met de zonewerking van start te gaan begin 1999.
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, Verkeer
I. l. Herinrichtingcentrum fase I

Zoals vorig jaar aangekondigd, wil het gemeentebestuur in de loop van de volgende jaren belangrijke
investeringen doen om het centrum van de gemeente aangenamer te maken en tegelijkertijd bij te dra
gen tot een middenstandsvriendelijker klimaat.

Er wordt een actief beleid vooropgesteld dat erop gericht is het centrum van de gemeente in zijn totali
teit op te waarderen, waarbij infrastructuurwerken een belangrijk luik vormen.

In een eerste fase wordt na de winter van start gegaan met de as Strijdersstraat - Drie Eikenstraat, inclu
sief het pleintje aan de Sint-Antoniuskerk. De ontwerpopties kaderen in de doelstellingen die vooropge
steld werden in het verkeersleefbaarheidsplan, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersvei
ligheid. Het ronde verkeerspunt aan de kerk maakt plaats voor een aangenaam en mooi plein met een
fontein (aangeboden doorAWW).

De werken zullen een achttal maanden duren en moeten, als alles vlot verloopt, voor de winter van 1999
beëindigd zijn. De kosten worden geraamd op 34 miljoen. In de lastvoorwaarden werden de bereikbaar
heid van het centrum en een strikte timing als belangrijke voorwaarden vernoemd, om de midden
standsactiviteiten in het centrum zo min mogelijk te storen.

1.2. Heraanleg Prins Boudewijnlaan - fase 2

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de 2de fase van de heraanleg van de Prins Boudewijnlaan
(gedeelte tussen de Den Eeckhofstraat en Kontich) te laten doorgaan.

Bij dit project zullen dezelfde principes worden gehanteerd als bij de eerste fase, die momenteel volop in
uitvoering is.

1.3. Mobiliteitsplan

Het gemeentebestuur heeft met deVlaamse overheid een mobiliteitsconvenant afgesloten in het kader
van het dossier Prins Boudewijnlaan. Deze verbintenis houdt tevens in dat de gemeente zich engageert
om een mobiliteitsplan op te stellen.

Algemeen wordt een verdere toename van het verkeer verwacht. Economische, sociale en ecologische
effecten van deze groei zullenVlaanderen voor ernstige problemen stellen. Ook op gemeentelijk vlak zijn
de gevolgen voelbaar.

Met de instrumenten 'mobiliteitsconvenant' en 'mobiliteitsplan' wil DeVlaamse overheid in samenwerking
met de gemeenten en 'De Lijn' een 'duurzaam mobiliteitsbeleid' voeren. Het mobiliteitsplan vormt hier
bij een belangrijk instrument.

Voor de opmaak van het plan werd een extern studiebureau aangetrokken. De kostprijs wordt op 1,5
miljoen geraamd, waarvan meer dan de helft gesubsidieerd wordt door het Vlaams Gewest en De Lijn.
De opmaak van het plan zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

l.4. Buizegemlei

De wegbedekking van de Buizegemlei is aan onderhoud toe, de snelheid van het verkeer ligt er meestal
te hoog en er is veel sluipverkeer. Daarbij komt nog dat er in deze straat veel aanrijdingen gebeuren tegen
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geparkeerde auto's, waardoor de inwoners hun auto's gedeeltelijk op de groene bermen parkeren. De
groene bermen liggen er dan ook lamentabel bij.

Om al deze redenen heeft het bestuur het plan opgevat de Buizegemlei grondig aan te pakken en volle
dig te herinrichten volgens de principes vooropgesteld in het verkeersleefbaarheidsplan.

Een ruime inspraakronde zal de definitieve uitvoering voorafgaan.

[ CollegewijK

In het kader van het verkeersleefbaarheidsplan werd in 1990 de aanpak van de Collegewijk prioritair
gesteld omdat het sluipverkeer belangrijke proporties had aangenomen.

Er werden zone 30-maatregelen in de wijk doorgevoerd, die het sluipverkeer ontmoedigden en de ver
keersleefbaarheid verbeterden. Nu, acht jaar later, steekt het probleem opnieuw de kop op.Het verkeer
in de wijk is sterk gestegen. vooral op de wijkontsluitingsas Jacob de Roorestraat/Rogier van der
Weydenstraat/Adrien de Gerlachestraat/Rombaut Keldermansstraat.

Er werden verkeerstellingen gehouden in voornoemde straten die de omvang van de verkeerstoename
tijdens de ochtend- en avondspits aantonen. Er werd ook een enquête gehouden bij de inwoners.

In samenwerking met de bevolking zal gezocht worden naar een goede oplossing voor het probleem.

i.6. Oudebaan

De wegbedekking van de Oudebaan is aan onderhoud toe en de riolering aan vernieuwing.
Ook de leefbaarheid in de straat laat te wensen over. De Oudebaan ligt voor een groot gedeelte op het
grondgebied van Mortsel. In samenwerking met het gemeentebestuur van Mortsel werd het plan opge
vat de straat volledig te heraanleggen. Hiertoe werd een studiebureau aangesteld. De kosten voor het
gedeelte op Edegems grondgebied worden op 4.250.000 BEF geraamd.

1. 7. Kruispunt Den Leeuwenbergstraat/Te Nijverdoncklaan/TerTommenstraatl
Ten Bogaerdeplein

Dit kruispunt laat wat betreft verkeersafwikkeling veel te wensen over.
Het is een asymmetrisch kruispunt van vier straten, waarbij voor de verkeersafwikkeling een plantvak
werd gecreëerd met een lang uitgerekte vorm.

Het pleintje geeft aanleiding tot verwarring en ongevallen.

Een herinrichting moet deze situatie ongedaan maken.

2.I. Herberekening totaal rioleringsplan

Om toekomstige rioleringsopdrachten te kunnen uitvoeren volgens de onderrichtingen van de "Code
voor goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties"
dringt een inventarisatie en een herberekening van ons rioleringsstelsel zich op.

Deze herberekening moet resulteren in een wetenschappelijk onderbouwde visie voor de uitbouw van
ons huidig gemengd rioleringsstelsel naar een (gedeeltelijk) gescheiden stelsel.

Uiteraard worden ook de lokale problemen inzake wateroverlast en vuiluitworp via overstorten niet uit
het oog verloren.
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De opdracht zal worden uitgevoerd door een extern studiebureau onder supervisie van Aquafin nv.

De kosten worden geraamd op 9.000.000 BEF, waarvan 2.000.000 BEF naar Aquafin gaat en ongeveer
7.000.000 BEF naar een nog aan te wijzen studiebureau.

2.2. Wegenis- en rioleringswerken'deBurletlaan'
Reeds lang dringen zich herstellingswerken op aan de mozaïekbestrating van het gedeelte van de 'de
Burletlaan' tussen Parklaan en Vestinglaan.
De slechte toestand van de rijweg is enerzijds te wijten aan het toenemende en zwaarder wordende
autoverkeer en anderzijds aan de slechte toestand van de onderliggende riool.

Vermits dit gedeelte van de 'de Burletlaan' zich voor 70 % op Wilrijks grondgebied bevindt, wordt de
opdracht geleid door de stad Antwerpen.

Deze opdracht bevindt zich momenteel nog in voorontwerpfase.

2.3. Uitbreiding van het ecopark

Vanwege het nog steeds toenemende succes van het ecopark en het uitbreiden van de gescheiden afval
ophaling dringt een vergroting zich op.

Er is mogelijkheid om het park in de breedte uit te breiden op het aangrenzende braakliggende terrein.

Volgende werken worden alvast overwogen :
- uitbreiding van de verharding
- rioleringswerken met afkoppeling en/of hergebruik van regenwater
- uitbreiding van de afsluiting en de verlichting
- uitbreiding van de containersleuven
- uitbreiding van de faciliteiten voor het personeel
- herbekijken van de inplanting van het KGA-gedeelte
- herbekijken van de interne circulatie, inclusief de in- en uitgang.

Eveneens zal worden onderzocht in hoeverre de bijkomende ruimte kan benut worden voor opslag van
gemeentelijk bouwmateriaal (zand, grind, dolomiet, keien ...).

De studiekosten voor deze uitbreiding worden geraamd op 1.000.000 BEF.

2.4. REG-ingreep openbare verlichting

REG staat voor Rationeel Energie Gebruik.

De openbare verlichting in de straten van onze gemeente bestaat uit twee soorten lampen :
- kwikdamplampen, hetzij wie licht
- natriumlampen, hetzij geel licht.

De armaturen mee kwikdamplampen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van een
moderne wegverlichting. Het rendement is zeer laag, ze verbruiken veel en geven weinig licht.

Daarom dienen de nagenoeg 1.600 nog aanwezige witte lampen in de Edegemse straten vervangen te
worden. Ze worden vervangen door hogedruk-natriumlampen, samen met nieuwe armaturen met hoog
technologische spiegelreflex, wat samen een veel hoger rendement oplevert.
Zo geeft bv. een armatuur met 50W natriumlamp een beter verlichtingsniveau dan een huidige witte bla
ker van 125 W.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de oudere verlichtingspalen vaak voor meer dan de helft van hun man
teldikte doorgeroest zijn.
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In deze straten zullen, gelijktijdig met de REG-ingreep, de palen vervangen worden. Het gaat over onge
veer zeshonderd stuks. Wij opteren hier voor vervanging door aluminium palen, die onderhoudsvrij en
uiterst duurzaam zijn.

In de regel zal de lichtpunthoogte, waar deze nu 4 m is, verhoogd worden naar 6 m, met paalarm, dit om
een gelijkmatigere straatverlichting te bekomen.

De kosten voor de vervanging van de palen dienen wel door het gemeentebestuur te worden gedragen.
De prijs wordt voorlopig geraamd op 22.000.000 BEF. De studie is echter nog niet voltooid, waardoor dit
bedrag niet als definitief mag worden beschouwd.
De financiering van dit project zal integraal gebeuren met de fondsen die de gemeente in het kader van
de samenwerking met IVEKA daartoe kan aanwenden.

Het werk zal in de loop van 1999 worden uitgevoerd, zodat we niet in het duister de volgende eeuw zul
len moeten binnenstappen.

CT7GIT777ID
, Sport

I.I. Hangar 44 op Fort 5

De gemeentelijke sporthal is overbezet en kan niet voldoen aan de vraag van de verenigingen die zich
bezighouden met indoorsporten.

Vandaar dat hangar 44 op Fort 5 als alternatief wordt aangeboden. Deze hangar beantwoordt echter niet
aan de verwachtingen inzake polyvalentie die eraan worden gesteld.

De prijs van de eventuele renoveringswerken aan vloer, dak en ramen loopt al vlug in de miljoenen.

Daarom zal het probleem van de huisvesting voor de zaalsporten fundamenteler worden onderzocht,
waarbij diverse opties kunnen worden overwogen.

1.2. Sportvelden

Niet alleen de zaalsporten hebben behoefte aan bijkomende mogelijkheden, ook de Edegemse voetbal
clubs hebben nood aan een ruimere infrastructuur.

Zo zullen bijvoorbeeld in die optiek verbeteringswerken worden uitgevoerd aan het voetbalterrein langs
de Romeinse Put en zal er rond dit terrein een lage afsluiting worden aangebracht ter maximale vrijwa
ring van dit sportveld tegen hondenpoep.

Tevens zal het gemeentebestuur onderzoeken in welke mate er bijkomende terreinen kunnen worden
ter beschikking gesteld voor de andere sportclubs die in openlucht actief zijn.

2. Recreatie
2.1. Zwembad

De verbouwing van het gemeentelijk instructiezwembad "Frank Jespers" is volop aan de gang. Omwille
van de barre weersomstandigheden van de voorbije maanden, hebben de werken vertraging opgelopen.
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2.2. Hangar 24

In een eerste fase werd hangar 24 uitgerust met een uitgebreide sanitaire accommodatie. Hierdoor werd
een eerste stap gezet naar een functioneler en polyvalent gebruik van het bestaande bouwvolume.
In een tweede fase worden technische en bouwkundige ingrepen gedaan, waardoor het gebouw in alle
seizoenen kan gebruikt worden voor gemeentelijke en publieke activiteiten. Daarbij wordt onder meer
gedacht aan de BKO (buitenschoolse kinderopvang).

2.3. Hoofdinkom Fort 5

De heraanleg van de hoofdinkom beoogt het definitief verwijderen van de bouwvallige en niet meer func
tionele lokalen, gekoppeld aan een globale visie om de historische symmetrische as van het domein te
versterken en te visualiseren in een heraanleg van de inkompartij gelegen tussen de Vestinglaan, de
Burletlaan en Jacob de Roorestraat.

2.4. Meihof

Zoals vorig jaar aangekondigd, zal werk worden gemaakt van het Meihof. Zo behoort de restauratie van
het gebouwtje tot de planning 1999. In dit gebouwtje zal tijdens de maanden dat de speeltuin toeganke
lijk is voor de kinderen een drankuitbating worden opengehouden.

2.5. Romeinse Put

In de wijk Buizegem, meer bepaald langs de Romeinse Put, zal zoals eerder gepland een ontmoetings
ruimte worden gebouwd.

Rekening houdende met de reacties van de buurtbewoners werd echter het voorontwerp grondig her
zien. Het project zoals thans ontworpen, is eenvoudiger van vormgeving, beperkter van omvang en wordt
bescheidener ingeplant. Op deze wijze zal het gebouw zich zowel in de parkomgeving als in de wijk vol
ledig integreren.

De krachtlijnen van het nieuwe ontwerp kunnen als volgt worden samengevat :

• Inplanting
In het recreatiedomein worden drie zones onderscheiden :
- de parkzone met speeltuin, wandelpaden, zitbanken, beplantingen en bomen
- de recreatiezone met sportvelden, kleedkamers en parking
- de groenzone rond de visvijver.

Om de rust in de groenzone veilig te stellen, zal de ontmoetingsruimte worden ingeplant op de grens tus
sen de recreatie- en de parkzone. Dit betekent dat de inplanting t.o.v. het eerste ontwerp een stuk ach
teruit wordt geschoven.

• Omvang van het project
De omvang werd beperkt. Het gebouw omvat een cafetaria voor ongeveer 50 personen en een verga
derruimte voor ongeveer 35 personen. Naast een berging, keuken en sanitair is er ook een conciërge
woning. In het verlengde van de cafetaria en het zaaltje wordt een ruim terras aangelegd, met uitzicht op
het trapveldje en de speeltuin. De bestaande parking blijft behouden, maar wordt wel verfraaid met
bomen en/of hagen.

• Vormgeving
De cafetaria, vergaderruimte en conciérgewoning worden volledig gelijkvloers uitgebouwd. Een gebogen
wand schermt de inkom af. De raamopeningen en toegangen naar de straatzijde worden tot het minimum
beperkt om zo de lawaaihinder voor de omwonenden te minimaliseren. Het dak van het gebouw is plat.

• Milieuaspecten
Er zullen natuurlijke en toch duurzame materialen worden gebruikt.
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Het milieubeleid voor volgend jaar stoelt zich op het Gemeentelijk MINA-jaarprogramma 1999, dat op
26 november 1998 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Samengevat behandelt dat jaarprogramma volgende materies :

1.1.Afvalpreventie

Daar herhaling en continuïteit van groot belang is, zal voor algemene sensibilisatie op het vlak van afval
preventie ook in 1999 gebruik worden gemaakt van de verscheidene gemeentelijke informatiekanalen.

Naast de algemene sensibilisatie op het vlak van afvalpreventie werd er een concreet plan uitgewerkt op
basis van het gemeentelijk afvalpreventieplan, zoals voorgesteld door Stadsland/Eclips.

Samengevat werden de volgende acties in dit plan voorgesteld :

• het promoten van thuiscomposteren : de verkoop van compostvaten, ondersteunen van de compost
meesters. opleiding van bijkomende compostmeesters;
• opzetten en ondersteunen van ecoteams;
• verder uitbouwen van een handelaarswerking met als basis de linnen draagtassen;
• samenwerking met jeugdverenigingen : infospel;
• interne milieuzorg ;
• scholenwerking;
• het verder promoten van het kringloopbedrijf;
• bedrijven en KMO's : promoten van afvalpreventie;
• zwerfvuil en sluikstorten {inclusief hondenpoep);
• KGA-campagne;
• gebruik van katoenen luiers;
• promotiesticker 'geen reclamedrukwerk a.u.b.';
• ophaallogistiek (tarifering);
·"ecoklapper".

Een groot deel van deze acties werd in het verleden reeds gestart. Het afvalpreventiebeleid dient echter
op een professionele en efficiënte wijze verder te worden uitgebouwd.

1.2. Selectieve inzamelingvanhuishoudelijkafval
Vanaf I februari [999 wordt de afvalophaling gereorganiseerd, met als belangrijke doelstelling : de te ver
branden hoeveelheid huisvuil verder verminderen.

Meer daarover staat beschreven in de infobrochure "Huisvuilophaling - nieuwe regeling vanaf I februari
1999", die elk Edegems gezin eind november in de brievenbus aantrof en in de "ophaalkalender 1999".

1.3. E.en duurzaam gemeentelijk beleid

Een duurzaam gemeentelijk beleid vindt zijn basis in de Rio-conferentie van juni
Ontwikkeling', meer bepaald 'het actieprogrammaAgenda 21'.Om het begrip 'Duurzame Ontwikkeling en
een lokale agenda 2l' daadwerkelijk gestalte te geven, is het van belang dat de gemeente concrete actie
punten uitschrijft en onderneemt.
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Ter ondersteuning van ons duurzaam gemeentelijk beleid werd door de gemeenteraad optie 7 van het
milieuconvenant 1997 - 1999 onderschreven. In dit kader dienen wij verder uitvoering te geven aan de
volgende actiepunten :

1.3.1.Afvalpreventie

De streefwaarde is 150 kg restafval per inwoner in 1999.Naast een vergaande selectieve inzameling dient
ons afvalpreventiebeleid verder te worden uitgebouwd. Met betrekking tot afvalpreventie werd in
1997/1998 een onderzoek verricht door Stadsland/Eclips. Dit onderzoek resulteerde in een gemeentelijk
afvalpreventieplan, dat na diepgaande besprekingen stelselmatig uitgevoerd zal worden.

1.3.2. Duurzaam gebruik van hemelwater

Dit actiepunt omvat onder meer de uitwerking van de volgende maatregelen :

• het instellen van een gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg van regenwaterputten;
• de gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater als voorwaarde bij het afgeven van vergunningen
m.b.t. nieuwe verkavelingen;
• het vermelden in bouwvergunningen (zeker bij nieuwbouw) van de verplichting tot het installeren van
een regenwaterput;
• het opvangen en optimaal nuttig gebruiken van hemelwater afkomstig van gemeentelijke gebouwen en
gemeentelijke publieke ruimten;
• het stimuleren van het verhogen van infiltratiemogelijkheden om het hemelwater de kans te geven de
grondwaterlaag terug aan te vullen;
• het hanteren van een strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten..

1.3.3. Duurzaam gebruik van grondstoffen

Met o.m.:
• het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen en het gebruik van secundaire grondstoffen
door toepassing van deze principes in de bestekken m.b.t. gemeentelijke bouwprojecten
• het stimuleren van de aanwending van duurzaam geëxploiteerd hout door in de bestekken te vermel
den dat alle hout en producten van hout moeten voorzien zijn van een "FSC-label" of een equivalent.

1.3.4. Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het streefdoel is een verdere vermindering van bestrijdingsmiddelen met 25% t.o.v. 1996.

1.3.5. Zuinig energiegebruik

Een verdere vermindering van het energiegebruik , inzonderheid wat betreft de verwarming en de ver
lichting van de gemeentelijke gebouwen, de straatverlichting, enz.

2, Groenbeleid

2.1. Straatboomvervanging_en

De vierde fase van de straatbomenvervanging vindt plaats tijdens het najaar van 1999. De straten die in
het programma zijn opgenomen, zijn: Jonkersaard en Scheibeek, Jan Ockegemstraat, August Coolslaan,
Gebroeders van Raemdoncklaan (tussen W. Herreynsstraat en L. de Boningestraat) en
Onafhankelijkheidsstraat. De bewoners van deze straten worden in de loop van de zomer per brief (met
in bijlage een plannetje met de inplanting van de bomen en een soortenbeschrijving van de boom die zal
worden voorzien) op de hoogte gebracht.

2.2. Groenprojecten

Belangrijke opties zijn de realisatie van de actieplannen die voorzien zijn in het GNOP (gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan) m.b.t. de sportzone Edegem-West (waterzuivering, inpassen van ecologische
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structuur, rehabilitatie van grachtenstructuren) en de totstandbrenging van een groenzone op de rest
gronden Grote Dries (inbegrepen steenvrij maken van de gronden).

3, Ruimtelijke ordening
Momenteel is de herzieningsprocedure lopende voor drie gemeentelijke BPA's.

De herziening van het bijzonder plan van aanleg "Mussenburg" is in een definitief ontwerpstadium geko
men, zodat de administratieve goedkeuringsprocedure kan worden gestart.

Voor de bijzondere plannen van aanleg "Fort 5" en "Ter Linden" werd inmiddels de bestaande en juridi
sche toestand van de betrokken gebieden in kaart gebracht en geïnventariseerd.Voor deze BPA's kan in
de loop van volgende maanden gestart worden met het voorontwerpwerk.

Er werd ondertussen ministeriële machtiging verkregen om ook het BPA "Terelst" in herziening te stel
len. Hiertoe werd een ereloonovereenkomst met een urbanist goedgekeurd.

Voor een plaatselijke herziening van het BPA "Groot molenveld" moet nog een urbanist worden aangesteld.

LCTTETIET7AETIIII
, 9€rwW

Zie blz. 19.

2, Emancipatie
De cursussen automechaniek. elektriciteit, loodgieterij en zelfverdediging voor vrouwen worden her
haald, zolang hier belangstellenden voor zijn en zolang de leerkrachten bereid zijn de cursussen te geven.
In 1999 zal voor het eerst ook een cursus fietsreparatie plaatsvinden.
Daarnaast organiseert de werkgroep regelmatig andere activiteiten, zoals een gegidste wandeling, een
voordracht, een filmvoorstelling, een tentoonstelling, ... rond een vrouwenthema.

, Kinderopvangdienst

I.I. Kinderopvang

Er wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering van de opvang door middel van volgende initiatieven :

• Het stimuleren van de onthaalmoeders tot het volgen van vorming.

Door middel van een enquête bij de onthaalmoeders zal gepolst worden naar de nood aan vorming; het
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aanbod zal hierop afgestemd worden. Per uur gevolgde vorming wordt een vergoeding gegeven aan de
onthaalmoeders.

• In de maandelijkse begeleiding van de opvanggezinnen wordt de nadruk meer gelegd op de inhoud van
de kwaliteitscriteria opgelegd door Kind en Gezin.

• De opvang voor kinderen tot 12 jaar is gerealiseerd en de speel-o-theek wordt uitgebreid met een aan
bod voor deze kinderen. Er wordt aandacht besteed aan de selectie en begeleiding van opvanggezinnen
die uitsluitend deze opvang verzorgen.

• Het materiaal dat ter beschikking staat van de opvanggezinnen, wordt volledig vernieuwd. De behoefte
van de opvanggezinnen aan degelijk en aangepast materiaal is in de loop der jaren geëvolueerd.

• Er wordt meer aandacht besteed aan de promotie van de kinderopvangdienst door middel van affiches
en folders.

1.2. Buitenschoolse kinderopvan

Het lokaal overleg, dat werd opgestart in 1998 en rekening houdt met de resultaten van het behoefte
onderzoek bij de Edegemse gezinnen met kinderen tussen 1,5 en 12 jaar en de resultaten van de enquê
te die gehouden werd in alle Edegemse scholen, zal een beleidsnota voorleggen aan de gemeenteraad
waarin de genomen opties vermeld staan. Deze beleidsnota omvat de totale organisatie en de startda
tum van het initiatief. Dit lokaal overleg staat onder toezicht van Kind en Gezin.

Binnen het SIF-plan zijn ook nu de nodige kredieten voorzien voor ouders die het financieel moeilijk heb
ben de dagprijs van de opvang te betalen.

Er wordt onderzocht of de buitenschoolse opvang kan gehuisvest worden in hangar 24 op Fort 5.

2. Jeugddienst

Het jeugdwerkbeleidsplan voor 1999, 2000 en 2001 werd op de algemene vergadering van de jeugdraad
van 2.4.1998 gunstig geadviseerd. Dit plan werd, samen met de aanvullingen op basis van de geformu
leerde bedenkingen van deAfdeling Jeugdwerk van deVlaamse Gemeenschap, door de gemeenteraad op
22.10.1998 gunstig geadviseerd.

Voor [999 worden de volgende doelstellingen vooropgesteld :

2.1. Jeugdwerkbeleid

• Het toelagereglement voor projecten zal op advies van de jeugdraad herzien worden.

• De vorming rond brandpreventie voor de jeugdleiding wordt hernomen en uitgebreid met een EHBO
initiatie.

• Op advies van de jeugdraad zal de uitleendienst voor het jeugdwerk uitgebreid worden en worden er
gebruikersvoorwaarden opgesteld.

• Er zal getracht worden een overeenkomst op te maken met de gemeenten Boechout, Mortsel en Hove
waarin het jeugdpastoraal decanaat Mortsel zal erkend worden als intergemeentelijk jeugdwerkinitiatief.

• De toestand van de jeugdlokalen, de knelpunten en de gemeenschappelijke problemen werden gebun
deld in het dossier "Actie jeugdlokalen". Op basis hiervan zal er gewerkt worden rond een preventiebe
leid t.a.v. de veiligheid in en rond het lokaal en een duurzame constructie van de gebouwen. Een eerste
actie zal de renovatie zijn van hangar 27 op Fort 5 op aangeven van de gebruikers van de lokalen. In
samenspraak met jeugdhuis Limerick wordt het jeugdhuis gesaneerd om zich in orde te stellen met de
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milieuwetgeving. Tevens wordt er onderzocht of de verbeteringswerken kunnen uitgevoerd worden in
functie van de behoeften van het jeugdwerk om een jeugdcentrum uit te bouwen.

•Vanuit deVlaamse overheid wordt erop aangedrongen om binnen de verschillende beleidsdomeinen aan
dacht te besteden aan de behoeften van de jongeren en in het bijzonder aan de behoeften van de maat
schappelijk achtergestelde jongeren. De jeugdraad en de jeugddienst zullen via overleg en participatie met
diverse gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, erop toezien dat rekening wordt gehouden
met de verlangens en belangen van kinderen en jongeren.

• Roefel ging niet door omwille van organisatorische moeilijkheden. Het was tevens de laatste keer dat
de Koning Boudewijnstichting dit initiatief logistiek ondersteunde. Naar gelang van de bereidheid van de
jeugdwerkinitiatieven, handelaars, vrijwilligers en de werkdruk op de jeugddienst wordt ernaar gestreefd
om jaarlijks een jeugddag of een Roefeldag in te richten met extra-aandacht voor de +l2-jarigen en
gehandicapten.

2.2. Speelterreinen

Het bureau van de jeugdraad zal haar jaarlijkse ronde van de speeltuinen hernemen. Bij de aanbevelingen
zal er tevens aandacht zijn voor een ruimer speel(ruimte)beleid.

2.3.Vakantiewerking

• Hee initiatief "Fun in the house - KP Olé" werd stopgezet wegens gebrek aan monitoren. De speelda
gen en de speelweken daarentegen verlopen zeer vlot. De speelweek Hipperdepip heeft eindelijk een dak
boven het hoofd ! De directie van de OLVE-school in de Jan Verbertlei stelde de turnzaal ter beschikking.
Opvallend was de stijgende deelname van de 12-14-jarigen aan de speelweken. Het zijn merendeels jon
geren die sinds jaar en dag actief deelnemen aan de speelweken en dus zeer goed vertrouwd zijn met de
werking.

• De 15-jarigen zullen gestimuleerd worden om een cursus tot animator te volgen zodat ze kunnen aan
sluiten bij het monitorenkorps van de speelweken.

• Het Grabbelpasprogramma werd sinds de paasvakantie aangevuld met een nieuw jongerenprogramma
'Anabolen' voor+ 12-jarigen.Afhankelijk van de evaluatie wordt beslist of dit initiatief wordt voortgezet.

• Hee gemeentebestuur participeerde in de kosten van de vzw Speelpleinen Groot-Antwerpen voor de
opvang van de Edegemse kinderen. Deze verbintenis zal duren totdat Edegem een gelijkwaardig initiatief
kan aanbieden.

2.4. Informatie- en inspraakbeleid

• Er werd een vademecum bezorgd aan de jeugdverenigingen met info over subsidiereglementen, uit
leenmogelijkheden, organiseren van fuiven,gemeentelijke ondersteuning, ... kortom alle mogelijke info die
het jeugdwerk aanbelangt. In september werd er een infovergadering belegd voor de groepsleiding waar
op de inhoud en de toepassingen van het vademecum wordt toegelicht. Deze vergadering zal jaarlijks her
nomen worden.

• Het nieuwe initiatief van een nieuwsbrief voor de jeugdverenigingen wordt voortgezet door de voor
zitter van de jeugdraad.

• Er werden vier plakzuilen bijgeplaatst, wat het totaal brengt op zeven. In een latere fase, na herinrich
ting van het plein aan de Sint-Antoniuskerk, zal er nog een plakzuil komen aan het jeugdhuis Kruispunt.

15



- .

3LIEEIEEZIETEELITE
• Cultuur

I.1.Algemeen

[998 was een geslaagd feestjaar. Naar aanleiding van 'Edegem 825' kwamen er bij verschillende culturele
activiteiten nieuwe of extra feestelijke accenten. Zowel de dienst 'cultuur en feestelijkheden' als de ande
re diensten, raden en werkgroepen werkten hier (hard) aan mee. Zodoende werd een ruim cultureel aan
bod gegeven en verscheidene doelgroepen bereikt.

Eén van de drie zaterdagavondconcerten die het Comité Edegemse Concerten jaarlijks organiseert,
groeide uit tot een jubileumconcert met het groot koperensemble van Theo Mertens.

De tent, die onderdak geeft aan het jaarlijkse volksdansfestival, bleef dit jaar staan tot en met de jaar
marktfeesten. De jeugdraad en de werkgroep ontwikkelingssamenwerking trokken een jongerenpubliek
aan, met respectievelijk "De Afrekeningsfuif" van Studio Brussel en wereldmuziek.

De dienst cultuur stond in voor de uitwerking van de geschiedkundige tentoonstelling 'Edegem vroeger
en nu'. Deze werd speciaal opgebouwd voor 'Edegem 825' en bood een uniek. historisch overzicht.

De tiende editie van Open Monumentendag werd voor het eerst een uitgewerkte dag in onze gemeente.

In de schoot van de culturele raad werd de fotowedstrijd Edegem 825 georganiseerd. De gezinsraad ver
zorgde de teken- en opstelwedstrijd en de seniorenraad werkte een succesvol seniorenfeest uit met een
optreden van De Scrangers.

Daarnaast waren er nog de prachtige bloemententoonstelling in het binnenforc van Fort 5 en het wan
delbuffet Edegem 825 mee optreden van Gunther Neefs in sporthal DenWillecom : twee succesvolle eve
nementen, die op een massale belangstelling konden rekenen.

De cultuurdienst zal in 1999 proberen deze nieuwe dynamiek door te trekken in de jaarlijks weerkeren
de activiteiten, meer werk maken van sensibilisering en ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven. De
grote opkomst voor de verscheidene activiteiten en de welgemeend positieve kritieken en reacties na
afloop vormen hier een impuls voor.

1.2. Huis Hellemans

Kunstcentrum Huis Hellemans vierde dit jaar zijn twintigjarig bestaan en mocht zijn honderdduizendste bezoe
ker ontvangen. De vzw tracht in dezelfde lijn verder te werken en een kans te geven voor nieuwe ideeën.

1.3. Gemeentelijke openbare bibliotheek

De gemeentelijke openbare bibliotheek tracht een multimediaal informatie- en documentatiecentrum te
zijn, waar klantgerichtheid centraal staat en waar het aangenaam is om te vertoeven. Door de herinrich
ting van de benedenverdieping en de integratie van de discotheek in de bibliotheek, hopen wij nog meer
aan de behoeften van de gebruikers tegemoet te komen. De ruimere toegankelijkheid voor jong en oud
en de uitnodigende inrichting die afgestemd is op de uitgebreide collecties boeken, tijdschriften, audiovi
suele en elektronische media, zullen de Edegemse bevolking tot herhaald bibliotheekbezoek aanzetten.

Na de herinrichting wordt er werk gemaakt van een goede signalisatie, zodat de gebruikers makkelijker
hun weg terugvinden in de nieuwe opstelling. De inrichting zal nog geoptimaliseerd worden door aankoop
van bijkomend meubilair, o.a. enkele leestafels en stoelen, cd-meubilair, presentatiematerialen...
In de leeszaal kan de gebruiker op vier multimedia-pc's naslagwerken op cd-rom raadplegen en "surfen"
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op Internet. Op algemene aanvraag worden opnieuw praktische internet-introducties georganiseerd.
De discotheek wordt uitgebouwd tot de multimedia-afdeling van de bibliotheek.

Door uitbreiding van de openingsuren en verruiming van het aanbod, wordt een nieuw publiek aange
sproken. Bij de aankoop van cd's wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende
genres. Ook in de collectie uitleenbare cd-roms wordt verder geïnvesteerd : de basiscollectie wordt aan
gevuld met 200 nieuwe cd-roms. De actualiteit van het boekenaanbod blijft gegarandeerd door de aan
koop van minimum 2.300 nieuwe titels. Gebruikers kunnen via de "adviesgroep collectievorming" advies
geven over de samenstelling van de collectie.

Leesbevordering en bibliotheekpromotie blijven prioritaire opdrachten van de bibliotheek. Naar jaarlijk
se gewoonte zullen een 80-tal kinderen deelnemen aan de Kinder- en Jeugdjury. In het kader van de jeugd
boekenweek 1999 zal de "Werkgroep Leesplezier" een grootschalig straatproject met de titel "Ik ben
op..." (rond het thema 'houden van') uitwerken.Tijdens de bibliotheekweek in de maand oktober 1999
worden aangepaste activiteiten georganiseerd.

nderwijs en vorming
2.1. Basisonderwijs

In overleg mee de vertegenwoordigers van het vrij gesubsidieerd, gemeenschaps- en gemeentelijk onder
wijs, werd in de zomer van dit jaar een akkoord bereikt over de toekomstige ontwikkeling van het onder
wijs binnen onze gemeente.

In de beleidsnota "onderwijs", die in september [998 aan de gemeenteraad werd voorgelegd, worden
omtrent volgende onderwerpen diverse initiatieven vooropgesteld :
• de nood aan een betere en intense samenwerking tussen de onderwijsnetten
• de volwaardige ontwikkeling van het basisonderwijs in de verscheidene netten
• de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang
• de ondersteuning van kinderen met spraak- en leermoeilijkheden
• de sociale voordelen en de organisatie van gemeenschappelijke voorzieningen
• een grotere responsabilisering van het gemeentelijk onderwijs en
• de oprichting van een "Edegems schooloverleg'.

Hee komt er nu op aan om deze aangekondigde initiatieven stapsgewijze te realiseren.

Zo wordt in de begroting I999 reeds krediet ingeschreven voor de uitbreiding van het aantal uren
logopedie van 48 naar 68 uren/week vanaf I september 1999. In een volgende fase zal dit aantal uren
vanaf I september 2000 worden opgetrokken tot 96.

Aan de scholen zal voor het gebruik van het zwembad een eenvormig tarief per zwembeurt worden aan
gerekend. In tegenstelling met vroegere denkpistes, zullen zij niet moeten tussenkomen in de infrastruc
turele kosten die gepaard gaan met de vernieuwing van het zwembad.

Zoals afgesproken zal het schepencollege een onderzoek starten over de mogelijke inplantingsplaatsen
van de op te richten kleuterafdeling van de gemeenteschool.

2.2. Kunstacademie

Op I september 1991 startte Edegem met een filiaal van de Gemeentelijke Academie voor Schone
Kunsten van Mortsel. Elk schooljaar volgen 80 à 90 kinderen (leeftijd lager onderwijs) les in de Drie
Eikenstraat I6.

Het ministerie van Onderwijs blijft de erkenning van dit filiaal uitstellen. De werking blijft echter verze
kerd door een extra financiële tussenkomst van het gemeentebestuur voor de leerkrachten.
De samenwerking met de hoofdschool in Mortsel en haar vriendenkring "Konsept" blijft.
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EIIII
l, informatieverstrekking

]

Sinds 1992 verzorgt de intercommunale Interteve in samenwerking met de gemeenten een teletekstser
vice die via het kabelnet aan de bevolking wordt aangeboden.
In juni 1998 werd door Interteve besloten dit systeem te actualiseren en aan de gemeenten een soepe
ler systeem ter beschikking te stellen, waarbij de plaatselijke redacteur (informatie-ambtenaar) 'on line'
kan werken en zelf kan instaan voor de vormgeving van zijn pagina's. Daardoor zal binnen afzienbare tijd
de teletekstservice in eigen beheer en onder de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente worden
verzorgd.

In samenwerking met de firma Schaubroeck zijn twee nieuwe projecten in ontwikkeling. Enerzijds wordt
in de hal van hetAdministratief Centrum, bij wijze van experiment, een informatiezuil (Publinet) geplaatst,
die dag en nacht raadpleegbaar is en tevens in beperkte mate de loketwerking van de gemeentediensten
zal uitbreiden; wat dit laatste betreft zullen sommige documenten kunnen worden besteld of zelfs onmid
dellijk meegenomen.Anderzijds wordt een website of webstek op internet gecreëerd.

Zoals de voorbije jaren zullen er in 1999 ook drie onthaalavonden voor nieuwe inwoners worden geor
ganiseerd.

2, @penbaarheid van bestuur
De wet van 12 november 1997, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten, verplicht alle
gemeentebesturen een informatie-ambtenaar in dienst te hebben en omschrijft het werkterrein van deze
ambtenaar. Daardoor krijgt de functie van informatie-ambtenaar een legitieme basis en de informatie
ambtenaar een centrale rol in het informatiebeleid van de gemeentelijke organisatie.

Daarenboven regelt de wet openbaarheid van bestuur het inzagerecht van de inwoners. Het ligt in de
bedoeling in 1999 een "gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur" alsmede, daaraan gekoppeld,
een "gemeentelijk reglement spreekrecht voor ambtenaren" te laten goedkeuren door de gemeenteraad.
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• samenwerking gemeente-@€MW



EZ. " 3 IET7R
In de hulpverlening en de sociale politiek van een gemeente is het OCMW een essentieel onderdeel van
de gemeentelijke sociale politiek.

Het OCMW is bij uitstek een organisatie die de polsslag van de samenleving voelt, een spiegel van maat
schappelijk welzijn of onwelzijn.

Beleidsmaatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen die ingrijpen in het welzijn van de bevolking wor
den snel en scherp zichtbaar in zijn sociale dienst en voorzieningen. De voorbije jaren is de druk op de
OCMW's toegenomen. Zowel bij de federale en Vlaamse overheid als bij de burgers zelf leven uitge
sproken verwachtingen ten aanzien van de OCMW's. Zo zijn de taken op het vlak van de sociale dienst
verlening met de dag omvangrijker· geworden voor· terreinen zoals de armoedebestri jding, de vreemde
lingenbegeleiding, de opvang van thuislozen, de sociale tewerkstelling, budgetbeheer... het rijtje is lang.

Ook voor de OCMW-voorzieningen zoals rust- en verzorgingstehuizen, poetsdiensten aan huis of dien
sten voor gezins- en bejaardenhulp doet zich een aanverwante ontwikkeling voor.

Vanaf 1999 dienen de Vlaamse OCMW's hun beleid voor een langere termijn vast te leggen in een meer
jarenplan.

Binnen het OCMW van Edegem werd het dan ook noodzakelijk om de krachtl ijnen vast te leggen vanuit
een missieverklaring en het definiëren van de kernfuncties van het OCMW.

• Het OCMW heeft een wettelijk mandaat om als openbare dienst solidariteit te waarborgen in de
gemeente.

• Het OCMW Edegem staat open voor elke Edegemnaar en wil prioritair zijn krachten bundelen ten
voordele van de meest kansarme inwoners.

• Solidariteit waarborgen wil het OCMW als volgt :
- actieve solidariteit verlenen door als OCMW daadwerkelijk steun te geven in specifieke nood-situaties
- georganiseerde solidariteit stimuleren door signalen te geven aan de bevoegde diensten
- natuurlijke solidariteit activeren binnen de Edegemse bevolking.

Hierbij wil het OCMW mensen helpen om zichzelf te helpen, ook al lijken de mogelijkheden van de per
soon beperkt.
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, Sociale en financiéle dienstverlening
Hee welzijnsbeleid is een gezamenlijke opdracht voor gemeente en OCMW en moet erop gericht zijn elk
lid van de leefgemeenschap in staat te stellen volwaardig te kunnen deelnemen aan het maacschap-pelijk
leven en zich als persoon op bevredigende wijze te kunnen realiseren.
Daar waar de gemeente zich echter diene af te stemmen op alle burgers, is de opdracht van het OCMW
zich te richten tot dezen die zich op één of andere manier in een probleemsituatie bevinden.

De ingewikkeldheid van onze maatschappij, de langdurige werkloosheid, het stijgend aantal verbroken
relaties, de bijna onbegrensde kredietverstrekking maken een gedifferentieerde begeleiding nood-zakelijk.
Ook in Edegem is er een groeiende groep bescaansonzekeren. Het aantal budgetbegelei-dingen neemt
nog altijd toe.
Ondanks de dalende werkloosheid in Vlaanderen blijft er een harde kern van laaggeschoolde werk-lozen
die moeilijk aan de slag geraken. Tevens komen meer en meer jongeren terecht in de groep van de
bestaansonzekeren.

In de eerste plaats wordt getracht de probleemoplossende krachten van elke persoon, elk gezin aan te
moedigen en te versterken.
Samen mee de cliënt wordt gezocht om een nieuw realistisch levensproject op te zetten en te realiseren,
rekening houdend met eigen krachten en beperkingen. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen werk
willigheid, familiale solidariteit. eigen financiële verantwoordelijkheid en gemeenschaps-
solidariteit.

Gelet op de toenemende werkdruk en de stijgende nood aan ondersteuning en coördinatie van het team
van de maatschappelijk assistenten, wordt de tewerkstelling van de sociale dienst in de loop van 1999 uit
gebreid van 3.3 naar 3.5 voltijdse equivalenten.Tevens wordt vanaf 1.1.1999 een "hoofd sociale dienst"
aangeworven.

Financiële steunverleningen van het OCMW in 1999 :

• bestaansminimum :
• financiële hulp andere dan bestaansminimum :
• betaling bijdrage ZlV en hospitalisatiekosten :
• cussenkomst politieke vluchtelingen :
• farmaceutische en begrafeniskosten :
• dienst rechtshulp :
• hulp aan daklozen :

TOTAAL:

9.700.000 BEF
6.680.000 BEF
250.000 BEF

9.000.000 BEF
500.000 BEF

1.000.000 BEF
200.000 BEF

27.330.000 BEF

2., Thuiszorgdiensten
De hoofdopdracht van de thuisdiensten is de bejaarden de gepaste hulpverlening te bieden die hen in de
mogelijkheid stelt zo lang mogelijk thuis te functioneren.
Gelet op het toenemend aantal ouderen in de gemeente, neemt het aantal uren dienstverlening geleide
lijk toe.

De dienst gezins- en bejaardenhulp en de dienst schoonmaak aan huis beschikken samen over
een 50-tal medewerkers (= 30 voltijdse equivalenten). Jaarlijks bereiken deze 50 medewerkers ongeveer
350 cliënten (adressen) in Edegem.
De prijzen van deze dienstverlening zijn afhankelijk van het inkomen van de cliënt en schommelen tussen
een minimumbijdrage van 50 fr en een maximum van 320 fr per uur.
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Voor 1999 is in de uitbreiding voorzien met I voltijdse help(st)er, zodat het aantal gepresteerde uren per
jaar tot 44.000 uren zal evolueren.

Met de dienstwarme maaltijden bereikt het OCMW een 200-tal cliënten per jaar. Deze maaltijden wor
den aangerekend aan 170 BEF.

De bijdrage van de gemeente aan deze diensten werd in het meerjarenplan als volgt ingeschreven :

uitgaven in miljoen BEF [999 2000 2001

gezins- en bejaardenhulp 3,96 4,39 4,66

poetsdienst aan huis 3,88 4,61 4,86

warme maaltijden 1,99 1,99 2.1

totaal 9,83 1 0,99 11,62

De mindermobielencentrale is een vervoerdienst voor mensen met verplaatsingsproblemen en een
beperkt inkomen.
Meestal gaat het om bejaarden, gehandicapten of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen
bezoeken, een ontspanningsactiviteit willen bijwonen, naar de dokter moeten of boodschappen willen
doen.
Op l maart [998 ging de mindermobielencentrale van startMet l3 vrijwillige chauffeurs worden maan
delijks 60 à 70 ritten uitgevoerd. Op regelmatige tijstippen wordt een vergadering gehoudcn met de
chauffeurs.
De financiële weerslag t.a.v. de begroting is te verwaarlozen (3.000 BEF uitgaven, 10.000 BEF ontvangsten).

Ondersteuning van de mantelzorg

In de loop van 1998 werd, in samenwerking met de UIA, een onderzoek verricht om een duidelijker beeld
te krijgen van de groep mantelzorgers, hun zorgen, noden en behoeften. Mantelzorg is een aanvullende,
niet-beroepsmatige hulpverlening aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden.
In de loop van volgende maanden zullen de resultaten van dit onderzoek worden bekendgemaakt.
Daarvoor werd een krediet van 200.000 BEF ingeschreven.

3. Residentiële opvang : het rust- en verzorgingstehuis
immaculata
Het rustoord en het rust- en verzorgingstehuis lmmaculata tellen 174 residentiële bedden en beschikken
over 10 bedden voor kortverblijf.
Via de methode van de biografische dienstverlening worden van bij de opname van de residenten vol
gende doelstellingen nagestreefd :
• motiverende impulsen aanreiken
• momenten van uitnodiging aanbieden
• individuele ondersteuning bieden in het zoeken naar betekenis van leven in een rustoord of RVT
• respect voor individu en zijn tempo
• vrije besluitvorming van de bewoner waar het kan
• toenemende aandacht voor palliatieve zorgcultuur, gegrond in de waarden van de biografische dienst
verlening.

In het verwezenlijken van een kwalitatieve residentiële zorg doet het OCMW van Edegem een beroep
op de inzet van een 80-tal vrijwilligers. De voortdurende inzet van deze enthousiaste vrijwilligers bete
kent dan ook een belangrijke toegevoegde waarde in lmmaculata.
Het OCMWwil deze politiek van aanvulling "vrijwilligers-professionelen" voortzetten.
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In het meerjarenplan evolueren de cijfers i.v.m. lmmaculata als volgt :

In miljoenen BEF Rekening 1997 Begroting 1998 Begroting 1999 Begroting 2000 Begroting 2001
Uitgaven 238,53 241,75 250.67 255,64 234,3
Ontvangsten 227.67 235,12 235.68 238,84 214,96
Saldo - 10,86 - 6,63 - 14,99 - 16,8 - 19,34
Leninglast 13,13 13,13 15,07 15,15 15,53
Expl. Resultaat 2,27 6,5 0,08 - 1,65 - 3,81

Bij de raming van deze cijfers werd vertrokken vanuit eenzelfde tarievenbeleid. M.a.w. werd in deze cij
fers geen verhoging van een dagprijs voorzien.
Enerzijds is er een streven naar een maximale bezetting van het rust- en verzorgingstehuis, zodat het aan
gewezen is de dagprijs concurrentieel te houden t.o.v. het aanbod aan bedden in de omgeving.
Anderzijds volgen de inkomsten niet helemaal de stijging van de overige kosten. zodat het exploitatiete
kort zal toenemen.
Mogelijk diene het tarievenbeleid nog te worden bijgestuurd in de loop van de volgende jaren.

Afbraak van het rustoord

in de loop van 1998 werd de oude vleugel van het rustoord afgebroken.
Vermis de hoogspanningscabine zich in deze vleugel bevond, diende eerst een nieuwe cabine te worden
geplaatst. Samen met de kosten van een nieuwe fietsenstalling, worden de totale uitgaven hiervan begroot
op 10.000.000 BEF. inclusief btw. Om deze uitgaven te dekken, zal een lening worden aangegaan, die terug
betaald wordt op vijf jaar.

ECTTTTTDer
Het project wijkwerking
In samenwerking met het gemeentebestuur werd een project wijkwerking opgestart vanuit het aanvoe
len van een aantal noden en behoeften in de gemeente.
Het project werd omschreven als het vaststellen van behoeften in diverse wijken, buurten en het ont
wikkelen van initiatieven en voorstellen van wijkactiviteiten. Tevens dient te worden nagegaan in welke
mate het sociale weefsel in de wijken moet versterkt worden en in hoeverre de wijk of de buurt een
relevant actieniveau kan zijn in het kader van het ouderenzorgbeleid.

Het project bestaat uit drie delen :

1. Een oriënterende fase, waarin de subjectieve gegevens en de objectieve gegevens worden bekeken en
de prioritaire noden en behoeften worden voorgesteld.

2. Een afbakeningsfase, zodat het gebied kan worden begrensd en de problemen en noden die moeten
worden aangepakt, worden omschreven en voorgelegd.

3. Een uitwerkingsfase, waarin de concrete territoriale acties en voorstellen worden voorgelegd.

Gedurende het project wordt gewerkt met twee overleggroepen : de werkgroep en de stuurgroep. Daar
waar de werkgroep praktisch de dagdagelijkse werking overlegt, werkt de stuurgroep als reflectiegroep.
De stuurgroep komt bijeen wanneer er in elke fase een "product" wordt voorgesteld. Op het einde van
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de eerste fase wordt een "sociogram" voorgesteld. Dit is een overzichtskaart waarop objectieve en sub
jectieve gegevens verwerkt zijn en waarop verwezen wordt naar noden en behoeften. Op het einde van
de tweede fase wordt een "haalbaarheidsstudie" voorgesteld en in de derde fase een "actieplan". Bij het
goedkeuren van deze voorstellen wordt een beroep gedaan op de deskundigdheid van de stuurgroeple
den vanuit verschillende disciplines.

f999 : internationaal jaar van de ouderen
Door de Verenigde Naties werd 1999 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Ouderen.
Het Internationaal Jaar kreeg het motto mee : "Naar een samenleving voor alle leeftijden".
Vanuit deVlaamse Regering werden hierrond een aantal doelstellingen geformuleerd.
Zo wil het ouderenjaar in de eerste plaats ouderen communicatiekanalen en forums geven, om te eonen
welke positieve en constructieve rollen zij in de samenleving op zich nemen, zoals bv. in familiaal verband,
binnen allerlei organisaties, op politiek vlak, in de welzijnszorg, enz.
Daarbij kan- zo nodig - zichtbaar worden gemaakt welke problemen ouderen hierbij ervaren en wat
daaraan kan worden gedaan.
Verder is het de bedoeling om het brede publiek te informeren over de demografische evolutie en over
het belang van een dialoog tussen de generaties.
In de loop van volgende maanden dienen deze doelstellingen te worden vertaald in voorstellen en even
tuele beleidsacties.
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Jubileumboek
20 JAAR

GEMEENTELIJK
KUNSTCENTRUM

HUIS HELLEMANS
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Gemeentelijk
Kunstcentrum Huis Hellemans werd een boek uitgegeven waarin
de geschiedenis, de doelstellingen en een overzicht van tentoon
stellingen en exposanten aan bod komen.
Dit prachtige boek met een 20-tal kleurenfoto's en een 40-tal
zwart-witfoto's lost slechts 400 BEF en is te koop in Huis
Hellemans, Strijdersstraat 14, Edegem, tijdens de openingsuren van
de tentoonstellingen.

Het kan ook gekocht worden aan de receptie van het
Administratief Centrum en op de zetel van de vzw
Tentoonstellingshuis Hellemans. Kontichstraat 19, Edegem, tijdens
de kantooruren.

Met onderstaande
strook kunt u het
boek bestellen en het
wordt u opgestuurd
zodra het benodigde
bedrag op onze reke
ning werd gestort (per
exemplaar 400 BEF +
80 BEF verzendings
kosten).

KMO'S
"Subsidiewegwijzer voor onder
nemingen" is een publicatie van
het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, waarin een over
zicht wordt geboden van de
belangrijkste regionale, federale en
Europese steunmaatregelen voor
ondernemingen, in het bijzonder
voor KMO's, gevestigd in het
Vlaamse gewest.

Deze wegwijzer is eveneens
beschikbaar op cd-rom en kan
ook geraadpleegd worden via de
website van de Vlaamse overheid
(http://www.vlaanderen.be).

De exemplaren, evenals de cd
rom, kunnen rechtstreeks worden
aangevraagd bij het Euro Info
Centrum van de afdeling Europa
Economie, Markiesstraat 1, 1000
Brussel, tel. 02-553.37.33, bij voor
keur via een faxberichtje op het
nummer 02-502.47.02.

Bestelling boek "20 jaar Huis Hellemans
Ondergetekende, .

wonende te .

wenst exemplaren van het boek "20 jaar Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans" te
ontvangen en betaalt hiervoor x 480 BEF = BEF

• via overschrijving op rek.001-3135157-96 van de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans
of
• via een gekruiste cheque ten name van de vzwTentoonstellingshuis Hellemans.

Datum: .. Handtekening :
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De heer Jozef Andries werd geboren in Tildonk. Na zijn middelba
re studies behaalde hij in 1913 het diploma als leraar. Tijdens de
EersteWereldoorlog werd de heer Andries ingelijfd bij de infante
rie en streed mee aan het front in de lJzervlakte

Jmnmatulata

Een kleine maand later. op 6 december. werd de heer Andries 105
jaar en dat werd in het rusthuis uitgebreid gevierd. Ook die dag was
er hoog bezoek : de Sint en zijn Pieten boden namens het OCMW
een mooie verjaardagstaart aan. Burgemeester Koen Snyders en
schepen Terry Goossens overhandigden het geschenk van de
Koning en het gemeentebestuur. Deze feestnamiddag werd muzi
kaal opgeluisterd door het koor Kantiek uit Berchem.

Op 10 november 1998 werd de oudstrijder JozefAlfons Andries in
het RVT Immaculata in de bloemetjes gezet. De heer provinciegou
verneur Paulus kwam hem, namens het Koningshuis, persoonlijk
bedanken voor zijn bewezen diensten aan het front tijdens de
EersteWereldoorlog.

f@5-jarige Vuurkruiser gevierd
in immaculata

IMMA&ULATA IN
BEMEGIG

F:HEIT:rara
IAIILSE9IOEGCSIA

CULTURELE
RAAD

EDEGEM
Permanente

vorming

Deze indrukwekkende overzichts
tentoonstelling in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten
toont met 80 werken het geva
rieerde oeuvre van deze schilder.
Zowel religieuze schilderijen als
zijn beroemde portretten komen
aan bod.
De gemeentelijke culturele raad
organiseert op zaterdag 26 juni
een geleid bezoek aan de ten
toonstelling. Aangezien er slechts
twintig plaatsen voor deze rond
leiding beschikbaar zijn, raden we
geïnteresseerden aan om snel te
reageren.

Voor meer informatie en inschrij
vingen kan je terecht bij Anneleen
Decraene, Administratief Cen
trum, Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 03-289.26.50, tijdens de kan
tooruren of bij mevr. F. Van
Huffelen, tel. en fax 03-449.43.11,
bij voorkeur tussen 17.30 en 19
uur.

Later werd de heer Andries hoofdonderwijzer van de gemeentelij
ke jongensschool in Tildonk. Na deTweedeWereldoorlog kwam hij
in Borgerhout wonen, dichter bij zijn kinderen : zijn zoon Rob en
zijn dochter Begga.Vanaf 1967 wam de bejaarde man inwonen bij
zijn dochter in Edegem.

Betrokkene werd hulpbehoevender en verblijft sinds 6 februari
[997 in het Rust- en Verzorgingstehuis Immaculata.
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Een project van het Q€MW
te Edegem :

CHINESE OEFENINGEN
TAI €CHI - CHI HUNG

Wat wordt gegeven is een
Chinese methode, gedistilleerd uit
4000 jaar ervaring van grote
meesters, een methode die méér
dan stand houdt in onze tijd. Een
methode die bovendien heel boei
end is, omdat ze, naast het fysische
aspect, ook mogelijkheden biedt
tot persoonlijke groei.

Januari, hét moment om je goede voornemens waar te maken en
elegant en glimlachend uit je zetel te stappen ...

q Praktisch:
CHINESE OEFENINGEN &
CHI KUNG : start op zaterdag
16 januari om 10.30 uur
TAI CHI & CHI KUNG : start
op zaterdag 16 januari om
1 1 .45 uur en op maandag 18
januari om 18 uur

Inschrijving :
bij Betty Van Daele, tel. 03-
449.80.88.

\

at is üw
lichaamsbeweging,

perdag 2
Je lichaam heeftcirculaire en vloeiende

bewegingen nodig. Een bruuske ho%!sebeweging
vraagt veel meer energ/

Je zou moeten leren je lichaam te zienals een sfeer met een
gravitatiepunt, jeTan Tien,inhetmidden. Deze sfeer is het TAI CHI

diagram, betergekend als het YIN YANG-symbool.

Er wordt geleerd de.6i1 in het Tan Tien te laten zinken en het denken
en de wil in hetTanTien te concentreren. Men leert dit bewustzijn altijd
te behouden, ook/tijdens de slaap.-l·ciet doel is gecenterd te zijn binne,~

je "zijn", voor het behoudl"'van ee~redige en serene houding~~

Fysisch an je nier ote ever»niche worden getracht wan«e a
zoekt onmiddellijk en zondermoeite een nieuw evenw+6

mentaalis dit zo :je ziet bijvoorbeeld wel de woede
van,iemand, maar wordt er niet door

uite je evenwicht gebracht. e'
Jetiie censrumi

.·,•; ~~

de fitheidsgraad van de jeugd in

Weg met stress, vermoeidheid,
slapeloosheid, hoofdpijn, depres
sie, rugklachten, allergieën, enz.
Signalen van je lichaam om het
ANDERS te doen, om te VER
ANDEREN.

@n uw ge
zondheid te
behouden is
een halfuur
lichaamsbe
weging per
dag het
minimum ?

Wist u dat de fysische test om
Belgie en Nederland te meten,
moest teruggebracht worden
tot tien minuten wandelen !?
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WERKGROEP
EMANCIPATIE

Onder impuls van de Werkgroep Emancipatie Edegem vinden al
jarenlang praktische cursussen plaats voor een vrouwelijk publiek.
Graag geven wij u een overzichtje voor de komende maanden :

U leert o.a. over
de soorten leidingen die er be
staan
wat u moet doen in geval van
kortsluiting
hoe u een stekker, een schake
laar en een stopcontact mon
teert
hoe u een snoer aan een stek
ker bevestigt.

Data:
Drie theoretische lessen op dins
dagavond : 27 april, 4 en 18 mei
van 20 tot 22 uur.
Twee praktijklessen op zaterdag
voormiddag : 1 en 22 mei van 9
tot 12 uur.

Plaats:
Avondlessen: refter van het
Administratief Centrum, Kontich
straat l9 te Edegem.
Zaterdagvoormiddagen Don
Bosco Instituut, Salesianenlaan l
te Hoboken.

Begeleiding :
PeterVan Berendoncks, leraar van
Don Bosco.

Bijdrage:
900 BEF. cursus inbegrepen.

Vorig jaar werd de cursus elektri
citeit voor het eerst ook voor
mannen georganiseerd. Daar deze
cursus dadelijk volzet was, herha
len we graag dit initiatief.

Data:
Drie theoretische lessen op dins-

BASISCURSUS
ELEKTRICITEIT
VooR MANNEN

BASISCURSUS
AUTOMECHANIEK
VOOR VROUWEN
Er zijn veel mannen en vrouwen die weinig verstand hebben van
auto's. De mannen durven over dat weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak het zelfvertrouwen.

De werkgroep emancipatie stelt u daarom de basiscursus autome
chaniek voor, waarin u leert
• hoe een auto grosso modo in elkaar steekt
• hoe de onderdelen heten en waar ze in uw eigen auto zitten
• hoe u een band verwisselt
• waar u bij pech zelf iets kan aan verhelpen en waar u zeker moet
afblijven

• wanneer u de hulp van een garagist inroept en hoe u door hem
au sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor de veertiende keer plaats !

Data:
Drie theoretische lessen op maandagavond : 19 en 26 april en 3
mei van 20 tot 22.15 uur.
Eén praktijkles op zaterdagvoormiddag : 8 mei van 10 tot 12.15 uur.

Plaats:
Avondlessen : refter Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem.
Op zaterdagvoormiddag gaan we naar garage De Krikker,
Turnersstraat 36 teAntwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De Krikker.

Bijdrage:
800 BEF, cursus inbegrepen.

BASISCURSUS
ELEKTRICITEIT
V@@R VROUWEN
De basiscursus elektriciteit, ook wel
'klusjescursus' genoemd, vindt voor
de elfde keer plaats.
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Data:
Drie theoretische lessen op donderdagavond : 4, 1 1 en 18 maart
van 20 tot 22 uur
Twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag : 13 en 20 maart van
9 tot 12 uur.

Plaats:
Avondlessen : refter van het Administratief Centrum, Kontichstraat
19 te Edegem.
Zaterdagvoormiddagen : Don Bosco Instituut, Salesianenlaan I te
Hoboken.

u soms zin om mee
in de werkgroep
te stappen ?
Ook dat kan:

geinteresseerden
kunnen contact

opnemen op onder
staand adres.

#5"7-a
t3 Nieuwe ideeêén of

»

suggesties zijn altijd
welkom ! Of hebt

Naast voormelde cur
sussen plant de Werk
groep Emancipatie
Edegem ook nog vol
gende activiteiten :
• Cursus fietsreparatie voor
vrouwen op een zaterdagvoor
middag in maart [999

• Gegidste stadswandeling
'Hasseltse Madammen' op
zondag 9 mei 1999

• Cursus zelfverdediging voor
vrouwen : 10 vrijdagavonden in
de maanden september, oktober
en november 1999

Verdere details hierover in volgen
de informatiebladen !

Bijdrage:
900 BEF, cursus inbegrepen.

Begeleiding :
Jan Van Gerwen, leraar van Don
Bosco.

!

BASISCURSUS
L0@GIETERIJ
V@R VROUWEN
Na het succes van de vorige edities vindt
voor de derde keer een basiscursus lood-
gieterij plaas.

Tijdens deze cursus leert u o.a.:
• hoe u kranen (de)monteert
• lekkende kranen herstelt
• wc-spoelingen installeert en herstelt
• welk gereedschap u juist nodig heeft of best van al aankoopt
• hoe uw gasaansluiting reglementair in orde is (CO-preventie)

dagavond : 2,9 en 1 6 maart van 20 tot 22 uur.
Twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag : 13 en 20 maart van
9 tot 12 uur.

Plaats:
Avondlessen : refter van het Administratief Centrum, Kontichstraat
19 te Edegem.
Zaterdagvoormiddagen : Don Bosco Instituut, Salesianenlaan I te
Hoboken.

Begeleiding :
PeterVan Berendoncks, leraar van Don Bosco.

Bijdrage:
900 BEF, cursus inbegrepen.

Informatie en inschrijvingen :
Kristel Kussé, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem
tel.: 289.26.50 (bij voorkeur tussen 9 en 12 of tussen l4 en 16 uur)

Wij aanvaarden voor alle cursussen maximum vijftien deelnemers.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan bod tijdens de volgende cursus.
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HET E&OPARK :
SCHEIDINGSREGELS
Wij stellen met veel plezier vast dat het eco
park reeds goed gekend is bij vele inwoners van
Edegem. Het ecopark tracht het afval dat niet
kan worden voorkomen, maximaal selectief in
te zamelen en dit voor hergebruik en recyclage.
Om dit te bewerkstelligen is selectie aan de
bron zeer belangrijk. Om u te helpen bij het
juist selecteren van uw afval vindt u in onder
staande tabel een opsomming van de soorten

afvalstoffen die u in het ecopark kan aanbieden
en de belangrijkste scheidingsregels per afval
soort. Deze scheidingsregels zijn van groot
belang voor de aanvaarding door de verwerkers
van onze ingezamelde afvalstoffen. Hierbij die
nen wij echter te vermelden dat deze regels
kunnen wijzigen en dit onder meer door wijzi
ging van de aanvaardingsvoorwaarden van de
verwerkers.

AFVALFRACTIE BELANGRIJKE SCHEIDINGSREGELS

gras/haagscheersel/bladeren geen rottend gras, vers aan te voeren
vrij van alle houterige materialen
ontdaan van verpakkingen en potten

snoeihout maximum diameter : 20 cm
maximum lengte : 3 m
ontdaan van wortels, behalve deze kleiner dan 20 cm

stronken/wortels minimum aan grond
snoeihout met diameter groter dan 20 cm

zuiver steenpuin bakstenen,tegels, stenen vloeren, dakpannen, aarde kruiken, niet-gewapend beton
geen asbestplaten, gips, zand, metaal

bouw- en sloopafval enkel zuiver bouwzand, gips (platen, blokken, ...), chape
geen roofing, plastiek, isolatie, papier, asbestplaten
geen zand gemengd met steenpuin (scheiden in steenpuin en zand)

papier en karton metalen (nietjes, paperclips, ...) en kleefband dienen maximaal vermeden te
worden
kartonnen dozen moeten worden geplooid
geen vuil papier (bv. met etensresten = GF+), behangpapier (wegens 'coating' =
restafval), cellofaan en thermisch papier (bv. faxpapier), vet papier (broodzakken
= GF+)
geen plasticfolie (bv. van rond drukwerk) (= grijze huisvuilzak)
geen aluminiumpapier (= grijze huisvuilzak/vuilnisemmer)

metalen niet-metalen onderdelen verwijderen
geen spuitbussen of verpakking die verf of ander chemisch product heeft bevat
(= KGA)
geen gasflessen

plastic flessen enkel flessen gescheiden in witte PET, groene PET, PVC en PE/PP
leeg, proper, platgedrukt en ontdaan van dop
geen verpakkingen van gevaarlijke producten (bv. motorolie = KGA), geen
flessen van azijn, frituurolie, dressings, yoghurt (= grijze huisvuilzak/vuilnisemmer)

drankkartons zuiver en vlak gemaakt

metalen verpakkingen blikjes en aluminium schotels
proper gemaakt
geen verpakkingen van gevaarlijke producten (spuitbussen, verfpotten, ...)
(= KGA)
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glazen flessen en bokalen gescheiden in wit en gekleurd glas
ontdaan van kurk, stopjes en deksels
leeg en zuiver gemaakt
geen steen, porselein, ...

vlak glas ruitenglas., gekleurd glas en gerookt glas
geen spiegelglas, glazen flessen, autoruiten, kaders thermpane, gewapend glas

textiel kleding en schoenen
geen vervuilde vodden
schoenen enkel per paar

EPS of piepschuim enkel zuiver wit piepschuim
geen verpakkingschips, vlees- of visschaaltjes, folie, gekleurd piepschuim
(= grijze huisvuilzak/vuilnisemmer)

koelkasten apart aan te bieden
niet bij het metaal deponeren
leeggemaakt

klein elektroschroot tv's, video's, versterkers, computers ...

autobanden enkel banden van personenwagens
ontdaan van hun velg
geen binnenbanden (= restafval)
geen banden van vrachtwagens, fietsenbanden, volle banden, kruiwagenbanden

--
houtafval enkel zuiver, niet-behandeld hout (paletten, planken, balken, ...)

vrij van andere materialen (plastiek, ...)
-

grof restafval te scheiden in brandbaar of te storten afval volgens aanwijzingen van de
ecoparkwachter
enkel grof afval dat niet apart wordt ingezameld
geen vuilniszakken
geen huisvuil dat in de grijze huisvuilzak kan worden meegegeven

KGA (klein gevaarlijk afval) motorolie, frituurvet, batterijen, chemische producten,TL-lampen, verfresten, ...
apart af te geven bij het binnenrijden
nooit mengen
op de recipiënten dient steeds de naam van het product te worden vermeld
de recipiënten mogen niet lekken

herbruikbare goederen apart af te leveren aan de ecoparkwachter
Kringloopcentrum
Opnieuw & Co.
tel. 03-488.38.83

Bij het bezoek aan het ecopark dient u steeds
de instructies van de ecoparkwachter te vol
gen. Tevens willen wij u verzoeken om bij het
binnenkomen uw identiteitskaart klaar te hou
den. zodat alles vlotter kan verlopen.

Maximum hoeveelheden :
• per afvalstof, met uitzondering van KGA en
olie : maximaal I m3 per week
• KGA: maximaal 25 kg per maand
• minerale olie : maximaal 20 1 per maand
• frituurolie en -vet : maximaal 20 1 per maand.
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Indien u bijkomende vragen heeft, kan u ij
dens dekantooruren contact opnemen
met de groen- en milieudienst (tel. 03
289.21.21). Bij het afleveren van afvalstof
fen op het ecopark kan u tevens rekenen
op de praktische kennis van onze ecopark
wachters.



BELASTINGEN
PROVINCIE

ANTWERPEN
BLIJVEN

ONGEWIJZIGD
IN 1999

Onlangs besliste de provincieraad van
Antwerpen om de huidige provinciebelastingen
ongewijzigd te hernieuwen voor 1999. Dat
betekent dat de algemene provinciebelasting
behouden blijft op 525 frank voor alleenwo
nenden en 950 frank voor gezinnen. Het aantal
opcentiemen dat de provincie heft op de belas
ting op het kadastraal inkomen blijft 230.

De aanslagvoeten van de provinciebelastingen
blijven gehandhaafd als volgt :

l) 230 opcentiemen op de onroerende voor
heffing gebaseerd op 2,5 % van het kadastraal
inkomen; dat betekent in feite dat de provincie
een bedrag int dat overeenkomt met 5,75 % van
het kadastrale inkomen van het onroerend
goed (2,3 x 2,5 %).

2) Voor de algemene provinviebelasting ten
laste van gezinsverantwoordelijken, beoefenaars
van een vrij beroep en voor bedrijven :

a) hoofdverblijf
- 950 BEF per gezin van twee of meer personen
- 525 BEF voor een alleenwonende

b) bedrijven, handelszaken en vrije beroe
pen
• land-, bos- en tuinbouwbedrijven betalen een
basisbedrag van 2.900 BEF, eventueel verhoogd
met:
- voor landbouwondernemingen : 200 BEF per
hectare (of gedeelte van een hectare) boven de
20 hectaren
- voor tuinbouwondernemingen met uitsluitend
openluchtteelten : 750 BEF per hectare (of
gedeelte ervan) boven de 2 hectaren
- voor tuinbouwondernemingen met uitsluitend
teelten onder glas : 1 BEF per m' (of gedeelte
ervan) boven 5.000 m .
• andere activiteiten
• voor een vestiging met een oppervlakte
- tot 1.000 m' : 4.000 BEF (dit bedrag wordt
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herleid tot 1 .500 BEF als er niemand tewerkge
steld is)
- van meer dan L.000 m' tot 5.000 m' : 10.000
BEF
- van meer dan 5.000 m' tot I ha : 25.000 BEF
- van meer· dan I ha tot 5 ha : 75.000 BEF
- van meer dan 5 ha tot 1 0:250.000 BEF
- van meer dan 10 ha tot 20 ha : 500.000 BEF
• vestigingen mee een oppervlakte van meer
dan 20 ha betalen 500.000 BEF voor de eerste
20 ha. Dit bedrag wordt verhoogd met 2 BEF
per m voor de rest van de oppervlakte.

De algemene provinciebelasting moet betaald
worden per hoofdverblijfplaats van het gezin en
per vestiging voor de uitoefening van een vrij
beroep of economische activiteit op het grond
gebied van de provincie Antwerpen. Het is dus
mogelijk dat dezelfde persoon zowel een aan
slagbiljet krijgt voor zijn hoofdverblijfplaats als
voor zijn bedrijfsvestiging. zelfs als beide op het
zelfde adres gevestigd zijn.

Per vestiging wil zeggen : per bedrijfsruimte, 
lokaliteit of deel ervan onder gelijk welke vorm.

Enkel aaneenpalen
de ruimten worden
als één geheel be
schouwd.
De belastbare toe
stand is deze per l
januari 1999.

Een toelichtingsbro
chure is verkrijgbaar
bij de provincie
Antwerpen,
Provinciebelastin

gen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
U kan de brochure ook raadplegen op het
internetadres www.provant.be onder de
rubriek Diensten - Provinciebelastingen.

Voor meer informatie :
dienst Provinciale fiscaliteit,

tel. 03-240.53.46.

PROVINCIEBESTUUR

ANTWERPEN



ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI

ZATERDAG 16

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel: ''Kriebelteentje''
ook op 17, 23, 24, 30 en 31 /1
15 uur
Forttheater, RogierVan der
WVeydenstraat I0
inkom : I00 BEF tot l2 jaar,
200 BEF voor wie ouder is
reservatie : 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

Chinese oefeningen & Chi
Kung
Tai Chi & Chi Kung
start van de lessenreeksen
lees ook bi. 15

ZONDAG 17

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel:'Kriebelteentje''
ook op 23, 24.30 en 31 /1
l5 uur
Fortheater, RogierVan der
Weydenstraat I0
inkom : 100 BEF tot l2 jaar, 200
BEF voor wie ouder is
reservatie : 288.53.07 (s. I4 en
18 uur)

WOENSDAG 20

KAV H. Familie
voordracht : hoofdpijn en
migraine
20 uur
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info : 289.43.72 (Van Parijs)

ZATERDAG 23

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel: 'Kriebelteentje''
ook op 24, 30 en 31/1
15 uur
Forttheater, RogierVan der
Weydenstraat 10

inkom : 100 BEF tot 12 jaar, 200
BEF voor wie ouder is
reservatie : 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

ZONDAG 24

KWB Edegem-Centrum
kaartmarathon
vanaf 14 uur
KWB-lokaal De Crypte. zij
ingang parochiekerk O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestraat
info : 288.51.21 (Leeuws)

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel:'Kriebelteentje''
ook op 30 en 31/1
15 uur
Forttheater, RogierVan der
Weydenstraat I0
inkom : 100 BEF tot 12 jaar. 200
BEF voor wie ouder is
reservatie : 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

MAANDAG 25

KAV Buizegem
verwenavond (2x)
ook op 01/02
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A

DINSDAG 26

KAV Edegem-Centrum
zuiders en oosters tafelen
ook op 9 en 23/02
19.30 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 457.84.47 (De Blanger) of
457.36.83 (De Meyer)

KSJ Parsival
jaarlijkse spetterende quiz
20 uur
lokaal van de 28e, Sterrenhof,
Kontichstraat
max. 5-6 personen per ploeg, 100
BEF per persoon
schitterende prijzen te winnen,
iedereen komen dus !
info en inschr.: 288.45.32 (Absilis)

2l

Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF. niet-leden 35 BEF
info : 458.31.11 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

DONDERDAG 28

KAV Edegem-Centrum
hobby
1 3.30- 16 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 457.36.83 (Demeyer)

KAV St-Jozef
hobbyavond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info : 449.60.1 1 (Boyart)

ZATERDAG 30

gemeentelijke jeugddienst
speciale Grabbelpas-ver
koopdag
9tot l2 uur
lees ook bl. 6

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel:'Kriebelteentje''
ook op 31/1
15 uur
Forttheater, RogierVan der
Weydenstraat I0
inkom : 100 BEF tot 12 jaar, 200
BEF voor wie ouder is
reservatie : 288.53.07 (ts. 14 en
18 uur)

ZONDAG 31

Comité Edegemse Concerten
gezinsaperitiefconcert
11 uur
St.-Antoniuskerk
lees ook bi. 1 1

Toneelgroep De Meeuw
kindertoneel: 'Kriebelteentje"
15 uur



Forttheater, RogierVan der
Weydenstraat I0
inkom : 100 BEF tot 1 2 jaar, 200
BEF voor wie ouder is
reservatie : 288.53.07 (s. I4 en
18 uur)

FEBRUARI
MAANDAG I

gemeentelijke jeugddienst
start inschrijvingen Grabbel
pasactiviteiten
18 tot 20.30 uur
lees ook bl. 6

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-lmmaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiënten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte
betrokken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT lmmaculata, Oude
Godstraat 1 10
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 2

KAV Buizegem
bloemstuk voor Valentijn
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 458.03.88 (De Bondt)

KWB Edegem-Centrum
theoretische lessen rijbewijs
o.l.v. een lesgever van KWB
verbond
ook op 9,23/02,2,9 en 16/03
19.30 uur
KWB-lokaal De Crypte, zij
ingang parochiekerk O.L.V.-van
Lourdes, Hovestraat
info : 440.57.85 (Houtrique)

DONDERDAG 4

Zorg voor Later - Vrij Edegem

Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF, niet-leden 120
BEF (2 drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 5

ACV-Edegem
SIS-kaart, voor- of nadeel ?
Een professioneel antwoord
op al uw vragen in dit ver
band
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35
iedereen welkom, deelname gratis

ZATERDAG 6

Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen
quiz o.l.v. Bob Bolsens
20 uur
Elzenhof, Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

DINSDAG 9

KAV H. Familie
demonstratie : sausen maken
het gerecht
19.30 uur
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info : 449.15.80 (Smeuninx)

KAV St.-Jozef
uitstap
inschr.: 449.41.01 (Stoffel en)

DONDERDAG 11

KAV Edegem-Centrum
hobby
13.30 - 16 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 457.36.83 (Demeyer)

ZATERDAG 13

Huis Hellemans
tentoonstelling lmelda
Crauwels
lees ook bi. 1 2
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ZONDAG 14

Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info 449.17.66 (DeWit)

MAANDAG 15

Grabbelpas
Pestakel''
19 uur
refter gemeenteschool Andreas
Vesalius
lees ook bi. 7

Sport en spel
voor kinderen van het basison
derwijs
I0-12.30 uur en 13.30-16 uur
sporthal Den Willecom
lees ook bi. 9

DINSDAG 16

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

DONDERDAG 18

Edegemse speeldagen
voor 6- tot l2-jarigen
9 tot 16 uur
lees ook bi. 7

VRIJDAG 19

Edegemse speeldagen
voor 6- tot 12-jarigen
9 tot 16 uur
lees ook bi. 7

ZONDAG 21

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema 'bomen en knoppen'
I0 uur



Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info : 457.91.63 (Mathijs) of
449.12.52 (Roy)

DINSDAG 23

KAV H. Familie
voordracht 'positief denken',
gevolgd door brunch
Reinildisheem. ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info : 289.43.72 (Van Parijs)

DONDERDAG 25

KAV S.-Jozef
hobbyavond
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info : 449.60.1 1 (Boyarc)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
worstenbrood- en appelbol
lenavond
17.30 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

VRIJDAG 26

Vakantiegenoegens Edegem
voordracht over
Boedhistische cultuur
20 uur
Boedhistisch ontmoetingscen
trum 'De Simpele Weg',
Pretoriastraat, Berchem
inschr.: 449.04.34 (Dombrecht) of
440.41.62 (De Keye)

ZONDAG 28

Comité Edegemse Concerten

gezinsaperitiefconcert
11 uur
St.-Antoniuskerk
lees ook bi. 1 1

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen
bij de secretaris van de
adviesraad waartoe zij beho
ren.

Voor de volgende edities gel
den deze data :
• nr. 187
19 februari - 9 april
teksten binnen 8 januari
• nr. 188
2april - I4 mei
teksten binnen 19 februari

ZELF TUINIEREN
Een gezonde hedendaagse vrijetijdsbesteding

Langs de Kontichstraat bij hetWerk van de Volkstuinen zijn nog enkele perceeltjes vrij.

Inwoners die interesse hebben om een kavel te bewerken, kunnen in contact treden met het Werk van de
Volkstuinen, p.a. dhr. Jos De Keyser, Ter Borchtlaan 94 te Edegem, tel. 03-288.48.74.
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KRINGLOOPBEDRIJF

WEGGOOIEN IS JAMMERT
Heb je goederen die nog bruikbaar zijn en die je wil weggooien ?

Opnieuw & Co komt ze binnen de 7 dagen bij u ophalen.
Kleding, boeken, huisraad, meubelen, speelgoed,

elektrische toestellen, enzovoort, haalt Opnieuw & C" op.

--,
De gratis ophaling wordt ook in Edegem

verzorgd op basis van een akkoord
met het gemeentebestuur.

Neem met ons contact op
voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken:

Kringloopbedrijf Opnieuw & C? cvba,
Frederik Peltzerstraat 13, Lier, telefoon: 03/488 38 83

(400 meter van de Grote Markt, in het verlengde van de Lisperstraat)

Openingsuren:
van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur.

Opnieuw & Co is een kringloopbedrijf dat aantoont dat milieu en arbeid
perfect hand in hand kunnen gaan.

Met onze milieuvriendelijke activiteit stellen we tien mensen te werk.
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INH@UI
In memoriam secretaris
Corny Maurissen

Openingsuren gemeentediensten

Het gebeurde in de gemeenteraad

Werking van de gemeenteraad

3
4-5

6

• Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op vrijdagnamiddag 2
april (Goede Vrijdag) en op maandag 5 april (paasmaandag).

• De politiewacht is dag en nacht open, ook op feestdagen.

OpbrengstWandelbuffet Edegem 825 6-7

Nieuwe informatieprojecten

Verkiezingen 13 juni

Reispassen

Edegemse Concerten

In de Edegemse bibliotheken

Sportend Edegem

Monitoren voor de speeldagen

Grabbelpas

Brandweer info

Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Activiteitenkalender

Nieuwe telefoonnummers
gemeentediensten

7
8

9

Il

12

13

14

14

24-25

26-27

27-3l
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GEMEENTELIJKE
OPENBARE
BIBLIOTHEEK

Hovestraat 55 - 2650 Edegem - tel. 03-289.23.50

• maan-, woens- en donderdag: I3.30- 20 uur
• dinsdag : 13.30- 17 uur
• vrijdag : 13.30- 18 uur
• zaterdag : 9.30- 12.30 uur

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
EL.SD@NR

Kerkplein z/n- 2650 Edegem - tel. 03-449.30.35

• maandag en vrijdag : 18 - 20 uur
• woensdag : I4- 16 uur
• donderdag en zaterdag : I5- 17 uur
• dinsdag gesloten

Lokaal comité Open Monumentendag 10

Huis Hellemans I0

Tentoonstelling Kinderen inbegrepen 15

Werkgroep Emancipatie 16-18

Tai Chi en Chi Kung 19

Nieuwe regeling huisvuilophaling 20-2l

Ecopark 22

Kringloopcentrum Opnieuw & Co 22

Thuiscomposteren 22

Tips voor het vermijden van afval 22

Identificatie en registratie van honden 23

COLOFON
Verschijnt achtmaal per jaar
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem

Fotografie voorpagina : Michel Burlet, één van de laureaten van de Fotowedstrijd Edegem 825
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Op donderdag 7 januari 1999 overleed de heer
Corny Maurissen, gemeentesecretaris van
Edegem. Hij werd op zaterdag 16 januari begra
ven op het burgerlijk erepark van de begraaf
plaats te Edegem.

De heer Maurissen werd geboren op 20 mei
[945 te Bilzen, provincie Limburg.

Hij heeft de Grieks-Latijnse humaniora gevolgd
aan het O.-L.-Vrouwcollege te Tongeren en ver
volgens drie jaar gestudeerd aan de K.U.
Leuven.

Nadat hij in dienst getreden was bij de admini
stratie van de stad Bilzen, volgde hij te Hasselt
de leergangen van lagere bestuurswetenschap
pen. Vanaf 1977 volgde hij de lessen aan het
Provinciaal Hoger Instituut voor
Bestuurswetenschappen te Antwerpen, waar hij
in 1982 het diploma van licentiaat in de
bestuurswetenschappen behaalde met grote
onderscheiding. Hij bleef tot 1985 verbonden
aan de stedelijke administatie te Bilzen en zette
zich in zijn vrije tijd in als secretaris van de
Vereniging voor Toerisme.

De heer Maurissen werd door de gemeente
raad in zitting van 18 april 1985 aangesteld als
gemeentesecretaris van Edegem. Hij legde de
wettelijk voorziene eed af op 4juli 1985.

De unanieme beslissing van de gemeenteraad
om hem aan te stellen als gemeentesecretaris,
was voor hem niet alleen een aangename ver
rassing, maar was vooral een bekroning van zijn
jarenlange inzet en doorzettingsvermogen.

De laatste zes maanden
van zijn leven bond hij
de strijd aan met een
ziekte die hem uitein
delijk, niettegenstaande
zijn moed en volhar
ding, fataal werd.

Met Corny Maurissen
verliest het gemeente
bestuur van Edegem
een zeer competente
en toegewijde secreta-

ris. Hij had een uitermate grote professionele
kennis en bestuurlijke ervaring, was trouwens
docent aan de provinciale bestuurschool te
Antwerpen en genoot binnen het bestuur en
ook bij zijn collega's-gemeentesecretarissen
groot aanzien.

• Bevolking, burgerlijke stand: Kontichstraat 19 
gelijkvloers
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens
van 14 tot l6 uur
dienstverzekering : dinsdagavond van I7 tot [9.45 uur

• Secretariaat / personeelsdienst / informatie
dienst : Kontichstraat 19 - tweede verdieping
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens
van 14 tot 16 uur

• Ontvangerij, financiële dienst, belastingdienst :
Kontichstraat I7 - tweede verdieping
alle werkdagen van 9 tot 12 uur

• Politie : Kontichstraat I7
- politiewacht
dag en nacht dienstverlening
- secretariaat politie
alle werkdagen van 8 tot l6 uur
- jeugd en sociale zaken
alle werkdagen van 8.30 tot 16 uur en na afspraak

• Technische dienst : "Berken hof" - Kontichstraat 48
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens
van I4 tot l6 uur
dienstverzekering : dinsdagavond van l7 tot 19.45 uur
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• Kinderopvang- en jeugddienst Gemeentehuis,
gemeenteplein
- kinderopvangdienst
dinsdag van 9 tot 10 uur en van 17 tot 20.00 uur en
donderdag van 14 tot 16 uur
- jeugddienst
woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur

• Groen- en milieudienst : binnenfort (Fort 5, toe
gang via poortVestinglaan)
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

• Dienst gemeentewerken : Heldenstraat 15
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur;
daarenboven houdt de directeur van gemeentewerken
zich ter beschikking van het publiek, elke dinsdagavond
van 16 tot 18 uur

• Brandweer : Zomerlei 37
dag en nacht dienstverlening; daarenboven is de com
mandant bereikbaar alle werkdagen van 13 tot I6 uur,
woensdag van 16.30 tot 18 uur en na afspraak.

Kunt u tijdens de genoemde uren niet langskomen,
neem dan met de desbetreffende dienst telefonisch
contact op voor een afspraak. Voor telefoon- en fax
nummers van de gemeentediensten, lees bl.32.



HET GEBEUREE
IM DE

GEMEEN'TERA
Snelheidsmeter

Politie Edegem zal voortaan kunnen beschikken
over een mobiele snelheidsmeter. Het toestel
kost 250.000 BEF, btw exclusief.

Deze snelheidsmeter detecteert de snelheid van
een toekomend voertuig en meldt de vastgestel
de snelheid aan de bestuurder, zodat deze in
geval van te snel rijden zijn snelheid kan matigen.

Het gebruik van dit toestel is een sensibilise
rende maategel en niet een sanctionerende.

Aanpassen openbare verlichting
Boniverlei

De verlichting van de Boniverlei is verouderd
en volledig ontoereikend voor het hedendaagse
verkeer.

Vandaar dat aan het Vlaamse gewest, eigenaar
van deze weg, de vraag werd gesteld de verlich
tingsinstallatie van de Boniverlei te vervangen.

Alvorens het Vlaamse gewest de procedure in
gang wou zetten, moest echter de gemeente de
bijakte nr. 17 van het mobiliteitsconvenant
goedkeuren. Deze akte bevat de verplichtingen
die het gewest en de gemeente op zich nemen
in verband met de plaatsing en het verbruik van
de nieuwe verlichting.

Deze bijakte werd dan ook door de gemeente
raad tijdens de vergadering van 17 december
1998 goedgekeurd.

Cafetaria Meihof

Door de gemeenteraad werd de ereloonover
eenkomst goedgekeurd die zal worden afgeslo
ten met een architect, in verband met de
geplande verbouwing van de cafetaria van het
Meihof. De geraamde prijs van het ereloon
bedraagt 550.000 BEF, exclusief btw. Het is de
bedoeling om de eigenheid van het gebouwtje
te bewaren en ervoor te zorgen dat de bezoe
kers van het Meihof kunnen worden ontvangen
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in een gezellig en uniek kader. Hee hele project
blijft kleinschalig.

Herziening BPA nr. 2 Terelst

Een andere er·eloonovereenkomst die door de
gemeenteraad werd goedgekeurd, is deze voor
de volledige herziening van het bijzonder plan van
aanleg nr. 2 Terelsc (1,933.294 BEF, exclusief btw).

Gemeentebelasting op het ophalen van
huishoudelijk afval

Sedert I februari 1999 werd een nieuwe rege
ling ingevoerd in verband mee de huisvuilopha
ling. Meer daarover· leest u op bi. 20.

In deze nieuwe regeling werd een sociaal luik
opgenomen. Zo werd namelijk gesteld dat
inwoners die recht hebben op een sociaal tarief
bij het OCMW, daar huisvuilzakken kunnen ver
krijgen.

Door de gemeenteraad werd inmiddels verdui
delijkt dat het enkel de personen zijn die het
bestaans- of levensminimum vanwege het
OCMW of het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden vanwege de Rijksdienst voor
Pensioenen ontvangen, die in aanmerking
komen voor deze speciale regeling.

Samenwerking met IGEAN voor
afvalbeheer

De gemeenteraad heeft zich ermee akkoord
verklaard om voor het verwerken van het huis
houdelijke afval en GFT+ (groente- en fruitafval
en ook niet-recycleerbaar papier) een beroep
te doen op de intercommunale IGEAN.

Het is de bedoeling dat IGEAN zo snel moge
lijk alle lopende contracten en bestaande activi
teiten die plaatsvinden op de IHK-site langs de
Doornstraat te Edegem overneemt. Dat houdt
eveneens in dat de bevoegdheid in verband met
het ophalen en verwijderen van het huishoude
lijke afval, die momenteel toebehoort aan de
"IHK in vereffening', wordt overgedragen aan
IGEAN.

De terreinen blijven eigendom van de "IHK in
vereffening", maar worden in beheer gegeven
aan IGEAN; deze intercommunale zal een StU
die maken over de toekomstige bestemming
van de site.

Tevens wordt voorzien dat IGEAN het secreta-



riaat van de vereffeningscommissie van de IHK
zal verzorgen. De vereffening dient beëindigd
vóór 31.12.2000.

Ontmoetingscentrum Romeinse Put

De ereloonovereenkomst die met de
Studiegroep Omgeving werd afgesloten voor
het opmaken van een ontwerp voor de bouw
van een ontmoetingsruimte langs de Romeinse
Put wordt uitgebreid, om zoveel mogelijk tege
moet te kunnen komen aan de wensen van de
buurtbewoners en de inwoners van Edegem.

Het is de bedoeling dat het studiebureau een
voorstel uitwerkt dat kleinschaliger is dan het
eerste ontwerp en dat bovendien een schakel
functie binnen het gehele recreatiedomein zal
vervullen. Het gebouw moet uiteindelijk func
tioneel en volledig in harmonie zijn met de
directe groene omgeving.

De kosten van het project worden geraamd op
20 miljoen BEF, te verhogen met 1,3 miljoen
BEF voor de erelonen.

Columbarium-- -------------

Het aantal columbariumelementen op de
gemeentelijke begraafplaats zal worden uitge
breid. Daartoe zullen twee columbariumwan
den worden bijgebouwd, met een capaciteit van
78 elementen.

De kosten worden geraamd op 1.578.259 BEF,
btw exclusief.

Herinrichting Strijdersstraat/
Drie Eikenstraat

In het kader van de werken "Herinrichting
Edegem-Centrum - fase 1 : Strijdersstraat/Drie
Eikenstraat'', keurde de gemeenteraad twee
dossiers goed.

Enerzijds, de aanpassing en uitbreiding van de
nutsleidingen in de Strijdersstraat en Drie
Eikenstraat en, anderzijds, de aanplanting van
straatbomen in die straten. De kosten worden
respectievelijk geraamd op 1.578.259 en
1.293.000 BEF, exclusief btw.

Gemeentelijk milieubeleidsplan

De gemeenteraad keurde de aanvulling goed
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van de samenwerkingsovereenkomst die met
het provinciebestuur werd afgesloten op het
vlak van de milieuregiowerking. Deze aanvulling
behelst de opmaak van een gemeentelijk milieu
beleidsplan 1999-2003. De kosten bedragen
200.000 BEF, verhoogd met een bedrag dat
gelijk is aan de bijdrage verbonden aan de basis
samenwerkingsovereenkomst.

Leningen

Het afsluiten van leningen valt eveneens onder
de toepassing van de wetgeving op de over
heidsopdrachten.

Daarom werd door de gemeenteraad het
bestek met voorwaarden goedgekeurd in ver
band met het afsluiten van leningen ter finan
ciering van buitengewone uitgaven in 1999, als
ook de kostenraming ten bedrage van
20.335.000 BEF.
De af te sluiten leningen zijn bestemd voor vol
gende investeringen :
• herberekening van het rioolstelsel Edegemse
Beek (9 miljoen BEF)

• werken aan de Burletlaan - 2de fase (7 miljoen
BEF)

• wegdekverhardingen (6 miljoen BEF)
• herbestratingen - voet-lfietspaden en kassei
stroken (9 miljoen BEF)

• werken aan Oudebaan (4,2 miljoen BEF)
• onderhoudswerken aan hangar 24 op Fort 5
(5 miljoen BEF)

• werken aan Prins Boudewijnlaan- 2de fase
(I3 miljoen BEF)

• werken aan Strijdersstraat/Drie Eikenstraat
(25,5 miljoen BEF)

• nieuwe inkom van Fort 5 (5 miljoen BEF)
• bouw van een ontmoetingscentrum langs de
Romeinse Put (20 miljoen BEF).

Leidinggevend personeel

Door de gemeenteraad werden drie belangrijke
ambten bij het gemeentebestuur vacant ver
klaard : dat van gemeentesecretaris, dat van
gemeenteontvanger en dat van directeur van de
gemeenteschool.
Gemeentesecretaris Corny Maurissen overleed
namelijk op 7 januari 1999 en gemeenteontvan
gerWalter Deckx en directeur Jan Coninx wor
den respectievelijk vanaf 1 oktober en l sep
tember 1999 gepensioneerd.

De ambten van secretaris en ontvanger zijn
aanwervingsambten terwijl het ambt van direc
teur van de gemeenteschool een bevorderings
ambt is.



WERKING WAN DE
GEMEENTERAAD

Verg_aderin en

De gemeenteraad vergadert tienmaal per jaar en dat telkens op
een donderdagavond.

Hierna volgen de geplande data voor 1999 :

28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni, 23 sep
tember, 28 oktober, 25 november, 16 december

Deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19 en starten om 20.00 uur.

Openbaarheid

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar en
kunnen bijgevolg door het publiek worden bijgewoond. Ze zijn niet
openbaar wanneer er over personen wordt gehandeld.

In de praktijk is er meestal een openbare vergadering. gevolgd door
een besloten.

Informatie voor hetpubliek

Plaats, dag en uur van de raadsvergaderingen en de agenda worden
bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis. De nor
male termijn waarbinnen dit moet gebeuren, is ten minste zeven
vrije dagen vóór de zitting. Met vrije dagen worden kalenderdagen
bedoeld, de dag van de oproeping en deze van de vergadering niet
inbegrepen.

Elke belangstellende inwoner kan, mits een bijdrage in de kosten,
een abonnement afsluiten op de agenda van de raadsvergaderin
gen en de daaraan verbonden verklarende nota.
Heeft ook u belangstelling voor de werking van de gemeenteraad,
stort dan 200 BEF op rekening nummer 000-0009054-33 van het
gemeentebestuur Edegem, met vermelding "Abonnement
gemeenteraad".

Eenieder die de raadszitting bijwoont, kan van de agenda kennisne
men aan de ingang van de zaal.

Binnen een termijn van twintig dagen na de gemeenteraadszitting
wordt een lijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen
van de gemeenteraad ter inzage gelegd van het publiek en dat op
het gemeentesecretariaat, op werkdagen van 9 tot 12 uur. Deze
inzagemogelijkheid - die een duurtijd kent van tien dagen - wordt
door aanplakking bekendgemaakt.
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WANDEL
BUFFET
EDEGEM
815
opbrengst
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Zoals in de meeste gemeenten in
Vlaanderen was het ook een tra
ditie in Edegem om jaarlijks een
"Bal van de Burgemeester" te
organiseren. De opbrengst van dit
bal was bestemd voor sociaal-cul
turele en liefdadige werken in de
gemeente.

Na een geslaagd experiment met
een feestelijke barbecue georga
niseerd naar aanleiding van het
afscheid van burgemeester Luce
Aerts-Lietaer, werd in 1993
besloten het over een andere
boeg te gooien. Op 13 juni 1993
werd namelijk, in samenwerking
met de Middenstandsraad, het
eerste "Edegemse Tuinfeest"
georganiseerd op Fort 5. Het
motto luidde : "Elkaar ontmoeten
en beter leren kennen - een feest
voor de mensen van Edegem".



Op het programma stond een
aperitiefconcert, de officiéle ont
hulling van het portret van oud
burgemeester en minister van
Staat Leo Tindemans en een fees
telijke barbecue in openlucht.

Het EdegemseTuinfeest vond vijf
maal plaats.

Vorig jaar werd echter gekozen
voor een andere formule, daar
gezocht werd naar een ideale
afsluiter voor het jubileumjaar
"Edegem 825". Zo werden alle
inwoners uitgenodigd op een
wandelbuffet, op 1 7 oktober 1998
in de gemeentelijke sporthal Den
Willecom, dat muzikaal omlijst
werd door Günther Neefs. De
opbrengst van dit gemeenschaps
feest werd bestemd voor de vzw
Driehuizen, een woonproject
voor fysiek en mentaal gehandi
capen, gevestigd in de Grote
Dries te Edegem.

Deze opbrengst ten bedrage van
108.4 15 BEF werd op woensdag
3 februari 1999, tijdens een korte
plechtigheid op het gemeentehuis.
in aanwezigheid van de leden van
het schepencollege en het comité
wandelbuffet, door burgemeester
Koen Snyders overhandigd aan
een delegatie van de vzw
Driehuizen.
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#EVME
INFORMATIEPROJESTEN

In de beleidsbrief 1999 van het gemeentebestuur, die in ons vorig
informatieblad werd afgedrukt, werden enkele nieuwigheden op het
vlak van de informatieverstrekking aangekondigd.

Hieronder wordt heel kort de stand van zaken, op het ogenblik van
het opstellen van dit infoblad, vermeld.

Teletekstservice via de kabel

De lokale teletekst werd door Interteve onder het beheer en de
verantwoordelijkheid gesteld van de gemeente. Het is de bedoeling
dit medium geleidelijk aan intenser en efficiënter te gaan aanwenden.

U kan de kabeltekstinformatie ontvangen door uw tv-toestel af
te stemmen op het mozaïekkanaal en uw teletekstknop in te
drukken. De Edegemse info vindt u vanaf pagina 451.

Publinet

Dit is een computerzuil die opgesteld staat in het portaal van het
Administratief Gebouw en de loketwerking van de gemeentedien
sten uitbreidt.

Publinet is een testproject dat gratis door de firma Schaubroeck
aan het gemeentebestuur Edegem wordt aangeboden.

Internet

Het gemeentebestuur
Edegem is nog niet aanwe
zig op het wereldwijde
web, maar lang zal dat niet
meer duren.We gaan niet
over één nacht ijs, maar de
Edegemse site zal er wel
komen. Het is de firma
Schaubroeck die met de
ontwikkeling belast werd.

Vindt u deze nieuwe
informatieprojecten boei
end en wenst u er meer
over te weten !

Vergeet dan vooral niet
het volgende informatie
blad te lezen (op
Internet ??2) !
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ERMIE
ZINGEN
f 3 juni f999

Op 13 juni 1999 zullen verkiezin
gen worden georganiseerd voor
gelijktijdig het federale parlement
(Kamer en Senaat), het Vlaamse
parlement en het Europese parle
ment.

Wetten en onderrichtingen aan
gaande deze verkiezingen moeten
nog verschijnen (verblijf in buiten
land, volmachten, enz...).

Zoals de vorige, zullen ook deze
verkiezingen in Edegem geautoma
tiseerd verlopen. In verband met
de procedure en werkwijze zullen
er in april en mei in de verschei
dene wijken informatie- en de
monstratieavonden worden geor
ganiseerd.

Meer daarover vindt u in het vol
gende informatieblad.

Let op!
Het heeft geen zin nu reeds
meer nauwkeurige informatie
te vragen aan de dienst bevol
king, afdeling kieszaken. Wij
verzoeken u hiervoor nog wat
geduld te oefenen.

VERRIEZIGml
EUROPEES PARLEMENT
f 3 juni 1999

INSCHRIJVING ALS KIEZER VAN EEN ONDERDAAN
VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE

Indien u niet-Belg bent, maar een onderdaan van een lidstaat van de
Europese Unie (Denemarken, Duitsland, Finland. Frankrijk,
Griekenland, Groot-Brittanié, Ierland, Italié, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden) en u verblijft in België, dan
kunt u uw actief kiesrecht, dit is het recht om uw stem uit te bren
gen, in Belgié uitoefenen bij de verkiezingen voor het Europese par
lement. Wie één van deze 14 nationaliteiten bezie. maar daarnaast
ook de Belgische, wordt beschouwd als Belg en neemt dus deel aan
alle Belgische verkiezingen.

Wat moet u daarvoor doen?

Op de dag van de verkiezingen moet u de leeftijd van 18 jaar
bereikt hebben; u moet dus vóór 14 juni 1981 geboren zijn.
U dient te zijn ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenre
gisters van de gemeente waar u uw aanvraag indient. Deze voor
waarde moet ten laatste op I april 1999 vervuld zijn.

U moet uw inschrijving op de kiezerslijst aanvragen. Die kan gebeu
ren tot 31 maart [999, met behulp van een daartoe bestemd for
mulier, dat u kan verkrijgen bij het gemeentebestuur. Opgelet : in
België geldt de kiesplicht, d.w.z. als u als kiezer staat ingeschreven,
bent u wettelijk verplicht op 13 juni a.s. te gaan seemmen.

Als u gaat stemmen in Belgié, mag u dit niet meer doen in uw land
van herkomst. U mag enkel stemmen indien u in uw staat van her
komst uw kiesrecht niet verloren heeft of indien dit niet vervallen
verklaard is.

Het college van burgemeester en schepenen beslist ten slotte of
uw aanvraag wordt erkend of geweigerd. Deze beslissing wordt u
dan onmiddellijk gemeld en opgetekend in het bevolkings- of
vreemdelingenregister. Indien u met de beslissing niet akkoord gaat,
kunt u in beroep gaan. Over de beroepsprocedure wordt u nader
ingelicht, als de beslissing u wordt meegedeeld.

Als u zich bij de vorige Europese verkiezingen ( 1994) reeds als kie
zer hebt laten inschrijven, dan is die inschrijving nog steeds geldig.
Er dient in het land van herkomst wel nagekeken te worden of u
nog aan alle kiesvoorwaarden voldoet. Enkel indien u deze inschrij
ving wenst te herroepen, dient u contact op te nemen met de
dienst bevolking - afdeling kieszaken.

Wil u meer informatie, dan kan u steeds terecht bij de dienst
bevolking, afdeling kieszaken,Administratief Centrum, Kontichstraat
19, op werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens van I4 tot
16 uur. T ijdens deze uren kunt u ook telefonisch inlichtingen ver
krijgen op telefoonnummer 03-289.26.50.
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Nieuwe procedure
voor de afgifte van
REISPASSEN

Sinds I september 1998 is een nieuwe procedure voor de afgifte
van reispassen in werking getreden. Deze procedure houdt in dat
de reispassen niet meer in de gemeentehuizen, maar gecentrali
seerd in een nationaal centrum worden beheerd.

Het gevolg van deze hervorming is dat de wachttijd om een reis
pas te verkrijgen tot een termijn van drie weken is verlengd.
In hoogstdringende gevallen is een spoedprocedure voorzien van
twee werkdagen, mits betaling van de meerkosten.
Voor aanvragen of verdere inlichtingen kan u terecht op de dienst
bevolking, Administratief Centrum (gelijkvloers), Kontichstraat 19,
tcel. 03-289.26.50.

NIEUWE REISPAS

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot 12 uur, woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur en tijdens de
dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.

VRAAG TIJDIG UW
NIEUWE REISPAS OF

DE VERLENGING AAM t

VERLENGING

pasfoto's

geldig voor I jaar

geldig voor 5 jaar

persoonlijk aanbieden

oude reispas (indien in bezit)

identiteicskaart (indien geen reispas in bezit)

afgiftetijd

normale procedure

3

810 BEF

2.010 BEF

ja

ja

ja

14 werkdagen

spoedprocedure

3

1.260 BEF

2.460 BEF

ja

ja

ja

3 werkdagen

normale procedure

0

430 BEF

neen

ja

neen

3 werkdagen

1ENTITEITSBEWIJS
('REISPAS.IE")

RINDEMEN ·12 JAAR
Voor uw kinderen onder de 12 jaar moet u in het bezit zijn van een 'iden
titeitsstuk'; dit is een wit kaartje in een plastieken zakje.
Dit identiteitsstuk volstaat echter niet wanneer u met uw kinderen van
minder dan 12 jaar naar het buitenland reist (ook binnen Europa !). In
dat geval moet u op de dienst bevolking een zogenaamd 'reispasje' aan
vragen.
Dit is een identiteitsbewijs dat voorzien is van een foto van het kind;
het bevat meer gegevens over het kind, zoals adres, namen van de ouders,
wie er in geval van nood dient verwittigd te worden, .... Het is 2 jaar gel
dig en het kost 35 BEF.
De aanvraag moet tijdig gebeuren bij de dienst bevolking door één van de
ouders of door de ouder die het hoederecht bezit of door de persoon

9

die het gezag uitoefent over het
kind.
In België kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als 'veiligheids
pasje' voor uw kinderen.

Voor aanvragen of verdere inlich
tingen hierover kan u terecht op
de dienst bevolking,
Administratief Centrum
(gelijkvloers),
Kontichstraat 19,
tel. 03-289.26.50.

Openingsuren:
alle werkdagen van 9 tot 12 uur,
woensdagnamiddag van 14 tot 16
uur en tijdens de dienstverzeke
ring op dinsdagavond van 17 tot
19.45 uur.



L?Ai.
€@PITE
@PEN
M@NMER
TENDG
Eerste vergadering op
woensdag 24 februari om 20
uur in de refter van het
Administratief Centrum

Op zondag l2 september 1999
vindt de elfde Open Monumen
tendag plaats mee als thema
"Europa".
"Europa" is meer dan een groep
lidstaten alleen. Zie je een moge
lijkheid om die thema creatief uit
ce bouwen, zie je een mogelijk
heid om Edegemse monumenten
in een Europees gebeuren te
plaatsen of ben je gewoon geinte
resseerd in het behoud van ons
cultureel erfgoed ? Kom dan naar
de scarcvergadering van het
Lokaal Comité Open Monumen
tendag op woensdag 24 februari
[999 om 20 uur in de refter van
het administratief centrum, of
neem contact op mee Anneleen
Decraene, secretariaat, Kontich
scraac 19, cel. 03-289.26.50.

HUIS HELLEMAMS
Kalender temtoonstellimgem

Een beetje geschiedenis :
Hee huis werd in 1884 opgetrokken door Jan Verbert; metselaar,
aannemer van openbare werken en burgemeester van Edegem.
Even vertoefde het in handen van de familie Van Wetter-Baeckel
mans. Zij verlieten het gebouw in 1924. Nadien kwam het in han
den van de familie Hellemans die het huis tussen 1924-1974
bewoonden.
De gemeente kocht het mooie gebouw aan na het overlijden van
Josephus Eugenius Cornelius Hellemans. Na een aantal verbete
ringswerking en verbouwingen werd het in 1978 voor het publiek
opgesteld als gemeentelijk kunstcentrum.
Nu kan je vrij Huis Hellemans binnenlopen en kennismaken mee
verschillende kunscdisciplines.

Deze maand vestigen we de aandacht op textiel en glas :

van I3 februari tot 7 maart
Monique De Ceulaer en Katrie teers

duet voor draden en glazen woorden

Huis Hellemans is gratis toegankelijk
op zaterdag en zondag

van I0 tot I2.30 uur en van IA tot l8 uur,
op woensdag van 14 coc 17 uur
en op vrijdag van 14 tot 16 uur.

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

GEEF KUNST EEN KANS,
BEZOEK HUIS HELLEMANS
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€omité
Edegemse
oneerten

GEZINSAPERITIEF
€ON&ERTEM

Op 3l januari ll. organiseerde het Comité
Edegemse Concerten zijn eerste gezinsaperi
tiefconcert van dit jaar.
Hebt u dit gemist I Geen nood : er komen er
nog twee '
Was u er wel bij I Dan komt u zeker
nog eens terug '

De gezinsaperitiefconcerten zijn
gezellige zondagochtendconcerten,
waar jonge muzikanten de kans krij
gen om hun kunnen te bewijzen. Zij
zetten hun beste beentje voor en
brengen u muzikale. lichverteerbare
parels in de mooie, sfeervolle St.
Antoniuskerk. Achteraf is het altijd nog even
nagenieten bij een aperitiefje.

VAN DE
EDEGEMSE

€ON&ERTEN
Wordt u graag lid van de 'Vrienden van de
Edegemse Concerten' ?

Op die manier kan u onze organisatie daad
werkelijk steunen door uw trouwe aanwe
zigheid.
Daarenboven trachten wij deze groep te
laten uitgroeien tot een hechte kring van
vrienden en kennissen, die elkaar ontmoe
ten naar aanleiding van onze concerten.

Een lidkaart kost 300 BEF en biedt aan alle
gezinsleden korting voor de drie zaterdag
avondconcerten met gastoptredens van
hoog niveau.

U kan deze kaart aankopen op voormeld
adres of voor aanvang van elk concert aan
de ingang van de St.-Antoniuskerk.

1 1

Data

• zondag 28 februari
• zondag 28 maart
Aanvang telkens om 1 1 uur

Plaats

St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem
Centrum

Inkom

100 BEF / 300 BEF voor een gezinskaart

VYK en informatie

Kristel Kussé
p.a. Administratief Centrum
Kontichstraat I9 te 2650 Edegem
tel. : 03-289.22.46
alle werkdagen tussen 9-12 uur of 4-16 uur

Een geslaagde start van
uw zondag!

Komt u ook
eens een keer ?

ZATERDAGAVOND
€ON&ER'T 29 MEI
SYLVIA TRAEY, PIANO

Wij kondigen u alvast het eerste zaterdagavondcon
cert van dit jaar aan : op zaterdag 29 mei brengt de
Edegemse pianiste Sylvia Traey een schitterend pro
gramma rond Chopin.
Uitgebreide informatie hierover in het volgende
informatieblad.



Maar... er is meer !

Hartelijk dank !

Wij koesteren de stille wens om heel Edegem van 10 april tot 9 mei
om te toveren tot een poëziedorp !
Zonder jouw medewerking kan dit natuurlijk niet lukken. Daarom
vragen wij je een gedicht uit te zoeken waarop je zelf een beetje ver
liefd bent. Vanaf IO april kan je het op een zichtbare plaats ophangen:
voor je raam, in je voortuin, aan je brievenbus of waar dan ook.
Heb je geen inspiratie ? Kom dan naar de bib. Daar liggen hopen
gedichten te wachten om gelezen en uitverkoren te worden.

Begin januari 1999 werd, in
het kader van de komende
jeugdboekenweek rond het
thema "Houden van...", de
'langste liefdesbrief', een ini
tiatief van de Vlaamse bibliot
heken, op de post gedaan.
Telkens verblijft deze brief
een tijdje in één van de deel
nemende bibliotheken.
Jongeren tot 16 jaar krijgen
de kans om actief deel te
nemen aan dit initiatief.

DE LANGSTE
LIEFDESBRIEF

Wil jij ook meeschrijven aan
deze langste liefdesbrief ?

Kom dan naar
• de gemeentelijke bibliotheek:
van maandag I5 februari t.e.m.
zaterdag 20 februari
• de bibliotheek Elsdonk: van
maandag 22 februari t.e.m.
zaterdag 27 februari
telkens tijdens de openings
uren (lees bl.2)

De brief ligt daar op jou te
wachten. Je kan er al je
romantische liefdesverklarin
gen, je allerliefste ontboeze
mingen en je hartenwensen
aan toevertrouwen ! Harten
is troef!

Edegem, 8 januari 1999
10 april tot 9mei 1999

Allerliefste Edegemnaar,

Bij de werkgroep Leesplezier springen de liefdesvonken eraf: dit jaar
is het thema van jeugdboekenweek "Houden van .."
Tussen 10 april en 9 mei loopt er een heuse liefdesroute doorheen
Edegem. Ze is 4 km lang. Je zal er poëzie ontdekken op de meest
onwaarschijnlijke plaatsen. Een "liefdestocht-boekje" wijst de weg en
nodigt uit tot meer dan alleen maar lezen.
De uitgebeelde gedichten richten zich vooral tot het jonge volkje
vanaf 9 jaar, wat niet wegneemt dat iedereen er plezier zal aan heb
ben.
Meer praktische informatie hierover vind je in het volgende informa
tieblad.

Dikke kussen,
de werkgroep Leesplezier

En wie weet ... vestigen we
wel een nieuw record ?!

In de gemeentelijke bibliotheek

INTERNET-INTRODUCTIE
Op algemene vraag organiseren
wij in samenwerking met Stads
land, opnieuw een
INTERNET INTRODUCTIELES
op vrijdag 26 februari van 19.30
tot 22.30 uur

Na een korte theoretische inlei
ding leren de deelnemers zelf sur
fen aan de hand van relevante
voorbeelden en opdrachten.

Deelname in de onkosten: 300 BEF.

Vooraf inschrijven voor deze les is
noodzakelijk, want het aantal deel
nemers is beperkt !

Voor openingsuren van de biblio
theek, lees bl.2.
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Activiteiten in sporthal
Den Willecom :

Prijs ? 250 BEF

Lesgever
Inge Joosen (Danskant)

• SPORT en SPEL tijdens de paasvakantie
voor kinderen van het basisonderwijs

Lesgever
Christiane Samaey (VUB)

Prijs ? 350 BEF

Waar ? SC Den Willecom, Ter
elststraat ? te Edegem

Voor wie ? Leerkrachten licha
melijke opvoeding, sportmonito
ren, alle geïnteresseerden

Inhoud
De psychomotorische ontwikke
ling van het kind is erg belangrijk.
De speelblokken bieden vele
mogelijkheden om deze motori
sche ontwikkeling te stimuleren,
zowel met één blok als met meer
dere blokken in oneindige combi
naties. Klimmen, rollen, kruipen,
glijden, evenwicht, reflexen, ... het
kan allemaal aan bod komen.
Tijdens deze vorming zal je kenni
smaken met dit moduleerbaar
materiaal en de verscheidene
mogelijkheden ervan ontdekken.

Wanneer ? zaterdag 13 maart
van 9.30 toe 1 1.30 uur

• KLEUTERTURNEN met
sportspeelblokken

ing in de regio
en-Provincie :

• HIP-HOP (gebruiksvriendelijk in de
lessen lichamelijke opvoeding)

Inhoud
Deze bijscholing hip-hop zal jou een
aantal aspecten van de hedendaagse
dans toelichten. Bij een dansactiviteit
heb jij als leerkracht een begeleidende rol. Daarom is het noodza
kelijk dat je zelf je eigen dansmateriaal hebt uitgeprobeerd. Door
het eenvoudige materiaal in een analyse aan te reiken, hopen wij de
creativiteit van de leerkrachten en de leerlingen te stimuleren.
Deze twee uur durende workshop bestaat uit het vooral zelf dan
sen van een combinatie hip-hop. mee daarbij de nodige uitleg over
leergangen en opbouw.

Wanneer ? Donderdag 25 februari van 13.30 tot 15.30 uur

Waar ? SC"Het Loo", Anwerp-sesteenweg 59 te 2520 Broechem

Voor wie ? Leerkrachten lichamelijke opvoeding, sportmonitoren,
alle geïnteresseerden

BIJSCHOLINGEN

Inschrijven kan vanaf 1 1 maart in de
sporthal.

Prijs lste week : 1.200 BEF/kind/week:
2de week : 1 .500 BEF/kind/week.

Er is alle dagen voor- en naopvang vanaf
8.30 tot 10 uur en van 16 tot 17.30 uur.
Voor deze opvang betaalt u per dag 50
BEF per kind.

Van dinsdag 6 te.m. vrijdag 9 april en van maandag I2 te.m. vrijdag
l6 april, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.
De kinderen kunnen blijven eten in de sporthal mits zij zelf hun
middagmaal en drank meebrengen.

Voor alle informatie i.v.m. sport kan je steeds terecht in
sporthal DenWillecom,Terelststraat 2 te Edegem, tel. 03-289.23.70.
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De Edegemse
jeugddienst

z@ekkt
MONT@E.EI

No@R DE
SPEEL
DA@El

Krokusvakantie

In het informatieblad van januari
reeds vernemen wat het
"Grabbelpas" allemaal inhoudt.

kon je
begrip

Een keiharde garantie ...
... voor een fijne en geslaagde vakantie

Hee is een vakantieprogramma boordevol
culturele, creatieve, educatieve en sportie
ve vrijetijdsactiviteiten, speciaal uitgestip
peld voor· alle kinderen en tieners van 4
tot 14 jaar.

donderdag 18 februari
vrijdag 19 februari

CARNAVAL

paasvakantie

donderdag 8 april
vrijdag 9 april

PLANETEN

Praktisch

• je verzorgt de animatie van kin-
deren van 6 tot 12 jaar

• van 9 tot 16 uur
• samen met een tof team
• in de lokalen van KSA Parsival
op Fort 5

• je kan kiezen voor één of beide
vakanties

• je krijgt voor twee speeldagen
een fnac-bon t.w.v. 750 BEF.

Voor meer inlichtingen :
tel. 03-289.21.20
Jeugddienst)

Zo organiseert de jeugddienst van Edegem tijdens de krokusva
kantie volgende activiteiten :

• maandag l5 februari : Pestakel, een educatieve, interac
tieve kinderanimatie met veel live muziek, kleurige pop
pen en toneel over het thema "plagen en pesten''.

- voor kinderen van 5 tot I0 jaar
- avondvoorstelling : aanvang om 19 uur - einde omsreeks 20.15
uur

- refterAndreas Vesaliusschool, Koncichstraac 21. Edegem
- inkomprijs : zowel kinderen als volwassenen betalen 80 BEF.

• vrijdag l9 februari : Schedels zuiveren ... lekker vies !
- voor kinderen en tieners vanaf 10 jaar
- van 14 tot 16.30 uur
- refterAndreas Vesaliusschool, Kontichstraat 21. Edegem
- prijs : Grabbelpassers betalen 150 BEF, niet-Grabbelpassers
200 BEF.

Voor beide activiteiten moet je vooraf inschrijven op de jeugd
dienst, gemeentehuis (eerste verdieping), gemeenteplein te
Edegem. Daar kun je ook terecht voor de aankoop van je per
soonlijke Grabbelpas. Het volstaat om 100 BEF en een pasfoto mee
te brengen.
Openingsuren : elke woensdag van I0 tot 12 uur en van 14 tot 16
uur.
Meer info i.v.m. de Grabbelpaswerking is te verkrijgen bij jeugd
ambtenaar Luc Bries, tel. 03-289.21.20.

Voor alle duidelijkheid vermelden we nog even dat je als Edegemse
Grabbelpasser ook van het aanbod van de andere Grabbelpas
gemeenten gebruik kan maken. Doen dus !
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De Edegemse gezinsraad organiseert...

TEN919@NSTELLING
"MIJNDEREN INBEGREPEN"

van maanlag l maaart tot en met vrijdag l 2 maart
im de Simt-Amteniuskerk te Edegem

Kinderen
ine,9repen

Indien je meer inlichtingen
wenst of wil reserveren voor
een bezoek kan je contact
opnemen met Mariette

Verwimp, tel. 03-289.22.47.

De leerlingen van het Se en 6e
leerjaar van de Edegemse basis
scholen komen klassikaal dit pro
ject bezoeken. Kinderen van deze
leeftijd die niet in Edegem naar
school gaan, kunnen samen met
hun ouders de tentoonstelling
bezoeken. Om organisatorische
redenen is reserveren noodzake
lijk.

werkkaart loodst elk kind door
heen de verschillende elementen
van de tentoonstelling.

Ook volwassenen kunnen op een
boeiende manier hun kennis over
kinderrechten aanscherpen. Een

Via de tentoonstelling ontdekken
kinderen van 9 tot 14 jaar spelen
derwijs de wereld van de kinder
rechten.

Het educatieve project "Kinderen
inbegrepen" van de organisatie
Jeugd & Vrede wil een bijdrage
leveren tot een betere kennis van
het kinderrechtenverdrag, tot
meer respect voor de rechten van
het kind, en tot een grotere maat
schappelijke aandacht voor het
welzijn van kinderen bij ons en
elders.

onze samenleving, informatie te
krijgen en mee te praten in zaken
die voor hen belangrijk zijn ... .
Kortom, kinderen hebben
rechten om goed te leven.

Centraal bij kinderrechten staat
het opkomen voor meer respect
voor kinderen, als volwaardige
deelnemers aan de samenleving.
Kinderen hebben bepaalde
behoeften om goed te kunnen
leven, om op een menswaardige
manier op te groeien. Ze hebben
het recht om beschermd te wor
den tegen allerlei vormen van mis
bruik en geweld.

Maar kinderen hebben ook recht
op voorzieningen zoals onderwijs
en verzorging. In het Verdrag inza
ke de Rechten van het Kind staan,
naast de beschermende rechten,
ook een heleboel bepalingen die
verwijzen naar een groeiende zelf
bepaling en erkenning van kinde
ren als een sociale groep. Zij heb
ben ook participatierechten, het
recht betrokken te worden in

ó
(1r
<

....,
?is
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Begeleiding :
Peter Van Berendoncks, leraar van Don Bosco.

Bijdrage:
900 BEF, cursus inbegrepen.

Data:
drie theoretische lessen op dinsdagavond :
27 april, 4 en 18 mei van 20 tot 22 uur;
twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag :
1 en 22 mei van 9 tot 12 uur.

De basiscursus
elektriciteit, ook
wel 'klusjescursus'
genoemd, vindt
voor een elfde
keer plaats.
U leert o.a.:
• over de soorten
leidingen die er
bestaan

• wat u moet doen in geval van kortsluiting
• hoe u een stekker, een schakelaar en een stop
contact monteert

• hoe u een snoer aan een stekker bevestigt.

BASISCURSUS
ELEKTRICITEIT
@@R VR@UM

Vorig jaar werd de cursus elektriciteit voor het
eerst ook voor mannen georganiseerd. Daar
deze cursus dadelijk volzet was, herhalen we dit
initiatief graag.

Plaats:
avondlessen : refter van het Administratief
Centrum, Kontichstraat l9 te Edegem;
zaterdagvoormiddagen: Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan I te Hoboken.

BASISCURSUS
ELEKTRICITEIT
V@@R MANNEN

Er zijn veel man
nen en vrouwen
die weinig ver
stand hebben van
auto's. De man
nen durven over
dat weinige meestal nog praten. Vrouwen mis
sen daarvoor vaak het zelfvertrouwen.

BASISCURSUS
AUTOMEGHIANIEK
V@@R VROUWEN

Onder impuls van de Werkgroep Emancipatie
Edegem vinden al jarenlang praktische cursus
sen plaats voor een vrouwelijk publiek. In het
vorige informatieblad kon u de planning van de
komende maanden lezen. Graag geven wij u een
aangepast overzicht :

WERKGROEP
EMANCIPATIE

De werkgroep emancipatie stelt u daarom de
basiscursus automechaniek voor, waarin u leert:
• hoe een auto grosso modo in elkaar steekt
• hoe de onderdelen heten en waar ze in uw
eigen auto zitten

• hoe u een band verwisselt
• waar u bij pech zelf iets kan aan verhelpen en
waar u zeker af moet blijven

• wanneer u de hulp van een garagist inroept en
hoe u door hem au sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor een veertiende
keer plaats !

Data:
drie theoretische lessen op maandagavond
19 en 26 april en
3 mei van 20 tot 22.15 uur;
één praktijkles op zaterdagvoormiddag : 8 mei
van 10 tot 12.15 uur.

Plaats:
avondlessen : refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem;
op zaterdagvoormiddag gaan we naar garage
De Krikker, Turnersstraat 36 te Antwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De Krikker.

Bijdrage :
800 BEF. cursus inbegrepen.
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Data:
drie theoretische lessen op dinsdagavond 2,9
en I6 maart van 20 tot 22 uur;
twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag : 1 3
en 20 maart van 9 tot 12 uur.

Plaats:
avondlessen : refter van het Administratief
Centrum. Kontichstraat 19 te Edegem;
zaterdagvoormiddagen : Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan I te Hoboken.

Begeleiding :
PeterVan Berendoncks, leraar van Don Bosco.

Bijdrage :
900 BEF, cursus inbegrepen.

RSUS
ETERIJ
ROUWEN

Na het succes van de vorige edities vindt voor
de derde keer een basiscursus loodgieterij
plaats.

Tijdens deze cursus
leert u o.a. :
• hoe u kranen
(de)monteert

• hoe u lekkende kra
nen herstelt

• hoe u wc-spoelingen
installeert en her
stelt

• welk gereedschap u juist nodig hebt of best
van al aankoopt

• hoe uw gasaansluiting reglementair in orde is
(CO-preventie).

Data:
drie theoretische lessen op donderdagavond :
4, Il en l8 maart van 20 tot 22 uur:
twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag: I3
en 20 maart van 9 tot 12 uur.

Plaats:
avondlessen : refter van het Administratief
Centrum, Kontichstraat I9 te Edegem;
zaterdagvoormiddagen: Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan I te Hoboken.

Begeleiding :
Jan Van Gerwen, leraar van Don Bosco.

Bijdrage:
900 BEF, cursus inbegrepen.
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NIEUW : CURSUS
FIETSREPARATIE
1VOOR VROUWEN
Met de paasvakantie
vlak voor de deur en
de zomervakantie in
het verschiet, is het
extra fijn te weten dat
je zelf je fiets in orde
kan brengen voor of
tijdens een (lange)
tocht !
Voor de dagelijkse fietser is het uiteraard altijd
handig om op de hoogte te zijn van het juiste
onderhoud van deze tweewieler.

De cursus vindt plaats op een zaterdagvoor
middag en u leert er o.a. :
• een lekke band herstellen
• een remkabeltje vervangen
• het licht herstellen
• hoe u de ketting moet onderhouden

Datum:
zaterdag 27 maart van 9.30 tot I2 uur.

Plaats:
speelplaats van de gemeentelijke lagere school,
Kontichstraat 2I te Edegem.

Begeleiding :
fietsenwinkel 't Vliegend Hert.

Bijdrage:
200 BEE.

WANDELING
·HASSELTSE
MADAMMEN"
Na Antwer-pen, Brussel en Lier is de stad
Hasselt aan de beurt voor een wandeling rond
een vrouwenthema

'Hasseltse Madammen' is een stadswandeling die
recht wil doen aan de vele vrouwen die hier leef
den en werkten :

•



• de zusters Ursulinnen die instonden voor
onderwijs

• de begijnen van wie één aan het hoofd stond
van de kantschool

• de boerinnen die naar de botermarkt kw
men

• de Grauwzusters die in de Gasthuisstraat de
pestlijders verzorgden (in het gebouw is nu
het Modemuseum ondergebracht)

• volksfiguren als Mie Carotte, uitbaatster van
het negentiende-eeuwse Café de la Bourse.

Kortom, bekende en minder bekende dames
die evenzeer het dagelijks leven bepaalden als
hun meer illustere mannelijke companen.

Wanneer:
zondag 9 mei van 14 tot l6 uur

Waar :
samenkomst aan brasserie 'Lucien', Zuivelmarkt
22 te 3500 Hasselt

Vervoer:
• ofwel komt u met eigen vervoer : afspraak aan
'brasserie 'Lucien'

• ofwel gaat u mee met de trein : afspraak in de
inkomhal van het station van Berchem om
1 1.30 uur

Het middagmaal nuttigen we om 1 3 uur in bras
serie 'Lucien', een trendy eetcafé waar u in een
gezellig en origineel kader iets lekkers kan eten.

Deelname:
300 BEF als u meegaat met de trein
75 BEF als u met eigen vervoer naar Hasselt komt.

Iedereen is van harte welkom op deze wandelnamiddag. Inschrijven kan met onderstaande strook.

INSCHRIJVINGSSTROOR WANDELING "MASSE
MADAMMEN" • 9 MEIl 1999
Ondergetekende (naam en voornaam) .

wonende te (straat en huisnr.)

(posnr. en gemeente) ...

(telefoonnummer).

schrijft zich in voor de wandeling in Hasselt op zondag 9 mei [999 met ..... personen

en voegt hierbij : x 75 BEF = .
x 300 BEF=.

. . BEF (met eigen vervoer)
.... BEF (mee met de trein)

Datum: . Handtekening :

Nieuwe ideeën ofsuggesties zijn altijd welkom ! Of hebt u soms zin om mee in de werk
groep te stappen ? Ook dat kan : geïnteresseerden kunnen contact opnemen op onder
staand adres.

informatie en inschrijvimgem :
Kristel Kussé, p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19 te Edegem
tel. : 03-289.22.46 (bij voorkeur tussen 9 en 12 of tussen 14 en 16 uur)

Wij aanvaarden voor alle cursussen maximum vijftien deelnemers.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan bod tijdens de volgende cursus.
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Een umie#e kans
AI CHI EN CHI HUNG

Gedachten en gevoelens beïnvloeden alle functies in je lichaam. Ze
liggen aan de basis van de aard van chemicaliën die in de bloedbaan
worden afgescheiden en zijn mede verantwoordelijk van de span
ning in je spieren. Denk maar aan de gevolgen voor het ritme van
je hart, je ademhaling en je spijsvertering wanneer je je zorgen
maakt. Hiervan ben je je bewust, maar ook je vitale energie, of de
CHI-stroom, verzwakt in je lichaam.

Tai Chi en Chi Kung oefenen het lichaam inwendig. Het resultaat is
een hoog niveau van interne beweging, die de Chi krachtig doet
stromen in de energiekanalen.
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Een OCMW-project

te Edegem

Universele energie

is er in overvloed rondom

ons - een krachtige

Chi-stroom in je lichaam

bevordert het opnemen

van deze energie.

Bel NU!
De laatste gelegenheid voor sep
tember om in een beginnerscur
sus te starten.

Lessen op
zaterdag om 1 1 uur,
maandag om 18 uur
en voor 50-plussers op
maandag om 1 1 uur.

Inschrijving :
bij Betty Van Daele,
tel. 03-449.80.88, bij voorkeur
tussen 12 en I4 uur.



NIEUWE REGEL.JNG
@PHAL.JNG
HUISVUIL

in werking getreden
sedert f Februari f999

Sedert I februari 1999 werd in Edegem een
nieuwe regeling ingevoerd in verband mee de
ophaling van het huishoudelijke afval, mee als
belangrijke doelstelling : de te verbranden en te
storten hoeveelheid huisvuil verder verminde
ren.

Wat zijn de nieuwigheden ?

• de organisatie van een aparte wekelijkse inza

Wat is goed om weten ?

Ophaalregeling :

meling van groente- en fruitafval en niet-recy
cleerbaar papier, samen genoemd GF+, naast de
bestaande selectieve inzameling van tuinafval,
PMD (plastic flessen. metalen blikjes en drank
kartons) en papier- en kartonafval;
• het verplichte gebruik van gemeentelijke huis
vuilzakken, of van gemeentelijke vuilnisemmers
en rolcontainers mee zelfklever;
• een nieuwe prijszett ing voor de verschillende
huisvuilzakken.

Groente- en fruitafval en niet-recycleerbaar papier (GF+) 1 keer per week

Klein restafval 1 keer per week

Tuinafval 1 keer per week

Plastic flessen, metalen blikjes en drankkartons (PMD) 2keer per maand

Papier en karton 1 keer per maand

Grofvuil 1 keer om de 2 maanden

Raadpleeg uw 'ophaalkalender 1999' voor de juiste ophaaldata.

Nieuwe kostprijs voor de huisvuilophaling :

Fractie Recipiënt Prijs

Restafval grijze gemeentelijke zak van 60 I 25 BEF/zak (20 zakken per rol)

grijze gemeentelijke zak van 40 1 17 BEF/zak (20 zakken per rol)

gemeentelijke vuilnisemmer 900 BEF/stuk/jaar

gemeentelijke rolcontainer 15.000 BEF/stuk/jaar

Tuinafval groene gemeentelijke zak van 50 1 12 BEF/zak ( 1 0 zakken per rol)

Keukenafval (GF+) groene gemeentelijke zak van 30 1 7 BEF/zak ( 1 0 zakken per rol)
groene gemeentelijke zak van 15 1 4 BEF/zak ( 1 0 zakken per rol)

PMD-afval blauwe IHK- of gemeentelijke zak 60 I 6 BEF/zak (20 zakken per rol)

De zakken kan u kopen bij verscheidene handelaars of in het gemeentemagazijn, Zomerlei 37 (alle werkdagen van
8.30 tot ( 1.30 uur en van 12.30- I 5.30 uur).
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Sociaal tarief :

neem contact op met het OCMW, Terlinden
laan I te Edegem.

Inwisselen oude IHK-zakken :

• intacte rollen : tegen aankoopprijs
• niet-intacte rollen : 2 oude zakken tegen l
nieuwe
en dit tot 3l maart [999 in het gemeentemaga
zijn, Zomerlei 37 (alle werkdagen van 8.30 tot

1 1.30 uur en van 12.30 tot 15.30 uur).
De blauwe IHK-zakken (PMD) mogen verder
worden gebruikt.

Zelfklever vuilnisemmer :

overschrijving op rekening nr. : 000-0009054-33
t.a.v.gemeentebestuur Edegem met vermelding
"zelfklever vuilnisemmer 1999/ 900 BEF x .
stickers = BEF" of in het
Administratief Centrum (balie), Kontichstraat
19 te Edegem (tijdens kantooruren).

Tot 3l maart [999 mag u uw intacte vuilnis
emmer inwisselen tegen 500 BEF/stuk in het
gemeentemagazijn. Zomerlei 37 (alle werkda
gen van 8.30 tot 1 1.30 uur en van 12.30 tot
15.30 uur).

Zelfklever rolcontainer :

overschrijving op rekening nr. : 000-0009054-33

t.a.v. gemeentebestuur Edegem met vermelding
"zelfklever rolcontainer 1999/ 15.000 BEF x .
stickers = BEF" of in het
Administratief Centrum (balie), Kontichstraat 19
te Edegem (tijdens kantooruren).

Tips GF+ en tuinafvalzakken

De nieuwe composteerbare zakken zijn beter
houdbaar en steviger. Om het vroegtijdig com
posteren van uw zak te voorkomen, geven wij u
enkele aanbevelingen :
bewaar de zak op een koele en droge plaats,
uit de zon;

• bewaar de rol ongebruikte zakken eveneens
op een koele en droge plaats, liefst in het
omzakje;

• gebruik de zak enkel voor tuinafval of
GF+afval:

• steek geen snoeihout in de zak;
• steek gras niet te vroeg in de zak, wacht tot
drie dagen voor de ophaaldatum;
leg onderin de zak een krant; ze slorpt het
vocht op en composteert mee in de compos
teringsinsallatie;

• doe geen warme voedingsresten in de
GF+zak:

• geef de zak wekelijks met de ophaaldienst
mee;
GF+ kan u verpakken in broodzakken of
andere papieren zakken vooraleer het te wer
pen in de GF+zak.

Grofvuil

éà.

'

2

Glas

»,$~ Restafval
Tuinafval



Locatie:

langs Kattenbroek, zijstraat van
de Prins Boudewijnlaan (na
Terelststraat)

Openingsuren :

HET
E€@PARK

Voor het thuiscomposteren kan u zelfs rekenen op de steun van
een zestal compostmeesters. Voor meer informatie kan u de
groen- en milieudienst raadplegen (tel. 03-289.21.21). In de loop
van dit jaar zullen door de compostmeesters regelmatig demoda
gen worden georganiseerd.

Als u een tuin hebe, kan u uw groente-, fruit- en tuinafval ook thuis
composteren. In dat geval zal er dankzij u minder afval dienen te
worden opgehaald en u verrijkt uw tuin met compost.

Compostvaten zijn nog steeds bij de groen- en milieudienst te
koop tegen 480 BEF/stuk (info : tel. 03-289.21.21).

Openingsuren
9-12 en 13-16 uurdinsdag

Dag

woensdag 13- 18.30 uur

Gesloten op : maandagen, zondagen
en feestdagen

Bij het bezoek aan het ecopark
dient u steeds de instructies van
de ecoparkwachter te volgen.

donderdag
vrijdag
zaterdag

13 - 17 uur
13 - 18.30 uur
10.30 - 16.30 uur WIE AFVAL WERM

FM8ET HET MIET K
Enkele Tips :

HERBRUIR
BARE
G@EDEREN
Kringloop
een&rum
@pnieuw & €o

• composteer uw groente-, fruit- en tuinafval zelf;
• koop kritisch, koop geen artikelen die oververpakt zijn;
• gebruik hervulbare verpakkingen of verpakkingen met statiegeld

in plaats van wegwerpverpakkingen
• gebruik een boodschappentas in plaats van plastieken wegwerp
zakjes;

• kies een duurzaam alternatief in plaats van wegwerpproducten
(bv. servetten, scheermesjes, fototoestellen,...);

• vermijdt klein gevaarlijk afval (KGA) : spuitbussen, batterijen, ...
• sticker 'Geen reclamedrukwerk a.u.b.' (verkrijgbaar in het
Administratief Centrum)
koop snelbederfbare producten niet meer dan je gezin tijdig op
kan; kijk naar de versheidsdatum bij aankoop;
denk ook eens aan afvalarme cadeautjes (een daguitstap, filmtic
ket, ticket voor theatervoorstelling of concert, ...). Verpak uw
cadeautjes in een bruikbare verpakking (bv. schaaltje, handdoek,
opbergdoos, ...).

U kan uw herbruikbare goederen
gratis door het kringloopcentrum
laten ophalen of naar het ecopark
brengen. Voor de thuisophaling
moet u een telefonische afspraak
maken met het kringloopcen
trum. Dit kan van maandag tot en
met zaterdag van 10 tot 18 uur
op nummer 03- 488.38.83.

Het kringloopcentrum heeft ook
een gezellige winkel in de F.
Peltzerstraat 1 3 te 2500 Lier.
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IDENTIFICATIE EN
REGISTRATIE AN

#@NOEM
Door de minister van Landbouw en KMO en
de minister van Binnenlandse Zaken werd
beslist om voor een aantal categorieën van
honden de verplichting tot versnelde identifica
tie en registratie in te voeren.

Welke categorieën van honden worden
bedoeld?

Het ministerieel besluit van 21 oktober 1998
maakt onderscheid tussen twee categorieén
van honden '

1. enerzijds, honden die karakterkenmerken
en/of gedragskenmerken vertonen eigen aan
vechthonden:

2. anderzijds. de honden die behoren tot een
aantal welbepaalde rassen, met name :

Pitbull Terrier;
Fila Braziliero.
Tosa lnu,
Bull Terrier,

• Mastiff (alle oorsprong),
Band Dog (kruising tussen Pitbull en
Masiff).
Akitu Inu,

• Dogo Argentino,
• American Staffordshire Terrier,
• English Terrier (Staffordshire bull-terrier).
• Rhodesian Ridgeback,
• Dog de Bordeaux.
• Rottweiler.

Wat houdt de verplichting in ?

Identificatie en registratie

Eigenaars van bovenvermelde honden moeten
hun dier vóór I maart 1999 laten identificeren
door inplanting van een microchip. De eige
naars kunnen hiervoor terecht bij hun dieren
arts. Deze zal de documenten voor registratie
zenden aan de Belgische Vereniging voor
Identificatie en Registratie van Honden
(BVIRH), die vervolgens aan de eigenaar de
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registratiedocumenten voor zijn hond
opstuurt.
Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt
voor honden die reeds voor 29 oktober 1998
waren geïdentificeerd, met microchip of tatoe
age. en geregistreerd. Deze honden moeten niet
opnieuw worden geïdentificeerd en geregis
treerd, maar moeten wel gemeld worden bij het
gemeentebestuur (zie verder).

Pasgeboren honden, die tot één van de bedoel
de rassen behoren, moeten voor de leeftijd van
acht weken worden geïdentificeerd en geregis
treerd zoals hierboven beschreven.

Melding bij het gemeentebestuur

Nadat deze honden geïdentificeerd en geregis
treerd zijn, moeten de eigenaars dit melden aan
de gemeentelijke administratie van hun woon
plaats. Deze melding moet ten laatste gebeuren
wanneer de hond zes maanden oud is.

Voor de gemeente Edegem dient de melding te
gebeuren door afgifte van het registratiedocu
ment van het BVIRH op de groen- en milieu
dienst, binnenfort Recreatiedomein Fort S
(openingsuren : van 9 tot 12 uur en van 14 tot
16 uur).Van het registratiecertificaat wordt dan
een kopie genomen. Als bewijs van melding
wordt het registratiecertificaat voorzien van
een gemeentestempel.

Wat als de hond verandertvan eigenaar ?

De nieuwe eigenaar moet binnen de 30 dagen
na aankoop melding doen bij de gemeentelijke
administratie van zijn woonplaats.

Uitzonderingen

De hierboven opgenomen verplichtingen zijn
niet van toepassing op eigenaars van honden
die met hun hond uit het buitenland komen en
minder dan zes maanden in België verblijven,
behalve wanneer deze honden een agressief
gedrag zouden vertonen. De burgemeester kan
in dit geval de identificatie, registratie en mel
ding verplichten.

De meldingsplicht bij de gemeente geldt even
min voor inrichtingen waar dergelijke dieren
slechts tijdelijk verblijven zoals asielen, pensions
of handelszaken voor dieren.



Brandweerinfo

SCHOLUWBRANDEN
Tijdens de voorbije koude winter
hebben we het ons allemaal in
onze woning gezellig warm
gemaakt, en bij velen heeft ook de
open haard weer dagelijks
gebrand. Ook nu wordt het vuur
nog aangestoken, want het is deze
tijd van het jaar nog flink koud.
Daarbij moeten we toch opletten
dat we niet worden geconfron
teerd met een schouwbrand.

Hoe ontstaat zo'n
schouwbrand ?

Bij een gewone vuurhaard (kolen
kachel, houtvuur of open haard)
krijgt men roet- en teerafzetting
op de schouwwanden. Een
schouwbrand ontstaat doordat
deze roet- en teerafzetting begint
te branden, meestal veroorzaakt
door een grote, plotse verhitt ing.

Zo'n schouwbrand kan vele
nare gevolgen hebben.

In de schouw ontwikkelt zich een
hoge temperatuur waardoor ook
brandbare delen van het gebouw
die in de schouwwand uitmonden
kunnen beginnen branden. We
denken hierbij aan balken, vloer
delen, maar ook meubelen die
tegen de schouwwand werden
geplaatst, enz.

De verhoogde druk binnen de
schouw kan de schouwwand uit
zetten en scheuren veroorzaken
zodat onverbrande gassen kunnen
vrijkomen en elders in het
gebouw ontbranden.

Wanneer de dakbedekking
bestaat uit brandbaar materiaal,
zoals riet of roofing, en bij volge
stouwde zolders kan de brand
zich op en onder het dak gemak
kelijk uitbreiden.

Hoe kunnen we schouw
branden voorkomen ?

Schouwbranden kunnen worden
voorkomen door brandstoffen te
gebruiken die weinig roetafzett ing
geven en door de schouw regel
matig te kuisen met een metalen
spin, waardoor roet en teer wordt
verwijderd. Dit wordt trouwens
door wettelijke reglementeringen
opgelegd. Ook de verzekerings
maatschappijen zullen meestal dit
jaarlijks onderhoudsattest opvra
gen alvorens tot een uitkering
over te gaan na een schouwbrand.

Zorg ervoor dat deze jaarlijkse
onderhoudsbeurt grondig
gebeurt. Wanneer de schouw
slechts oppervlakkig wordt gerei
nigd, kan het gebeuren dat de
roetkoek niet helemaal werd
vewijderd maar los hangt.Als men
dan een hevige vuurhaard aan
steekt, bestaat het gevaar dat het
losgemaakte roet gaat ontbranden
en een schouwbrand verooraakt.

Welke factoren beïnvloeden
de roetafzetting in
de schouw?

De roetafzetting in de schouw
wordt beïnvloed door verscheide
ne factoren. Zo bevordert een
goede rechtlijnigheid en gladheid
van de schouw een goede door
stroming van de rook. Een
bestaande schouw kan worden
aangepast door het inbrengen van
een metalen schouwpijp (let hier
bij wel op de doorsnede).

De hoogte van de schouw speelt
ook een rol : een hoge schouw
geeft een betere trek.Wanneer de
schouw niet hoog genoeg werd
opgetrokken, kunnen rookgasver
snellers een uitkomst bieden. Ook
de doorsnede van het schouwka-
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naai moet overeenstemmen met
het vermogen van de aangesloten
vuurhaard.

De wijze van stoken en de
keuze van de brandstof zijn
tevens factoren die de roetafzet
ting bepalen. Deze wordt beperkt
bij een volledige verbranding door
voldoende luchttoevoer en de
perfecte brandstof, waardoor ook
het beste rendement van het ver
warmingstoestel wordt verkregen.

Bij houtkachels en open haarden
is het aangewezen zeer droog
hout, dat in de juiste grootte is
gekapt, te gebruiken. Hierbij krijgt
men een heet vuur, waarvan de
rook met hogere snelheid door
de schouw gaat en zodanig min
der roetafzetting geeft, dit in
tegenstelling tot een laag vuur
met nat hout. Zorg ook steeds
voor de ideale luchttoevoer. Let
er op slecht kleine hoeveelheden
hout tegelijk te stapelen. Bij een te
grote hoeveelheid hout zal het
vuur slechts smeulen.

Het gebruik van een allesbrander
is vrágen om een schouwbrand.
Deze toestellen zorgen daarenbo
ven voor ongecontroleerde
milieuvervuiling. De brandstof 



afval, kunststoffen, hout met verf
e.d.- verbranden niet optimaal en
geven veel reststoffen af die zelfs
giftig kunnen zijn en die zich ook
snel afzetten in het rookkanaal.

Bij kolenkachels is het de kolen
soort die de roeneerslag bepaalt.
Vette kolen geven aanleiding tot
meer roetafzetting.

Verwarmingsinstallaties op olie en
op vaste brandstof moeten jaar
lijks worden onderhouden en
afgesteld door een bevoegd tech
nicus. Ook de schouw dient elk
jaar gekuist te worden door de
technicus of door een schouwve
ger (K.B. 6/ l /78). Zowat alle cen
trale verwarmingsinstallaties met
uitzondering van deze op aardgas
moeten hieraan voldoen.

Gasverwarmingsinstallaties ver
gen enkel een degelijk gesloten,
glad rookkanaal. Het eindproduct
van de verbranding is hier immers
waterdamp. Controleer bij het
begin van het stookseizoen of er
geen vogelnesten in de schouw
zitten.

Bij het uitbreken van een
schouwbrand :

• breng jezelf in veiligheid en raak
niet in paniek

• bel in ieder geval de brandweer
: tel. 100
melding : schouwbrand
adres : straat, nummer,
gemeente
aard van de verwarmingsinstalla
ties :stookolie, hout, kolen
enz ...

• zorg dat de bewoners het pand
verlaten.

Eigen initiatieven bij het
blussen :

• Probeer de vuurbron te doven.
Sluit de luchttoevoer af. Bij cen
trale verwarming op stookolie (en
eventueel ook gas, waar men dan
supplementair de gastoevoer
afsnijdt ) de stroom afschakelen
en de thermostaat naar beneden
zetten.
• Bij een houtkachel, kolenkachel
of open haard : gooi geen emmer
water over het vuur ! Een plan-

ten-vernevelspuit kan hier wonde
ren doen. Met die ene liter water
vormt u stoom in uw brandhaard,
de stoom wordt ook mee in het
rookkanaal gezogen en dooft
reeds gedeeltelijk de schouw
brand. Een poederblustoestel
werkt hier ook doeltreffend.
Door de trek zal het poeder mee
in de schouw worden gezogen.
Bedenk wel dat poeder wegdwar
relt en dus uw woonruimte kan
bevuilen.
• Kijk, in afwachting van de brand
weer, op alle niveaus van het huis
reeds na of er langsheen het
rookkanaal geen oververhitting
ontstaat of scheuren in de
schouwmantel komen.

Na het blussen is de roekoek
meestal opgebrand en wordt gans
de schouw uit voorzorg door de
brandweer gereinigd.

Een schouwbrand loopt niet
noodzakelijk uit op een catastro
fe, maar voorkomen is beter dan
genezen. Dus : heb je het graag
warm en fijn, hou dan ook de
schoorsteen rein !

Het jaar 2000 is een feestjaar voor de Edegemse brandweer. Dan bestaat het korps namelijk 75 jaar en dat
moet worden gevierd ! Onze brandweermannen nodigen meteen ook alle inwoners uit om mee te feesten !

De festiviteiten gaan van start in maart 2000 met een groot bal, vervolgens een motortreffen voor brand
weerlieden in de maand mei, een grote feeststoet met oude brandweervoertuigen en praalwagen op zaterdag
14 juni en in september natuurlijk een zeer grote demonstratie aan de lindedreef in de Drie Eikenstraat ter
gelegenheid van de opendeurdagen van de brandweer. De brandweer organiseert ook een zoektocht waar
aan men het ganse jaar kan deelnemen.

We rekenen op een massale opkomst bij al deze feestelijke evenementen en houden u op de hoogte van al
wat op stapel staat door middel van uitnodigingen, affiches en publicaties in volgende informatiebladen...
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WERKGROEP
ONTWIKKELINGSSAMENIMWERKING EDEGEM

5@ JAAR
MENSEN
RECHTEN

Eind 1998 werd de vijftigste ver
jaardag van de Universele Ver
klaring van de Rechten van de
Mens herdacht. Naar aanleiding
van deze vijftigste verjaardag bun
delden uitgeverij De Vijver, Novib
en NCOS verhalen en gedichten
over mensenrechten in het boek
"Is dit recht, mijn lief ?".

We kozen er voor u een gedicht
uit, geschreven in maart 1939
door Auden en vrij vertaald door
Judith Herzberg, waarin treffend
beschreven wordt hoe het is om
als vreemde onwelkom te zijn.
Is er na 50 jaar mensenrechten veel
veranderd ?

Stel er wonen er tien miljoen
in deze grote stad, ze wonen in villa's of ze wonen in gaten :
maar voor ons is er geen plaats, mijn lief, voor ons is er geen plaats.

Wij hadden ook een land dat ons zo slecht niet leek,
kijk maar op de kaart, het ligt er nog steeds :
daar kunnen we niet meer heen, mijn lief, daar kunnen we niet meer
heen.

Op het kerkhof daar bloeit een oude iep
elk voorjaar weer opnieuw :
paspoorten doen dat niet, mijn lief, paspoorten doen dat niet.

De consul sloeg op tafel en zei :
'Zonder paspoort ben je dood en voorbij' :
maar wij zijn nog in leven, mijn lief, maar wij zijn nog in leven.

Ben naar het comité geweest, die boden me een stoel.
'Kom volgend jaar nog eens terug', dat was beleefd bedoeld :
maar waar gaan we vandaag naartoe, mijn lief, waar gaan we vandaag
naartoe!

Was bij een demonstratie; de spreker ging staan :
'Als wij ze binnen laten, gaat ons dagelijks brood eraan' :
hij had het over ons, mijn lief, hij had het over ons.

Ik dacht dat ik een naderend onweer hoorde,
over heel Europa Hiclers woorden :'Zij moeten dood':
hij bedoelde ons, mijn lief, hij bedoelde ons.

1948 \

1998

Zag een poedel in jacket met een strik bovenaan,
zag een deur die voor een kat werd opengedaan :
dat waren geen Duitse joden, mijn lief, dat waren geen Duitse joden.

Ben aan de haven op de kade gaan staan,
vissen leken vrij door het water te gaan :
twee meter van me vandaan, mijn lief, twee meter van me vandaan.

Hoorde de vogels toen ik liep in het bos,
die hebben geen politici, ze zongen erop los :
zij zijn niet van 't menselijk ras, mijn lief, zij zijn niet van 't menselijk ras.

Droomde van een bouwwerk met duizend namen,
duizend etages en duizend ramen :
maar geen erbij van ons, mijn lief, maar geen erbij van ons.

Stond op een vlakte en de sneeuw viel neer,
tienduizend soldaten marcheerden heen en weer :
op zoek naar jou en mij, mijn lief, op zoek naar jou en mij.
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NOODHULP
V0@R

ZUID-AMERIKA
Onder andere Zuid-Amerika werd
in 1998 zwaar getroffen door
natuurrampen. El Nirïo en Mitch
waren niet uit het nieuws weg te
denken. We kregen beelden van
een menselijk en economisch slag
veld. Duizenden doden en vermis
ten. miljoenen mensen werden
lichamelijk of materieel getroffen.
huizen en gebouwen werden ver-

nield, wegen en bruggen werden
onbruikbaar, menige oogsten wer
den vernield ... .

Een trieste balans voor de bewo
ners van dit continent. Hulp voor
de heropbouw is zeker nodig.

Ook de Dominicaanse Republiek
werd zwaar getroffen, het project
Mudha dat de gemeente Edegem
sinds enkele jaren steunt ontsnap
te niet aan de vernielende krach
ten.

De werkgroep voor ontwikke
lingssamenwerking stelde aan de

gemeenteraad voor om 100.000
BEF noodhulp te schenken aan
het project Mudha in de Domini
caanse republiek wat unaniem
werd goedgekeurd.

Vanuit de fondsen van de werk
groep, verzameld door acties die
de Edegemse bevolking steunde,
werd aan het project Mudha even
eens 100.000 BEF overgemaakt.
Ook werd vanuit deze fondsen,
via Artsen Zonder Grenzen,
100.000 BEF overgemaakt voor
noodhulp in Honduras.

FE
ZATERDAG I3 FEBRUARI

Huis Hellemans
tentoonstelling lmelda
Crauwels
lees ook bi. 10

ZONDAG 14 FEBRUARI

Federatie van VlaamseVrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein. Elsdonk
info 449.17.66 (DeWit)

MAANDAG 15 FEBRUARI

Edegemse bibliotheken
"de langst liefdesbrief"
lees ook bi. 1 2

Grabbelpas
'Pestakel''
19 uur
refter gemeenteschool Andreas
Vesalius
lees ook bi. 14

Sport en spel
voor kinderen van het basison
derwijs
10-12.30 uur en 13.30-16 uur
sporthal Den Willecom
lees ook bi. 1 3

DINSDAG 16 FEBRUARI

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

DONDERDAG I8 FEBRUARI

Edegemse speeldagen
voor 6- tot 12-jarigen
9 tot 16 uur
info : 03-289.21.20 (jeugddienst)

VRIJDAG I9 FEBRUARI

Edegemse speeldagen
voor 6- tOt 12-jarigen
9 tot 16 uur
info 03-289.21.20 (jeugddienst)
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Grabbelpas
"Schedels zuiveren ... lekker
vies !''
I4 tot 16.30 uur
refter gemeenteschool Andreas
Vesalius
lees ook bi. 14

Vakantiegenoegens Edegem
voordracht over de
Boedhistische cultuur
20 uur
lokaal "De simpele weg",
Pretoriastraat, Berchem
inschr.: 449.04.34 (Dombrecht},
440.41.62 (De Keye)

ZONDAG 21 FEBRUARI

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
Op de koffie bij Piet de Rycker
en Christine Marteleur
10 tot 1 1.30 uur
Prins Boudewijnlaan 171
info+inschr.: 449.92.39 (Marichal)

VMPA Natuurgidsen Fort S
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema 'bomen en knoppen'
10 uur



Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info : 457.91.63 (Mathijs) of
449.12.52 (Roy)

DINSDAG 23 FEBRUARI

Davidsfonds Edegem i.s.m. CMBV
"De voeten vanAbdullah''
van Hafid Bouazza
leeskringavond o.l.v. Fran
Callebaut
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.20.II (Jan Vaes)

KAV H. Familie
voordracht 'positief denken',
gevolgd door brunch
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaerslaan 4
info : 289.43.72 (Van Parijs)

KBG Sint-Jozef Edegem
videofilm over de brandweer
van Edegem
spannender dan "Windkracht I0" !
15 uur
brandweerkazerne, Zomerlei 37
vrije inkom, ook voor niet-leden

WOENSDAG 24 FEBRUARI
Lokaal comité Open Monumen
tendag
startvergadering
20 uur
refterAdministratief Centrum
lees ook bi. 1 0

Federatie van VlaamseVrouwen
groepen
"De nu of nooit leeftijd"
voordracht door prof. dr. Christel
Geerts
20 uur
Elzenhof, Kerkplein
info : 449.17.66 (H. DeWit}

DONDERDAG 25 FEBRUARI

vorming Regio Midden-Provincie
hip-hop
lees ook bi. 1 3

KAV H. Familie
bezoek aan een persgroep te
Asse
(met de heren)
info : 440.27.26 (Vochten)

KAV St.-Jozef
hobbyavond
19.30 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info : 449.60.1I (Boyart)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
worstenbrood- en appelbol
lenavond
17.30 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

VRIJDAG 26 FEBRUARI

gemeentelijke bibliotheek
Internet-introductieles
19.30 tot 22.30 uur
lees ook bi.

Vakantiegenoegens Edegem
voordracht over Boedhis
tische cultuur
20 uur
Boedhistisch ontmoetingscen
trum 'De SimpeleWeg',
Pretoriastraat, Berchem
inschr: 449.04.34 (Dombrecht) of
440.41.62 (De Keye)

ZATERDAG 2 7 FEBRUARI

Davidsfonds Edegem
vijfde editie van het Groot
Nederlands Dictee
preselecties in Antwerpen
10 uur
info en inschrijving : 457.20.1 1
(Jan Vaes)

ZONDAG 28 FEBRUARI

Comité Edegemse Concerten
gezinsaperitiefconcert
11 uur
St.-Antoniuskerk
lees ook bi. 1 1
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MAANDAG I MAART

Gezinsraad Edegem
tentoonstelling 'Kinderen
inbegrepen''
tot 12/03
Sint-Antoniuskerk, Drie
Eikenstraat
info : 289.22.47 (Mariette
Verwimp)
lees ook bi. 15

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-Immaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiëncen, hun
partners en al degenen die recht
sreeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte
betrokken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata,
Oude-Godstr. 1 1 0
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 2 MAART

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk: 'weerbaar
zijn als kinderoppas"
19.30 tot 21.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info: 457.50.75 (Wouters)

WOENSDAG 3 MAART

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
tentoonstelling 'Kinderrech
ten"
voor gezinnen met kinderen van
1 0 tot 1 3 jaar
ook groepen van max. 25 perso
nen
namiddag : 14 tot 15.30 uur en
15.30 tot 17 uur
avond : 19 tot 20.30 uur
St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat
info en inschr.: 288.45.16
(Blondé -9 of 19 uur)



Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : popjes maken
(beginners)
19.15 tot 22 uur
ook op 10/03
plaats wordt meegedeeld bij
inschrijving
info en inschr: 288.45.16
(Blondé - bij voorkeur 9 of 19
uur)

Culturele Kring Edegem i.s.m.
Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen
"Hoe omgaan met stress,
depressie, verdriet, vreugde ?''
voordracht door Bob Vansant,
therapeut
20 uur
zaal Elzenhof (kleine zaal),
Kerkplein
info: 449.12.71 (Laenen),
449.17.66 (DeWit)

DONDERDAG 4 MAART

KAV Buizegem
dozen bekleden
ook op 18/03
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 45812.95 (Bellen)

KAV H. Familie
Braziliaanse avond
Reinildisheem, ingang
lr. Haesaerts-laan 4
info : 288.87.86 (Van Olmen)

VTB-VAB Edegem
rondreis in Jemen
diavoordracht in overvloeiiing
door L. en D.Verbinnen
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
toegang 80 fr.. leden VTB-VAB 50 fr.
info : 288.49.10 (F. Claes)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum,
Strijdersstraat 35
leden 1 00 fr., niet-leden I20 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 5 MAART
VKSJ-Molenveld en KSA Parsival
cartoonparty : kinderfuif
voor alle kinderen tussen 8
en 14 jaar
van l 8.30u tot 23.00u
inkom 50 frank
KSA-lokaal,
Jacob de Roorestraat 2
info:
448.18.90 (Koen Breugelmans) of
448.06.78 (Bert Avonds)

ZATERDAG 6 MAART

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
bezoek aan brouwerij
De Coninck
11 uur
café De Pelgrim,
Boomgaardstraat 8-10, Berchem
inschr.: 458.13.58 (Carron
Rietbergen)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
kalligrafie : unciaal met de
spitse pen
ook op 13, 20/03, 17, 24/04
9.30 tot 12.30 uur
refterAdministratief Centrum,
Kontichstraat 19
inschr.: 457.33.91

Federatie van VlaamseVrouwen
groepen
busuitstap naar Gent
thema 'kansarmoede, stedelijk
wonen en sociale huisvesting in
Gent'
vertrek Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

KSA-Parsival
beach-party : fuif
inkom : 200 frank
KSA-lokaal,
Jacob de Roorestraat 2
info : 457.32.90 (Philippe Rongé)
of 457.55.70 (DirkWaem)

ZONDAG 7 MAART

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema 'mossen bekijken'

29

IO uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ±2uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roty)

MAANDAG 8 MAART

Gezinsraad Edegem
voordracht over kinderrech
ten
in het kader van de tentoonstel
ling "Kinderen inbegrepen" (tot
12/03)
20 uur
Sint-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat
info:
289.22.47 (MarietteVerwimp)
lees ook bi. 15

DINSDAG 9 MAART

KAV Buizegem
kookdemonstratie
19.30 uur
Buisegheem,JanVerbertlei 46A
info : 457.39.11 (Konings)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

DONDERDAG I I MAART

KAV Edegem Centrum
bouwstijlen herkennen
19.30 uur
't Centrum, Strijdersstraat 33
inkom : 30 fr.
info : 457.10.69 (Van de Korput)

KAV H. Familie
bezoek aan het Planetarium
en de Koninklijke Munt
info : 440.27.26 (Vochten)



ZATERDAG 13 MAART

vorming Regio Midden-Provincie
kleuterturnen
lees ook bi. 1 3

Hengelmaatschappij "Om ter
Grootst"
openingswedstrijd - start van
het nieuwe seizoen
tot 12 uur inschrijven
viswaterArendsnest,
Boeren-legerstraat
info : 458.08.54 (Carl Van Eyck)
458.34.18 (Ria Vertongen)

+ 16 van KSA-Parsival
paaseierenverkoop deur-aan
deur

ZONDAG 14 MAART

Federatie van VlaamseVrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

VKSJ Molenveld
feestweekend 35-jarig bestaan
14.30 uur
Elzenhof, Parklaan
info : 457.55.75 (Van der Spiegel)

MAANDAG 15 MAART

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-Immaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiénten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte
betrokken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT lmmaculata,
Oude-Godstr: 1 10
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 16 MAART

KAV St.-Jozef
demonstratie : brick- en fillo-
deeg
't Schranske, Molenveldlaan 2A,
(einde speelplaats)
info : 449.68.26 (Mattheyssens)

KBG Sint-Jozef Edegem
diavoorstelling over
Argentinië en Jemen
door L.Verbinnen
15 uur
De Schrans (kleine zaal),
Molenveldlaan 4
vrije inkom, ook voor niet-leden

WOENSDAG 17 MAART

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : popjes maken
(gevorderden)
ook op 24 en 31/03
1 9.15 tot 22 uur
plaats wordt meegedeeld bij
inschrijving
inschr. : 288.45.16 (Blondé - bij
voorkeur 9 of 19 uur)

KAV Edegem-Centrum
bloemschikken
19.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.84.47 (De Blanger),
457.36.83 (Demeyer)

DONDERDAG 18 MAART

Federatie van VlaamseVrouwen
groepen
bezoek aan het Stuyvenberg
ziekenhuis te Antwerpen
13.30 uur
info : 449.17.66 (DeWit)

KAV H. Familie
voordracht : "jongeren en"
20 uur
Reinildisheem, ingang Ir.
Haesaertslaan 4
info : 289.43.72 (Van Parys)

ZATERDAG 20 MAART

Blauwvoetgemeenschap,
Culturele Kring, Federatie van
VlaamseVrouwengroepen
l 7e volkszangavond "Kom,
zing met mij !"
met muziekgroep Kriebel
presentatie :Wilfried Haesen,
zanganimatie : Gust Teugels
coördinatie :Vlaams Nationale
Stichting Edegem
20 uur

30

feestzaal Elzenhof, Kerkplein
toegang 200 fr.
Info en kaarten : 075-70.71.70
(Van Herck), 457.12.03 (Maes),
449.17.66 (DeWit)

ZONDAG 2 I MAART

Jeugdkoor DeVagebondjes
optreden voor zielen en her
stellenden
10 uur
A.Z. St.-Jozef, Molenstraat 19,
Mortsel
info : 440.08.67 (Ceuleers)

DINSDAG 23 MAART

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
dia-namiddag "Zuid-Afrika"
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 100 fr., niet-leden 150 fr.
info: 457.49.47 (Claes)

WOENSDAG 24 MAART

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : "Ben je zo
kwaad?"
20 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
inschr. : 458.13.58 (Carron
Rietbergen)

DONDERDAG 25 MAART

KAV St.-Jozef
reis
8.30 uur
vertrek aan St.-Jozefkerk,
Molenveldlaan 2
info : 449.41.01 (Staffelen)

ZATERDAG 27 MAART

Edegems Harmonieorkest
lenteconcert, thema : 'water'
20 uur
Beethovenauditorium van
Congreshotel Ter Elst,
Terelststraat
kaarten : 300 BEF, CJP en 60+ :
250 BEF



DINSDAG 30 MAART

KAV Buizegem
stadswandeling met gids
info : 455.84.60
(Van den Wijgaert)

KAV H. Familie
demonstratie : aardappelen,
net even anders (VM + AV)
19.30 uur
Reinildisheem, ingang
lr. Haesaertslaan 4
info 289.00.17 (Smeuninx)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendock)

WOENSDAG 31 MAART

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
bloemschikken met kinderen :
lentestukje
14 tot 16 uur
Elfenbankje. Drie Eikenstraat 2
inschr.: 449.71.37 (Op de Beeck)
458.13.58 (Carron-Rietbergen)

KAV St.-Jozef
lentefeest
De Schrans (grote zaal).
Molenveldlaan 2A
info : 449.60.1 1 (Boyaert)

DONDERDAG I APRIL

Koninklijk Familiakoor
opluisteren viering t.g.v.
Witte Donderdag
20 uur
Familiakerk, Kerkplein I, Elsdonk

Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 fr., niet-leden 120 fr.

(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

ZATERDAG 3 APRIL

28e Maria Regina
spaghetti-avond
17 uur
zaal 't Parkske, Edegemsestraat
26, Mortsel
info en reservatie : 449.41.01
(K. Stoffelen)

ZONDAG 4 APRIL

Koninklijk Familiakoor
opluisteren hoogmis t.g.v.
Pasen
10.30 uur
Familiakerk, Kerkplein 1, Elsdonk

DINSDAG 6 APRIL

sporthal DenWillecom
sport en spel
voor kinderen van het basison
derwijs
lees ook bi. 1 3

ZATERDAG I O APRIL

Edegemse bibliotheken
jeugdboekenweek "Houden
van ..."
lees ook bi. 12

ZONDAG 11 APRIL

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema 'lenteprikkels'
10 uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ±2uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roty)

MAANDAG 12 APRIL

sporthal DenWillecom
sport en spel
voor kinderen van het basison
derwijs
lees ook bi. 13
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DINSDAG 13 APRIL

KAV H. Familie
wandeling
info : 440.27.26 (Vochten)

ZATERDAG 17 APRIL

KAV St.-Jozef
vijgen na Pasen (broodjes
maaltijd)
17.30 uur
De Schrans (grote zaal),
Molenveldlaan 2A
inschr.: 449.60.1 1 (Boyaert}

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen bij
de secretaris van de advies
raad waartoe zij behoren.

Voor de volgende edities gel
den deze data :
• nr. 188
2april- 14 mei
teksten binnen 19 februari
• nr. 189
7 mei - 25 juni
teksten binnen 26 maart
• nr. 190
18 juni - 27 augustus
teksten binnen 7 mei.

Wist u dat ...
• de KAV Edegem-Centrum elke
2de, 4de en eventueel 5de don
derdag van de maand van 13.30
tot 16.30 uur een hobbynamiddag
organiseert (info : 457.36.83 of
458.07.38).

• de KAV St.-Jozef elke maandag
van 9 tot IO uur turnt (info :
457.76.68), elke vrijdag van 9.30 tot
1 1 uur volleybalt (info : 449.10.95)
en elke dinsdag van 9 tot 1 1 uur
leest (info : 440.35.42).



TELEFOON- EN FAXNUMMERS
GEMEENTEDIENST

Nieuw sedert l# december ·98%

TELEFOONNUMMERS :

Algemeen telefoonnummer : 03-289.26.50
Bevolking, Burgerlijke stand, Secretariaat, Personeelsdienst. Informatiedienst, Ontvangerij / Financiële dienst.
Belastingdienst, Technische dienst, Edegems taalatelier, Kunstacademie, Huis Hellemans

Politie : 03-289.23.00 of 101 voor dringende hulp

Brandweer : 03-457.46.33 of 100 voor dringende hulp

Gemeentewerken : 03-289.22.90

Kinderopvangdienst : 03-289.21.10

Jeugddienst : 03-289.21.20

Groen- en milieudienst en Natuurcentrum Fort 5 (bioklas) : 03-289.21.21

Gemeenteschool AVE : 03-289.21.50

Bibliotheek : 03-289.23.50

Sporthal DenWillecom : 03-289.23.70

Academie voor muziek en woord : 03-289.23.60

PWA Edegem vzw : 03-289.21.30

Kind en Gezin Edegem vzw (consultatie) : 03-289.21.05

FAXNUMMERS :

Bevolking, Burgerlijke stand : 03-289.22.33

Secretariaat, Personeelsdienst, Informatiedienst, Ontvangerij
Belastingdienst, Kinderopvang- en jeugddienst : 03-289.22.44

Politie : 03-289.23.33

Brandweer : 03-289.21.99

Gemeentewerken : 03-289.22.99

Technische dienst : 03-289.22.77

Groen- en milieudienst : 03-289.21.22

Bibliotheek: 03-289.23.55

Gemeenteschool AVE : 03-289.21.55

Sporthal Den Willecom : 03-289.23.77
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Financiële dienst,
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INHOUD
Openbare verlichting

Herinrichting
Edegem-Centrum

Meneerke van Buizegem

Strijd tegen zwerfvuil

3-5

6-7

8-9

10

• Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op vrijdagnamiddag 2
april (Goede Vrijdag). op maandag 5 april (paasmaandag). op don
derdag I 3 mei (Onze-Heer-Hemelvaart) en op maandag 24 mei
(pinkstermaandag).

De politiewacht is dag en nacht open, ook op feestdagen.
Huis Hellemans 10-1 1

Dienst rechtshulp OCMW 1 1

Zaterdagavondconcert 12

Internationaal folklorefestival 13

In de Edegemse
bibliotheken 14-15

Edegemse speeldagen 1 6

GEMEENTELIJKE
OPENBARE
BIBLIOTHEEK

Fort op z'n kop

Grabbel pas

Anabolen

Surfen op Internet

Cultureel Jeugdpaspoort

Extra katern :
Verkiezingen op 1 3 juni

Sportend Edegem

Antwerpen Fietsprovincie

Edegemse bevolking

Diensten bevolking en
burgerlijke stand

Antwerps Tram- en
Autobusmuseum

Reispassen

Gids voor energiezuinige
toestellen

l6
17-18

18-19

19

20

21

22

22

23

23

24

25

Hovestraat 55 - 2650 Edegem - tel. 03-289.23.50

• maan-, woens- en donderdag : 13.30- 20 uur
• dinsdag : 13.30 -17 uur
• vrijdag : 13.30 - 18 uur
• zaterdag : 9.30- 12.30 uur

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
ELSD@NM

Kerkplein z/n- 2650 Edegem - tel. 03-449.30.35

• maandag en vrijdag : 18 - 20 uur
• woensdag en zaterdag : 14- 17 uur
• dinsdag en donderdag gesloten

Thuiscomposteren 25-27

Infoavond stookolietanks 28

Gemeentelijke
huisvuilzakken 29

Rommelmarkt tijdens

de jaarmarktfeesten

Eurobuffet Edegem COLOFON29

30

Unicef

Zonnebloemactie 1999

Werkgroep Emancipatie

Brandweerinfo

Stratenplan Edegem

Activiteitenkalender

Vereniging in de kijker

30

31

32-33

33-34

34

5-39

39

Verschijnt achtmaal per jaar
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba 
Boechout
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders,
burgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem
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ONZE OPENBARE
VERLICHTING
Edegem kiest voor
milieuverantwoord

en veiliger licht
Zoals aangekondigd in de beleidsbrief 1999 zal
Edegem goed verlicht het jaar 2000 binnenstappen.

In grote delen van onze gemeente staat de hui
dige openbare verlichting er reeds meer dan 40
jaar. Zowel de matige kwaliteit van het licht als
het toenemend aantal defecten maken de ver
nieuwing van de openbare verlichting noodza
kelijk.

Ook in het kader van het milieubeleid en de
REG-acties (REG staat voor "rationeel energie
gebruik") is de vervanging van kwikdamplam
pen door natriumlampen een goede zaak. De
huidige lampen bevatten kwik en zijn daarom
milieuonvriendelijk. Zij vormen immers een
grotere milieubelasting bij de productie en bij
de recyclage. Daarenboven zijn zij minder ener
giezuinig dan natriumlampen.

De vervanging van een 1.500-cal armaturen mee
hun lamp en een 650-tal palen gaat op I april
[999 van start. De totale uitvoeringstermijn van
de werken wordt geraamd op zes maanden.

Hee aanbrengen van een verlichting die energie
zuiniger is. gerichter. goedkoper en adequater
verlicht dan de huidige infrastructuur mag op
zich al een milieudoel nastreven. het feit dat
onze straten veel beter verlicht zullen zijn,
komt daarenboven tegemoet aan de wensen
van de bevolking. In de wijkvergaderingen werd
immers regelmatig gevraagd naar beter licht in
bepaalde straten.

We kiezen voor een globale en degelijke aan
pak. De financieringsfaciliteit via de dotaties bin
nen IVEKA maakt het ons nu mogelijk op ver
antwoorde ecologische en economische wijze
dit omvangrijk project terdege uit te voeren.

Vervanging oude lantaarnpalen

De gelegenheid werd ook benut om de palen
zelf te onderzoeken en waar nodig deze te ver
vangen.
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Het overgrote deel van de palen met een hoog
te van 4 meter is aan vervanging toe.

Om een uniforme verlichting te verkrijgen,
worden deze vervangen door palen van 6
meter hoogte en met een paalarm. Dit geeft
gelijkmatige gerichte verlichting waar nodig op
de straat, deels op het voetpad en in de voor
tuin; de lamp steekt buiten het bladerdek van de
boomkruin.

We kozen voor aluminium palen omdat alumi
nium een aantal voordelen biedt :
• licht in gewicht (= gemakkelijk te plaatsen)
• onderhoudsvrij (hoeven niet geschilderd te
worden)
milieuvriendelijk product (volledig recycleer
baar; het meeste aluminium dat wordt
gebruikt is reeds gerecycleerd aluminium)

• veiliger bij aanrijding (aluminium palen hebben
de neiging bij aanrijding van de auto weg te
buigen, terwijl sealen palen op de auto vallen).

Verwijdering kwikdamplampen

De kwikdamplampen in onze gemeente zijn de
lampen met ongelijkmatig verspreid hard wit
licht.
Zij bevinden zich in oude blakers in de oudste
wijken zoals de "leitjes" en verschillende hoofd
straten op de 7 tot 8 meter hoge palen. Ze
komen ook voor op 4 meter palen in de beken
de glazen stolp en staan in de meeste woon
straten opgesteld, zo bijvoorbeeld in de Ter
Borchtlaan en de Elsenborghlaan. Maar ook al
de 6 meter palen met een boog zijn er nog mee
uitgerust.

Deze lampen verbruiken gemiddeld 125 W per
lamp, waar de nieuwe lampen slechts S0W zul
len verbruiken in een veel meer gelijkmatig ver
lichtende armatuur. Alhoewel een belangrijke
daling van het stroomverbruik zal worden gere
aliseerd, blijkt uit onze metingen dat het ver
lichtingsniveau vaak twee- tot driemaal beter is.
Ons oog is immers gevoeliger voor het kleu
renspectrum van het wit-gele licht van de natri
umlampen. De toegenomen milieuaandacht,
verkeersdrukte, het onveiligheidsgevoel maken
een vervanging dus meer dan wenselijk.

Nieuwe hogedruk-natriumlampen en
armaturen

In nieuwere straten en bij de recente vervan
ging van installaties van de openbare verlichting
werd al systematisch gekozen voor hogedruk



nieuw armatuur type Saturnus

natriumlampen. Deze kenmerken zich door hun
zacht wit-geel licht met goede kleurweergave.

In de straten waar de 4 meter-palen nog in
goede staat verkeren en dus niet worden ver
vangen, wordt de bestaande stolp met kwik
damplamp vervangen door een Saturnus-arma
tuur uitgerust met een 70Whogedruk-natrium
lamp. Dergelijke armaturen hebben reeds een
aantal jaren hun kwaliteiten bewezen in andere
straten, zoals bijvoorbeeld in de Terelststraat,
meer bepaald in het gedeelte voor de gemeen
telijke sporthal Den Willecom.

Voor de palen van 6 meter werd gekozen voor
de MC 12-armacuur, uitgerust met een 50 W
hogedruknatriumlamp.

Edegem voerde een grondige studie uit naar de
beste keuze van verlichting. Hierbij werd geke
ken naar de kwaliteit van verschillende armatu
ren. De gelijkmatigheids- en verblindingsfactor,
de kwaliteit van de spiegelre-
flector, de positie van de lamp ,~
t.o.v. van het wegdek werden s

getest. De keuze werd mee
bepaald aan de hand van "
proefopstellingen, die nog
steeds te zien zijn in onder
meer de Acht-Eeuwen laan en
de Zwaluwenlei.
Daar werden op verschillen
de hoogten telkens twee
types opgesteld : een arma
tuur met een 70 W-lamp en
een MC 12-armatuur met
50W-lamp. Laatstgenoemde
scoort op verscheidene vlak
ken beter en dat zelfs met
een 50W-lamp. Deze arma
tuur heeft haar duurzaam
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heid reeds bewezen maar kost een weinig duur
der.

Voor de palen hoger dan 6 meter wordt dezelf
de armatuur gebruikt, maar dan met een lamp
van 70W. Voor de verlichting van bepaalde kruis
punten kan daarop een uitzondering worden
gemaakt en kunnen lampen tot 1 00 W worden
gebruikt.Voor de centrumstraten Strijdersstraat,
Hovestraat, Doelveldsraat en het gemeente
plein wordt voor een aparte oplossing gekozen,
die buiten de REG-actie valt. Voor het Sint
Goriksplein zal, bij de aanleg van de Buizegemlei,
aandacht besteed worden aan nog extra verlich
ting.
Bij de heraanleg van het centrum wordt per fase
de verlichting vernieuwd.Voor de eerste fase, die
binnenkort van start gaat, worden Albany-arma
turen geplaatst op nieuwe palen. Armaturen en
palen zijn van een designtype, dat kadert in een
opwaardering van ons dorpscentrum.
Hier werd voor een nieuw type lamp gekozen
met een witter licht, het ultra-hogedruknatrium.

Financiering

Aan de totale ingreep is een prijskaartje ver
bonden van om en bij de 27.000.000 BEE

Meer informatie

Exacte gegevens omtrent de specifieke toe
stand vóór uw deur kunt u steeds navragen bij
onze medewerker Walter Pellmans, werkzaam
op de technische dienst en bereikbaar op het
telefoonnummer 03-289.22.74.

nieuw armatuur type MCI2



Bestaande verlichting blijft behouden :
Adrien de Gerlachestraat - D'Heldtlaan - de Burletlaan - Doornstraat - Drie-Eikenstraat - Eysegemblok 
Florent Geversstraat - Garden Citylaan - Jacob de Roorestraat - Jonkersaard - Jozef de Veusterstraat (ts . Drie
Eikenstraat en Adolf Queteletlaan) - Kattenbroek - Kruisbeemd - Lange Beemd - Leroylaan - Losweg - Loze
Gaanweg - Mechelsesteenweg - Noulaertsplein - Oude-Godstraat - Parklaan (ts . Vestinglaan en Wilrijk) 
Pastoor Moonslaan - Pitsemburglaan - Rogier van der Weydenstraat - Scheibeek - Terelsstraat (ts .
Strijdersstraat en Verbindingsplein) - Trooststraat - Vestinglaan - Wilrijkstraat

Vervanging van armaturen :
Aartselaarstraat - Acht-Eeuwenlaan - Archimedeslaan - August Coolslaan - Beekstraat - Boerenlegerstraat 
Buizegemlei - De Pelgrim - De Wieken - Doelveldstraat - Dr. Frans Bernaerstraat - Dr. Frans Hemeryckxlaan
- Ernest Staesstraat - Firmin Deprezlaan - FortV-straat - Frans Kusterslaan - Gebroeders van Raemdoncklaan
(ts. WHereynsstraat en L.de Boningestraat) - Gerard de Cremerstraat - Gerard van Laethemlaan - Grote
Dries - Hagedoornlei - Heihoefseweg - Heldenstraat - Henri Dunantstraat - Herfstlei - Hovestraat - Jachtlaan
- Jan Verbertlei - Jean Notéstraat - Justus Lipsiusstraat - Kapelaan Smitslaan - Kerkplein - Koning Albertlei 
Kontichstraat- Lange Beemd - Laureysstraat - Leeuwerikenlei - Leonardo da Vincilaan - Leopold Il-lei 
Lourdeslaan - Mariënlaan -Mgr. Cardijnlaan - Michiel van Coxiestraat - Pinervastraat - Polenlei - Mortselstraat
- Omheiningslei - Onafhankelijkheidsstraat- Oude Terelsts raat - Oudebaan - Oud-Kerkhoflaan - Pastoor
Denslaan - Pastoor Woutersstraat - Patronaatstraat - Paulus Pletinckxstraat - Philips Verheyenstraat - Posdijk
- Pulaan - Ridder H. Cantmansraat - Rozenhof - Sterrenlaan - Ter Beke - Terelsstraat - Terlindenlaan - Tony
Bergmannstraat - Ullensstraat - Van Peborglei - Victoriastraat - Volhardingsstraat - Vrijwilligersstraat - Willem
Herreynsstraat - Willem Kerrickxstraat - Zomerlei - Zwaluwenlei.

Vervanging van palen en armaturen :
Adolf Quetelelaan - Adriaan Willaertstraat - Andreas Vesaliuslaan - Biezenwei - Cronckenroystraat - Den
Eeckhofsraat - Den Leeuwenbergstraat - Elsbos - Elsenborghlaan - Ernest Jouretlaan - Eugenio Pacellilaan 
Ferdinand Verbiestlaan- Gebroeders van Raemdoncklaan (ts . L.de Boningestraat en R.De Rudderlaan) 
Hazeschransstraat - Hendrik Kennisstraat - Hofgracht - lr. Haesaertslaan - Jan Ockegemstraat - Joe Englishlaan
- Jozef de Veusterstraat - Jozef Jespersstraat - Kladdenbergstraat - Klaverenaard - Leo Baekelandstraat - Lode
de Boningestraat - Molenveldlaan - Mr. Richard Goossensstraat - Mussenburglei - Nicolaas Lemmensstraat 
Opstal- Papenblok - Paul Gilsonlaan - Philips de Ponteplein - Pieter Coudenberghlaan - Pieter van den
Bemdenlaan- Renaat de Rudderlaan - Rombout Keldermansstraat - Romeinse Put - Rotenaard - Simon
Stevinlaan- Sint-Goriksplein - Smolders Blockstraat - Sorbrechtshofstraat - Te Nijverdoncklaan - Ten
Boschstraat - Ter Borchtlaan - Ter Tommenstraat - Ter Voortlaan - Timmerdonckstraat - Tweebunder -Valentina
Le Delierstraat - Varenblok - Wenzel Cobergherstraat

Even wennen

Wellicht vergen de eerste dagen na de plaatsing
wat gewenning.
Wij zijn er niettemin van overtuigd dat u tevre
den zult zijn met deze verlichtingsingreep.
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HERINRICHTING
EDEGEM-CENTRUM
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Het centrum van de gemeente wordt geher
waardeerd. De centrumstraten krijgen niet
alleen een nieuw uitzicht, zij worden tevens
verkeersleefbaarder gemaakt en het woon- en
winkelklimaat wordt verbeterd.

De veranderingswerken verlopen gefaseerd. Zij
vangen effectief aan op woensdag 7 april en
moeten beëindigd zijn tegen het einde van dit
jaar. De nutsbedrijven zullen vóór de aanvangs
datum hun voorbereidend werk uitvoeren.

Eerst is het gedeelte Strijdersstraat aan de
beurt dat gelegen is tussen de Boerenleger
straat en ongeveer de huisnummers 47.49.

DE WERKEN

De rijweg wordt uitgevoerd in mozaïekkeien,
terwijl de rijbaanbreedte wordt herleid van 6
tot 4 meter.

Er worden fietssuggestiestroken aangelegd, die
het fietsen niet alleen veiliger zullen maken,
maar ook comfortabeler, want deze stroken
worden uitgevoerd in een fietsvriendelijk mate
riaal. Hierbij kan worden aangestipt dat in dit
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gedeelte van de Strijdersstraat, dat zich ken
merkt door eenrichtingsverkeer, de fietsers zul
len zijn toegelaten in beide richtingen.

Het voetpad wordt verbreed en ter hoogte van
de Sint-Antoniuskerk komt een verhoogde
oversteek en aan het kruispunt met de
Terelststraat een plateau.

Door de aanleg van voldoende parkeerplaatsen
wordt tegemoet gekomen aan de wensen van
kortparkeerders.

Het geheel zal verder worden aangekleed met
straatbomen, -meubilair en moderne openbare
verlichting.

OMLEIDING VAN HET DOORGAAND
VERKEER

• Drie-Eikenstraat richting Kontich en
Hove
Het verkeer komende van de Drie-Eilenstraat
richting Kontich en Hove wordt omgeleid via
De Pelgrim Oude Terelststraat
Verbindingsplein- Leonardo da Vincilaan
Boerenlegerstraat - Strijdersstraat.

• Drie-Eikenstraat richting Mortsel
Het verkeer komende van de Drie-Eikenstraat
richting Mortsel verloopt ongewijzigd.

• Oude-Godstraat richting Kontich en
Hove
Het verkeer komende van de Oude-Godstraat
richting Kontich en Hove wordt omgeleid via
Molenlei- Grijpegemplein- Lourdeslaan 
Hovestraat.

• Kontich-Hove richting Oude-Godstraat
Het verkeer komende van Kontich en Hove
richting Oude-Godstraat verloopt ongewijzigd.

OMLEIDING VAN HET OPENBAAR
VERVOER

Lijn 32
Het traject met bestemming Antwerpen volgt
de normale reisweg. De route met bestemming
Edegem wordt omgeleid als volgt : Drie
Eikenstraat - De Pelgrim - Oude Terestsraat 
Verbindingsplein- Leonardo da Vincilaan 
Boerenlegerstraat - Strijderstraat - Kontich
straat en volgt verder de gewone reisweg.

De haltes Kladdenbergstraat en St.-Antonius
kerk vervallen en worden vervangen door twee



haltes op het Verbindingsplein en in de
Leonardo da Vinci laan (t.h.v. Boerenlegerstraat).

Lijn 295
De bus volgt de normale reisweg richting
Antwerpen. Het traject met bestemming
Kontich-Waarloos wordt omgeleid via Oude
Godstraat - Molenlei- Grijpegemplein 
Lourdeslaan- Hovestraat en volgt verder de
gewone reisweg.

PARKEERVERBOD EN PARKEERMO
GELIJKHEID

Om het omgeleide verkeer vlot te laten verlo
pen. gelde tijdens de werken in de eerste fase
een parkeerverbod in de volgende straten :

Een overzicht van de volgende fases :

Na fase 1. hierboven beschreven. volgen er
nog vier fases. namelijk :
• fase 2 : Scrijdersscraac (tussen huisnummers
47-49 en 67-69)

• fase 3 : Drie-Eikenstraat (tussen Park
Centrum en de Prins Boudewijnlaan : asfal
tering wegdek)

• fase 4 : Drie-Eikenscraac (tussen ingang
Park-Centrum en de Strijdersstraat)

• fase 5 : Plein voor de kerk en parking eer
hoogte van de dreef.

MEER INFO OVER DE WERKEN

Tijdens de werken worden de bezoekers van de
Strijdersstraat op de hoogte gehouden van de
laatste vorderingen op de werf door middel van
een informatiebord, dat tijdelijk zal worden
geplaatst op de hoek van de Strijdersstraat en
de Terelsstraat.
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Archimedeslaan langs de pare zijde
• August Coolslaan tussen Archimedeslaan en

Mgr.Cardijnlaan
• Boerenlegerstraat
De Pelgrim

• Lourdeslaan
Mgr.Cardijnlaan
Oude Terelsstraat.

De Scrijdersscraac blijft tijdens de werken
steeds toegankelijk voor voetgangersverkeer.
Parkeren kan vlakbij op de parking van sporthal
Den Willecom in de Terelststraat, op de parking
naast de lindedreef van het Hof ter Linden en
op het gemeenteplein.

Met vragen in verband met het ontwerp kunt u
ook steeds terecht bij de verkeersdienst
(Nicole Van Gysel, tel. 03-289.22.85) en voor
inlichtingen betreffende de uitvoering bij de
dienst openbare werken (Pol Vandenbussche,
tel. 03-289.22.83).
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FOLKLORISTISCH
FEEST MENEERKE

VAM BUIZEGEM

Op 30 april viert onze gemeente naar jaarlijkse traditie
het folkloristisch feest 'Meneerke van Buizegem'. Net

zoals vorig jaar komt er een feestelijke tent
op de recreatiezone Romeinse Put.

Het gemeentelijk feestcomité
biedt u- i.s.m. verscheidene

verenigingen - volgend
programma aan :

FEEST VAN MENEERKE VAN BUNZEGEM

19.30 uur : Vertrek STOET op het St.-Goriksplein
m.m.v. Kring voor Heemkunde
Kon. Fanfare St.-Rosalia
St.-Sebastiaansgilde
Toneelgroep De Meeuw
De Karos

Het feestcomité nodigt alle kinderen uit om verkleed mee op te stappen in de stoet. ledereen krijgt een
mooi geschenkje!

GEZELLIG SAMENZIJN in de feesttent
Muzikale omlijsting door het Retro Trio
Snacks

Gratis inkom !

20.15 uur: TONEELSPEL met VONNIS ENTERECHTSTELLING VAN MENEERKE
m.m.v. Buizegemkoor

Kon. Fanfare St.-Rosalia
Kring voor Heemkunde
Toneelgroep De Meeuw

21 uur:
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zaterdag l mei 1999
I4- 16.30 uur: Nieuw dit jaar: KINDERROMMELMARKT

Alle kinderen tot 12 jaar kunnen speelgoed en boe
ken, die ze niet meer gebruiken, verkopen op de kin
derrommelmarkt in de feesttent.

Je kan je inschrijven op woensdag 28 april tussen 14
en l6 uur bij Kristel Kussé in het Administratief
Centrum (2de verdieping), Kontichstraat 19 te
Edegem.Je betaalt dan 30 BEF voor een tafel.
Op I mei zelf kan je ook nog inschrijven. Je betaalt
dan wel 50 BEF voor een tafel.
Het aantal plaatsen is beperkt !

's avonds :

14 - 18 uur :

15 uur:

KAARTWEDSTRIJD

SPRINGKASTEEL
SCHMINKEN

THEATER PROPOP brengt
'HOLLE BOLLE BILLY'

Inkom : 60 BEF (Je kan al binnen
vanaf 14.30 uur.)

Dit feest wordt georganiseerd
i.s.m. de B.G.J.G. - afdeling Edegem

♦

zondag 2 mei
GROOT GEZINSFEEST

voor alle kinderen en hun ouders

zaterdag ! en zondag 2 mei
CYBERBUS

19 - 19.30 uur : Inschrijvingen
19.30 uur : Aanvang wedstrijd

Inleg : 100 BEF
Voorinleg van 2.000 BEF
Talrijke mooie prijzen te winnen

I4- 18 uur : Net zoals vorig jaar wil de gemeentelijke jeugdraad opnieuw iets aanbieden t.g.v. het folkloristisch
feest Meneerke van Buizegem. Er komt een cyberbus te staan aan de feesttent, waar je op een
ontspannen manier vertrouwd kan raken met het internet-gebeuren. Meer informatie hierover
vind je op blz. 19.

Voor meer inlichtingen over het programma kan u terecht bij Kristel Kussé, secretaris
gemeentelijk feestcomité, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat l9 te Edegem - tel. : 03-289.22.46
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STRIJD
TEGEN
ZWERE
UIL
Bevuiling van openbare wegen, par
ken en plantsoenen, speelpleintjes...,
we worden er allemaal mee gecon
fronteerd.

Om de strijd aan te binden met het
zwerfvuil en de hondenpoep heeft
het gemeentebestuur een nieuw
project op het getouw gezet.

Zo worden in een eerste fase, in het
kader van de Smet-banen,vier straat
keerders aangeworven voor het ver
wijderen van zwerfvuil en honden
poep in de straten van Edegem.Twee
van hen hebben reeds begin maart
hun werkzaamheden aangevat.

In een tweede fase zal een sensibili
seringsactie op het getouw worden
gezet, die zich onder meer zal rich
ten tot de hondenbezitters. Er zal
een beroep worden gedaan op hun
burgerzin om het openbaar domein
vrij te houden van hondenpoep. De
actie zal zich evengoed toespitsen op
de inwoners die de straten bevuilen
met frietzakjes, drankblikjes, etens
resten en zo meer.

Het is onze ervaring dat de meeste
Edegemnaars zich correct gedragen.
Er is echter een kleine minderheid
die niet zo zorgvuldig omspringt met
het proper houden van het open
baar domein. Deze vervuilers zullen
worden gesanctioneerd. Naast
beboeting zal hen een bijkomende
belasting worden aangerekend van
1.000 tot 2.500 BEF per geval.

HUIS HELLEMAMS
kalender tentoonstellingen

In 1978 kocht de gemeente, na het overlijden van Josephus
Eugenius Cornelius Hellemans, het mooie Huis Hellemans aan. Na
een aantal verbeteringswerken en verbouwingen stelde de toenma
lige gemeenteraad het huis open voor het publiek.
Het beheer werd toevertrouwd aan de vzw Tentoonstellingshuis
Hellemans, een vereniging zonder winstgevend doel, waarvan sche
penen, gemeenteraadsleden, kunstenaars en personen die zich bij
de kunstwereld betrokken voelen, lid zijn.
iedereen kan nu vrij Tentoonstellingshuis Huis Hellemans bezoeken
en genieten van de creaties van de kunstenaars.
Wens je ook op de hoogte gehouden te worden van de tentoonstel
lingen in Huis Hellemans, dan kan je contact opnemen met Anneleen
Decraene. Konichstraat 19,2650 Edegem, tel. 03-289.26.50.

1 3 maart tot 4 april
LisbetVerheye
olieverfschilderijen

10 april tot 2 mei
Jef De Cock

beelden

8 mei tot 6 juni
Kristin De Pooter

l2 juni tot 27 juni
gasttentoonstelling Den Dierenvriend

Huis Hellemans is gratis toegankelijk
op woensdag van 14 tot 17 uur,
op vrijdag van 14 tot 17 uur
en op zaterdag en zondag

van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur.

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

GEEF KUNST EEN KANS, BEZOEK HUIS HELLEMANS
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Jubileumboek
20 JAAR

GEMEENTELIJK
KUNSTCENTRUM

HUIS HELLEMANS
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Gemeentelijk
Kunstcentrum Huis Hellemans werd een boek uitgegeven waarin
de geschiedenis, de doelstellingen en een overzicht van tentoon
stellingen en exposanten aan bod komen.

Dit prachtige boek met een 20-al kleurenfoto's en een 40-tal
zwart-witfoto's kost slechts 400 BEF en is te koop in Huis
Hellemans. Strijdersstraat I4, Edegem, tijdens de openingsuren van
de tentoonstellingen.
Het kan ook gekocht worden aan de receptie van het
Administratief Centrum en op de zetel van de vzw
Tentoonstellingshuis Hellemans., Kontichstraat l9, Edegem, tijdens
de kantooruren.
tet onderstaande strook kunt u het boek bestellen en het wordt
u opgestuurd zodra
het benodigde bedrag
op onze rekening
werd gestort (per
exemplaar 400 BEF +
80 BEF verzendings
kosten).

@€MW-Edegem
DIENST
RECHTS
HULP

Sedert 1992 werd, in samenwer
king met zeven OCMW's van het
kanton Kontich, ook in Edegem
een dienst rechtshulp opgericht.
Inwoners van Edegem kunnen na
afspraak terecht bij onze juriste,
mevr. Nele Malfliet.

De jurist geeft informatie en
advies over onder meer :
• familierecht (bv. echtscheidingen,
onderhoudsgeld, hoede- en
bezoekrecht...)

• huurwetgeving
• contracten
• sociaal recht e.d.

De juriste is enkel op woensdag
aanwezig. Een afspraak maken op
tel.03-450.84.07 is noodzakelijk.

De juridische dienst van het
OCMW-Edegem is gevestigd in de
Terlindenlaan nr. 1.

BESTELLING BOEK "20 JAAR HUIS HELLEMANS"
Ondergetekende,
wonende te

wenst exemplaren van het boek "20 jaar Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans" te ontvangen en betaalt

hiervoor ..x480 BEF = ........... BEF
• via overschrijving op rek. 001-3135157-96 van de vzwTentoonstellingshuis Hellemans

of
• via een gekruiste cheque ten name van de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans.

Datum :

1 1

Handtekening :



Comité
Edegemse
€oneer'ten

ZATERDAG
AVOND€ON€ERT

99 MEI 1999
Sylvia Trae piano

Centrum Cristophori te Amsterdam en geeft er
muziekworkshops.
Een pianoconcert met Sylvia Traey brengt een
boeiende confrontatie tussen de compositie en
de uitvoering, tussen virtuositeit en poézie, tus
sen respect en persoonlijkheid. De luisteraar
neemt deel aan een zoektocht naar het muzika
le ... en , doorheen de muziek, naar het diep
menselijke.

Datum

zaterdag 29 mei
om 20.1 S uur

Op 29 mei 1999 organiseert het Comité
Edegemse Concerten zijn eerste zaterdag
avondconcert van dit jaar met een optreden
van de Edegemse pianiste Sylvia Traey.
Zij brengt een schitterend programma
rond Chopin en enkele tijdgenoten.

Sylvia Traey kreeg haar eerste piano
lessen van haar vader, Eugéne Traey, en
gaf als I8-jarige haar eerste pianoreci
als in binnen- en buitenland. Zij is lau
reate van verscheidene belangrijke
wedstrijden, zoals de Internationale Muziek
wedstrijd Koningin Elisabeth.

Sylvia Traey brengt reeds meer dan 30 jaar con
certen in binnen- en buitenland :
• op traditionele en alternatieve podia
• van de Singel Antwerpen tot de bedrijfswe
reld

• van radio- en tv-programma's tot hospitaal- en
gevangenisconcerten (uniek in Vlaanderen !)

• van universiteitsconcerten in de VSA tot intie
me huisconcertjes.

Sylvia Traey wil op zo verscheiden mogelijke
plaatsen muziek brengen.

Ook haar eigen huis in de Lentelei stelt ze ter
beschikking voor 'kunstbeleving'.

Sylvia Traey organiseert kinderateliers, waar
'kleur en klank' elkaar ontmoeten.

Recent is zij benoemd in het Cultureel

Plaats

St.-Antoniuskerk, Drie-Eikenstraat. Edegem
Centrum

Inkom

350 BEF
250 BEF voor 'Vrienden van de Edegemse
Concerten', +3-pas, CJP en -18-jarigen

VVK en informatie

Kristel Kussé
p.a. Administratief Centrum
Kontichstraat I9 te 2650 Edegem
tel. 03-289.22.46
alle werkdagen tussen 9 en 12 uur of tussen 14
en 16 uur

Noteer alvast de datum van het Volgende zaterdagavondconcert : op 25 september 1999
vergasten wij het Gaggini-strijkkwartet en Fernando Gonzalez, gitaar !
Uitgebreide informatie hierover volgt in een volgend informatieblad.
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245TE
INTERNATIONAAL

FOLKLOREFESTIVAL
EDEGEM

Uitbundige dansen, prachtige zang en muziek, kleurrijke kledij, spet
terende optredens, internationale verbroedering, hartverwarmende
vriendschappen, familiale sfeer, ... kortom een groots feest van
vreugde en vriendschap ! Dat zijn de hoofdingrediénten van het
Internationaal Folklorefestival in Edegem. Dit jaar is het Edegems
Volkskunstkomitee aan haar 24ste editie toe. Ook dit jaar zullen
500 buitenlandse gasten Edegem gedurende zeven dagen omtover
en tot een kleine wereldstad. Zeven dagen waarin iedereen de kans
heeft om kennis te maken mee al die verschillende culturen !!
Vorig jaar openden een I00-tal gastgezinnen hun deuren en harten
voor de 200 gasten uit Bulgarije. Guinea. Finland. Brazilië en
Colombia. Dat ook dan weer heel wat mooie vriendschappen ont
stonden. mocht blijken uit de vele herinneringen die opgehaald wer
den tijdens de voorbije appelbollen- en worstenbroodavond. Dit is
een jaarlijkse traditie van het Edegems Volkskunstkomitee, waarmee
ze haa,· gastgezinnen eens in de bloemetjes wil zetten en hen har
elijk dankt voor hun gastvrijheid en enthousiasme ! Aan elk gast
gezin wordt trouwens ook de unieke kans geboden om de zeven
festivalvoorstellingen gratis bij te wonen ! Dit aanbod telt voor alle
inwonenden van het gastgezin 1

Dit jaar heeft het Edegems Volkskunstkomitee ook enkele nieuwig
heidjes in petto I Zo zullen de avondvoorstellingen niet meer
plaatshebben in de festivalhal, maar wel in de gemeentelijke sport
hal. De openluchtvoorstellingen gaan nog wel door in de prachtige
tuinen van het Hof eer Linden.
Ook wil het EVK de senioren eens extra in de bloemtjes
zetten. Daarom wordt er
op 16 augustus een namid
dagvoorstelling gepland
speciaal voor senioren !

Hee EVK is uiteraard al volop in
onderhandeling met groepen
uit allerlei landen. Zo staan dit
jaar onder andere Amerika,
Peru. Hongarije, de Filipijnen,
Spanje en Mexico op het lijstje.
De uiteindelijke lijst is nog niet
bekend, maar het zal ongetwij
feld weer een bijzonder geva
rieerde mix worden !

Spreekt het festival u aan en wil
u meegenieten van die interna
tionale sfeer ? Heeft u in augus
tus nog een bed vrij en zou u

3

1
op een vriendschappelijke manier
graag meer te weten komen over
andere culturen ? Met andere
woorden, zou u ook graag gasge
zin zijn of wil u er meer informa
tie over krijgen ? Bel dan naar het
secretariaat van het Edegems
Volkskunstkomitee, tel. 457.04.10.
Zij beantwoorden graag al uw vra
gen ! Ook voor meer informatie
over het festival kan u daar
terecht.

Voorstellingen vinden plaats
op:
• 12, 16, 17 en 18 augustus : om 20
uur in de gemeentelijke sporthal
DenWillecom

• 13 augustus : galavoorstelling om
20 uur in het Beethovenaudito
rium van Hotel Ter Elst

• 14 en 15 augustus: om 14.30 uur
in de tuinen van Hof ter Linden

• 16 augustus : speciale namiddag
voorstelling voor senioren om
14.30 uur in de gemeentelijke
sporthal Den Willecom.

Edegem brengt
de wereld
naar u toe!



"IK BEN OP xxx" LEESPROMOTIEPROJECT
Info: Gemeentelijke Bibliotheek

Edegem 03/289.23.50 - EIsdonk 03/449.30.35



IN DE EDEGEMSE
BIBLIOTHEHEN

Leesbevorderingsproject
"IK ben op ...+ XXX?

Hee Jeugdboekenweekproject van de Werkgroep Leesplezier staat
dit jaar helemaal in het teken van de liefdespoëzie.
Van I0 april tot 9 mei loopt er een heuse liefdesroute door
Edegem.
Je zal er poëzie ontdekken op de meest onwaarschijnlijke plaatsen.
De "uitgebeelde" gedichten richten zich vooral tot jonge mensen,
wat niet wegneemt dat iedereen er plezier zal aan beleven.

De uitgestippelde wandeling is ongeveer 4 km lang. Een "liefdes
tochtboekje" wijst de weg en nodigt uit tot meer dan alleen maar
lezen. Je kan het afhalen - tijdens de openingsuren - in de beide
bibliotheken. Tijdens de weekends en op woensdagnamiddag is het
startpunt van de wandeling het Oud-gemeentehuis op het gemeen
teplein. Daar· kan je dan het liefdescochtboekje afhalen op woens
dag van 13.30 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12
Uur.

EDEGEM POEZIEDORP "IK DOE MEE P"

Wij koesteren de stille wens om heel Edegem om te coveren tot
poéziedorp.

Daar-om deze oproep : hang vanaf 10 april een mooi gedicht, samen
met het 'Ik doe mee !'-logo, op een goed zichtbare plaats voor je
raam, aan de brievenbus of ergens in je voortuin.

BEGELEIDE POEZIEWANDELING

Als afsluiting van het project. organiseren wij op zondag 9 mei
een poëziewandeling met de dichters Daniël Billiec,André Sollie en
Gil vander Heyden als gids.
Vertrek om I4 uur in het Oud-gemeentehuis op het gemeente
plein.
Vooraf inschrijven in één van de Edegemse bibliotheken is noodza
kelijk.
Wie jonger is dan 16 jaar, betaalt S0 BEF, de anderen 100 BEF.

Voor meer info : Gemeentelijke Openbare Bibiliotheek, tel.
03-289.23.50 of Openbare Bibliotheek Elsdonk, tel. 03-449.30.35.

POEZIEWEDSTRIJD
De poëziewedstrijd voor de jeugd was alvast een succes !
1 1 1 kinderen hebben hun vurigste liefdesgeheimen met ons
gedeeld.
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Na zorgvuldig wikken en wegen,
heeft de jury deze 4 winnaars
gekozen:

Luc De Cleene ( 1 0 jaar)
Yunes Hama ( 1 1 jaar)

Stéphanie Lauwers ( 1 5 jaar)
Nele Umans (9 jaar).

Hun gedichten worden geillus
teerd door de leerlingen van de
tekenacademie, op postkaartfor
maat gedrukt en te koop aangebo
den tijdens het project.

in de biblio
theek Eisdenk.
• Vanaf l maart veranderen enke
le openingsuren en -dagen van de
bibliotheek Elsdonk. Op woens
dag- en zaterdagnamiddag komt er
telkens een uurtje bij. Op donder
dag zijn we voortaan gesloten.

De nieuwe openingsuren
zijn als volgt :

maandag en vrijdag:
18 - 20 uur
woensdag en zaterdag:
I4- I7 uur
dinsdag en donderdag:
gesloten

Wij hopen dat wij met deze wijzi
gingen een betere service kunnen
verlenen aan onze lezers !

• Strips in de bibliotheek :
nieuw, aangevuld en ver
wacht ...

- nieuw aangekocht in onze col
lectie zijn strips van Lucky
Luke, Nero en Sammy

- volgende reeksen werden ver
der aangevuld met nieuwe
exemplaren : Suske en Wiske,
Kiekeboe, Samson en Gert

- worden kortelings verwacht :
strips van Blake en Mortimer,
Alex, Pol en Jessica Blandy.



EDEGEMSE
SPEEL
DAGEN

voor kinderen
uit de lagere

scheel

Wil je een bezoekje bren
gen aan andere planeten,
of vliegen naar vreemde
sterren en kometen ?

Kom dan op donderdag 8 en vrij
dag 9 april (paasvakantie) naar het
lokaal van KSA Parsival in de Jacob
de Roorestraat 2 te Edegem (aan
het Fort 5).
Je kan er terecht van 9 tot l6 uur.
Er is middagbewaking. De dagprijs
bedraagt 50 BEF voor Edegemse
kinderen en 60 BEF voor kinderen
van buiten de gemeente.Voor het
derde en volgende kind(eren) is
de prijs 25 BEF. Er wordt ter plaat
se ingeschreven.

Voor de begeleiding zijn we
nog op zoek naar monito
ren:
• wordt je dit jaar 16 of ben je
al wat ouder ?

• heb je zin om samen met een
tof team twee knotsgekke
dagen te animeren voor kin
deren van 6 tot l2 jaar ?

• kan je iets doen met een fnac
bon t.w.v. 750 frank ?

dan ben jij de persoon die we
zoeken.

Voor meer info kan je terecht op de
gemeentelijke jeugddienst, eerste
verdieping van het Gemeentehuis,
gemeenteplein, tel. 03-289.21.20,
open op woensdag van 1 0 tot 1 2
uur en van 14 tot 16 uur.

De Jeugdraad van Edegem stelt voor
1

Rol%4o»
jeugddag op zaterdag 24 april van 3 tot I8 uur

aan de KSA-lokalen op Fort 5 (Jacob de Roorestraat)
voor meer info : bel de jeugddienst, tel. 03-289.21.20

Voor de 6- tot l2-jarigen
Hebben jullie je ook al eens afgevraagd wat er zich na sluitingstijd
in het Fort 5 afspeelt ? Wisten jullie dat er dan een heus spektakel
plaatsheeft ?
• de kippen doen aan lichaamsbeweging
• de eksters gaan op schattenjacht
• de muisjes vertrekken op avonturentocht
• de uilen beginnen te studeren
• de mieren gaan crossen
• de konijnen lopen als Chinezen
• de vleermuizen dolen in de gangen...
Kom dit met je eigen ogen zien en doe mee met de dieren op deze
wonderlijke jeugddag.

Voor de l2- tot l4-jarigen
• hou je van een uitdaging ?
• kan je goed skilopen ?
• ben je een goede ober ?
• heb je een fantastisch geheugen ?
• spring je vlot van je ene op je andere been ?

• vind je overal blindelings je weg ?
• ben je graag eens koning ?
• liep je ooit al eens in een zak ?
• ben je sterk in het piramiden bouwen ?
Op de jeugddag testen we dit uit.
Je hebt trouwens niks te vrezen : kan of lukt het je niet te best, dan
doet een ander wel de rest.

Voor de I5- en l6-jarigen
• Heb je zin om net als Kamagurka of Gal je fantasierijke hersen
spinsels om te zetten in een krachtige prent ?

• Droom je ervan je eigen tag of sjabloongraffiti te ontwerpen? Je
eigen masterpiece te spuiten ?

•Wil je wegwijs gemaakt worden in de wereld van scratches,
mixen, crossfaders en pitchen ?

• Of voel je meer iets voor Afrikaanse ritmen en het slaan op een
trommel ?

Kom dan naar de jeugddag. Indien er geen plaats meer is in deze
workshops kan je nog altijd de jongerenpub bezoeken. Daar kan je
je uitleven op de sjotterskast of je te pletter sjoelen !

Met medewerking van VVKM 2Be Maria Regina, VVKSM 30e Sint
Theresia, VVKS BSe Elsdonk Scouts, KSA Parsival, KS] Parsival, VKS]
Molenveld en Jeugdhuis Limerick.
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Een keiharde garantie...
...voor een fijne vakantie

In de vorige informatiebladen kon je reeds uit
gebreid vernemen wat het begrip "Grabbelpas"
allemaal inhoudt.

GRABBELPAS
1999

In ieder geval, wil je je vakantie op een toffe en
niet-alledaagse manier doorbrengen, aarzel dan
niet langer en schaf je zo vlug mogelijk een
Grabbelpas aan.

Een totaal overzicht van alle activiteiten die in
de paasvakantie zullen plaatsvinden, vind je
terug in het Grabbelpasboekje (editie krokus
en paasvakantie 1999) dat je ongetwijfeld al in
je bezit hebt van voor de krokusvakantie.

Is dit niet het geval, dan kun je nog snel een
exemplaar komen halen op de jeugddienst of in
de bibliotheken.

OPGELET!
Met uitzondering van de Pepe De
Pipo's Popcornshow moet er voor de
activiteiten op voorhand ingeschreven
worden op de jeugddienst van Edegem
(zie verder).

• vrijdag 1 6 april : "Elektronen doen dan
sen" (muziekworkshop rond de productie van
Rap. Hip Hop, Techno, Grooves, ... d.m.v. elek
tronische muziekinstrumenten) van 13.45 tot
15.15 uur.

Doelgroep : voor kinderen en tieners vanaf 10
jaar.
Plaats : turnzaal Andreas Vesaliusschool,
Kontichstraat 21.
Prijs : Grabbelpassers betalen 150 BEF, niet
Grabbelpassers 200 BEF.

• dinsdag 1 3 april : op avontuur in Fort 5
(oude gangen binnenfort, onderzoek bodem
diertjes.... ) van 13.30 tot 16 uur.

Doelgroep : voor kinderen van 8 tot 1 2 jaar.
Plaats : bioklas - natuureducatieve dienst Fort 5.
Prijs : Grabbelpassers betalen 50 BEF, niet
Grabbelpassers 80 BEF - drankje inbegrepen.
Voor deze activiteit volstaat het om telefo
nisch te reserveren.

ger dan 8 jaar moeten wel vergezeld worden
door een oudere broer, zus, vriend(in) van
min.12 jaar of door een volwassene).
Vertrek om 9 uur - parking sporthal "Den
Willecom", Terelsstraat 2 - terug rond 18.30
uur.
Prijs : Grabbelpassers betalen 550 BEF, niet
Grabbelpassers en volwassenen 650 BEF (bus
vervoer en inkomticket inbegrepen).
Kinderen van 3 t.e.m. 5 jaar betalen 450 BEF, -3
jarigen mogen gratis mee.

Naast de "Grabbelaar", een
handige gids met allerlei kor
tingen, toffe ideeën en nuttige
tips, organiseert de Edegemse
jeugddienst ook dit jaar weer
een plaatselijk Grabbelpas
programma en dit in samenwerking met de
gemeenten Boechout, Borsbeek. Hove. Kontich
en Mortsel.

• woensdag 7 april : paasbloemstukje maken
van 13.30 tot 15 uur

Doelgroep : voor kinderen van 8 tot 1 1 jaar.
Plaats refter Andreas Vesaliusschool.
Kontichstraat 21.
Prijs: Grabbelpassers betalen 100 BEF, niet
Grabbelpassers 150 BEF.

• maandag 1 2 april : daguitstap naar
Bobbejaanland (deze uitstap vervangt de
geplande trip naar Valkenburg)

Doelgroep : voor alle leeftijden (kinderen jon-

Tijdens de paasvakantie worden in Edegem vol
gende activiteiten georganiseerd :

• dinsdag 6 april : groot paasfeest met de
'Pepe De Pipo's Popcornshow" (kinderani
matie van I4 tot l6.45 uur)

Doelgroep : voor kinderen van 3 tot 1 1 jaar.
Plaats : turnzaal Andreas Vesaliusschool,
Kontichstraat 21
Prijs : Grabbelpassers betalen 80 BEF, niet
Grabbelpassers en volwassenen 120 BEF.
Per 3 betalende kinderen mag er I volwassene
gratis binnen - geen reservatie.

Het is een vakantieprogramma
boordevol culturele, creatieve,
educatieve en sportieve vrij
ecijdsactiviteiten, speciaal uit
gestippeld voor alle kinderen
en tieners van 4 tot 14 jaar.
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De Grabbelpas kost slechts 1 00
BEF (200 BEF voor kinderen die
niet woonachtig zijn in één van de
deelnemende gemeenten) en is
verkrijgbaar op de jeugddienst,
Gemeentehuis (eerste verdie
ping), gemeenteplein te Edegem
(op woensdag van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur of op andere
momenten na telefonische
afspraak).
Niet vergeten een pasfoto mee te
brengen!
Op de jeugddienst gebeuren ook
de inschrijvingen voor de activitei
ten : vragen naar Luc Bries, tel.
03-289.21.20.

Voor alle duidelijkheid toch nog
even vermelden dat je als
Edegemse Grabbelpasser ook van
het aanbod van de andere
gemeenten gebruik kan maken.
Doen dus!

TIENERPROGRAMMA
'.M.MA.BOLEN'
(· l%-jarigen)

Net zoals vorig jaar hebben de gemeentelijke jeugddiensten van
Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel, een apart
tienerprogramma uitgewerkt voor alle + 12-jarigen. Het is als het
ware een aanvulling op de bestaande Grabbelpaswerking maar wel
met een volwassener tintje.

Om de tieners op hun wenken te bedienen. staan alle activiteiten
die tijdens de paasvakantie georganiseerd worden door de samen
werkende gemeenten, vermeld in een handige folder die in Edegem
deels via de middelbare scholen en de jeugdverenigingen en deels
op naam verspreid wordt. Ook in de Edegemse bibliotheken of op
de jeugddienst kun je steeds een exemplaar verkrijgen. Het pro
gramma voor de zomervakantie zal later nog verschijnen.
Onze gemeente staat in voor de organisatie van de volgende acti
viteiten :

• woensdag 7 april : paasbloemstuk maken (van 15.30 tot 17
uur)

Doelgroep : 12- tot 14-jarigen.
Plaats : refterAndreas Vesaliusschool, Kontichstraat 21.
Prijs : 100 BEF per deelnemer.

• maandag 12 april : daguitstap naar Bobbejaanland

Doelgroep : alle + 12-jarigen.
Vertrek om 9 uur (parking sporthal Den Willecom,Terelsstraat 2),
terug rond 18.30 uur.
Prijs : 650 BEF per persoon (busvervoer en inkomticket inbegre
pen).

• woensdag 14 april : op exploratietocht in Fort 5 (van 1 3.30
tot I6 uur)

Doelgroep : alle + 12-jarigen.
Bijeenkomst aan de Bioklas op Fort 5.
Wat ? Uitgerust met een zaklamp ga je op verkenning in de oude
gewelven van het binnenfort die anders niet toegankelijk zijn. Er zul
len ongetwijfeld een aantal nieuwe deuren geopend worden !
Prijs : 50 BEF per persoon, drankje inbegrepen.
Voor deze activiteit volstaat het om telefonisch te reser
veren op de jeugddienst.
De betaling gebeurt dan ter plaatse.

• vrijdag 16 april : "Elektronen doen dansen" (van 15.30 tot
17 uur)

Doelgroep : alle + 12-jarigen.
Plaats : turnzaal Andreas Vesaliusschool, Kontichstraat 21.
Wat ? Deze keitoffe muziekworkshop gaat over de productie van
Rap, Hip Hop,Techno, Grooves en andere muziek opgewekt d.m.v.
elektronische muziekinstrumenten zoals samplers en sequensers.
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Drumcomputer, keyboard, soundsystem, electronic drums, ... zullen
zeker niet ontbreken.Via een korte demonstratie word je. onder
professionele begeleiding, opgeleid tot componisten van deze
muziek van de 21 ste eeuw. Muzikale kennis is niet vereist. Een echte
aanrader !
Prijs : 150 BEF per deelnemer.

Opgelet ! Voor al deze activiteiten dient er op voorhand
ingeschreven te worden op de jeugddienst.

Voor meer informatie in verband met dit tienerprogramma kun je
terecht bij Luc Bries van de gemeentelijke jeugddienst,
Gemeentehuis (eerste verdieping). gemeenteplein te Edegem, tel.
03-289.21.20. waar je ook kan inschrijven voor de activiteiten.
Openingsuren : op woensdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16
uur of op andere momenten na telefonische afspraak.

'Anabolen'', geen doping, maar eerlijke energie met een
eigenzinnige look, voor alle tieners !

EEN ORGANISATIE VAN
DE GEMEENTELIJKE
JEUGDDIENS'TEN VAN

BOE&HOUT, BORSBEEK,
EDEGEM, HOVE, KONTICH

EN MORTSEL
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GRATIS
SURFEN
@P
INTERNET
Prikkelen de begrippen website,
nntp,Archie, e-mail. ftp,@. cybers
pace, ... reeds lang jouw zinnen
maar weet je niet goed hoe eraan
te beginnen ?

Grijp dan nu je kans om verhelde
ring te brengen en op internet
gratis je eerste stappen te zetten.

Hoe?

door op zaterdag I en zondag 2
mei, tussen 14 en 18 uur, de cyber
bus te bezoeken, een autobus uit
gerust met 10 multimedia-compu
ters. Deze cyberbus staat aan de
feesttent op de Romeinse Put tij
dens het feest 'Meneerke van
Buizegem'.

Dit initatief wordt u aangebo
den door de Edegemse jeugd
raad.

È



Nieuw in I 999: de CJP-inter
nationale studentenkaart en
de gemeentelijke jeugddienst
als CJP-infopunt

Sinds kort heb je de keuze uit
twee soorten CJP-kaarten de
CJP-Classic Card en de CJP
International Student Card.

• de CJP-Classic Card

Aangezien CJP dé voordelenkaart
is voor cultuur- in de ruime
betekenis- en voor vrijetijdsbe
steding, geniet je als -26-jarige van
een berg originele kortingen en
voordelen voor concerten, film,
theater, musea, persabonnemen
ten, sport, reizen en winkels (cd's,
boeken, sportartikelen, mode,
geschenken, ...).
De CJP-Classic Card is in feite de
kaart zoals ze voorheen al
bestond.

• de CJP-International
Student Card

Naast de reeds bestaande en
gekende CJP-Classic Card werd
onlangs de gloednieuwe CJP
International Student Card gelan
ceerd.
Deze kaart is een volwaardige stu
dentenkaart, gevalideerd door de
school (stempel en handtekening)
en met internationale geldigheid en
ingebouwde CJP-voordelen.

De CJP-Internationale Studenten
kaart biedt als grote troef de bun
deling in één enkele kaart van de
voordelen van de klassieke CJP
kaart met de voordelen van een
studentenkaart en dit zowel
nationaal als internationaal.
Opgelet ! Deze kaart kan niet
worden aangevraagd gedurende
de maanden juni, juli en augustus.

Hoeveel betaal je voor je CJP
kaart ?
Zowel de CJP-Classic Card als de
CJP-International Student Card
worden verkocht tegen 350 BEF

(+ 50 BEF portkosten). Deze prijs
omvat :
• de CJP-Voordelengids (meer dan
1.000 voordeelbieders staan hier
in vermeld per provincie en per
rubriek)
• de CJP-Kadochecks ( 50 waar
debonnen goed voor een eenma
lige maar mega-korting van min
stens 100 BEF tot 50% of zelfs
gratis)
• het CJP-Magazine (6x per jaar)
• de CJP-Jongerengids (verschijnt
tweejaarlijks)
• CJP's Open Cultuurdag "Plamuur
het gat in je cultuur" (in
Antwerpen, Brussel en Gent op
verschillende data)
• het gloednieuwe CJP-project
"De Volle Tent" (op 4 september
in Brugge en op 1 1 september in
Kortrijk)
• korting op de GO<26-reizen,
CJP's eigen reisorganisatie
• goedkoop & flexibel AIR-26-ic
ket, CJP's eigen vliegticket, in meer
dan 80% van de gevallen het goed
koopste op de markt
• kans op het winnen van vrijkaar
ten.

Het CJP is een jaar geldig vanaf de
aankoopdatum.

De rol van de gemeentelijke
jeugddienst als CJP-infopunt

Inhoudelijk

De jeugddienst is vanaf nu een
CJP-infopunt, m.a.w. een trefpunt
waar jongeren terecht kunnen om
zich te informeren over de wer
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king van CJP en om een CJP-kaart
te bestellen.

• Op de jeugddienst kunnen de
jongeren de CJP-folder meene
men. Aan de hand van deze folder
kan elke jongere een CJP-Classic
Card of een CJP-International
Student Card bestellen.

Naast folders en affiches
beschikt de jeugddienst ook over
een aantal inkijkexemplaren van
de CJP-Voordelengids en -Kado
checks.
• Studenten uit het hoger onder
wijs kunnen op de jeugddienst
informeren naar het afhaalpunt
binnen hun hogeschool of univer
siteit.

Praktisch

• De CJP-Classic Card en de CJP
International Student Card kun
nen enkel schriftelijk worden
besteld en dit via de inschrijvings
kaart in de CJP-folder.
• Als jongere betaal je, door mid
del van een gekruiste cheque of
door storting, het bedrag van 400
BEF (350 BEF + 50 BEF portkos
ten) rechtstreeks aan CJP.
• De CJP-Classic Card wordt 2
weken na betaling opgestuurd
naar je persoonlijk adres.
• De CJP-International Student
Card kan vanaf 2 weken na be
taling worden afgehaald op de
school, hogeschool of universiteit
waar je studeert.
• Als student van een hogeschool of
universiteit informeer je best voor
af of je school deelneemt aan dit
project.Welke de aanspreekpunten
zijn per deelnemende school, ver
neem je op de jeugddienst.

Geïnteresseerd in CJP ? De jeugd
dienst is gevestigd in het gemeente
huis (eerste verdieping), gemeente
plein (tel. 03-289.21.20 bij Luc
Bries).
Openingsuren : woensdag van 10
tot 12 uur en van 14 tot 16 uur of
op andere momenten na telefoni
sche afspraak.



@ok nu weer elektronisch stemmen
Op zondag 1 3 juni 1999 worden er verkiezingen georganiseerd voor het Europese parlement, het fede
rale parlement (Kamer en Senaat) en de Vlaamse raad.
Bij deze verkiezingen zal in het arrondissement Antwerpen, en bijgevolg ook in Edegem, opnieuw elek
tronisch worden gestemd.

De elektronische stemprocedure is eenvoudig. maar een voorafgaande kennismaking is aan te raden.
Daarom worden in de loop van de maanden april en mei door het gemeentebestuur informatiesessies
georganiseerd in de verscheidene Edegemse wijken en in het Administratief Centrum. Op de achterzijde
van deze katern vindt u een overzicht van deze informatieve bijeenkomsten.

rioop ran de elektronische stemming
In het stembureel krijgt u van de voorzitter, in ruil voor uw oproepings- en identiteitskaart, een mag
neetkaart, die u gebruikt om uw stem uit te brengen. In het kieshokje vindt u een computer, een com
puterscherm en een leespen. Op het computerscherm leest u wat u stap voor stap moet doen.

Hoe elektronisch stemmen ?

1) U brengt uw magneetkaart in de computer in.
2) U plaatst de lichtpen loodrecht op het scherm en kiest voor de partij van uw keuze of voor een blan

co stem. Na het aanstippen van de partij van uw keuze ziet u een stembiljet verschijnen en daarop
kunt u een lijststem of een naamstem uitbrengen.

3) Indien u zich vergist, is er geen enkel probleem. U annuleert uw stem en maakt opnieuw uw keuze.
4) U bevestigt uw stem en ze wordt elektronisch op de magneetkaart geschreven.
5) U komt in een volgend scherm en herhaalt de stemprocedure, zoals boven. Na bevestiging van uw 4de

stem komt de magneetkaart terug uit de computer.
6) U geeft de magneetkaart vervolgens af aan de voorzitter van het stembureau.

Hoe geldig stemmen ?

Om geldig te stemmen, mag u per verkiezing slechts voor één lijst stemmen. Binnen die lijst kunt u uw
stem op vier manieren uitbrengen :
• door te stemmen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
• door te stemmen in het vakje naastde naam van één of meerdere kandidaat-titularissen (naamstem)
• door te stemmen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers (naamstem)
• door te stemmen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en één of
meerdere kandidaat-opvolgers (naamstem).

Indien u één of meerdere naamstemmen uitbrengt voor dezelfde lijst en tegelijkertijd voor deze lijst een
lijststem uitbrengt, dan wordt geen rekening gehouden met deze lijststem, doch enkel met de naam
stem(men).



Volmacht geven en krijgen

· )·., WIe

In principe moet elke kiezer persoonlijk zijn stem uitbrengen. Maar in bepaalde situaties kunt u wel een
andere kiezer volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Indien u tot één van de volgende groepen
behoort, kunt u zo'n volmacht geven :
• kiezers die zich niet naar het stembureel kunnen begeven wegens ziekte of invaliditeit;
• kiezers die om beroeps- of dienstredenen zich niet in het stembureel kunnen aanmelden;
schippers, marktkramers en kermisreizigers en hun gezinsleden;

• gevangenen;
kiezers die zich omwille van hun geloofsovertuiging niet in het stembureel kunnen aanmelden;

• studenten die om studieredenen niet naar het stembureau kunnen gaan;
• kiezers die op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland verblijven.

U kunt een volmacht geven aan familieleden binnen de derde graad.

Familieleden binnen de derde graad zijn : vader of moeder, grootvader of grootmoeder, over
grootvader of overgrootmoeder, zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter, achce 1 .inzoon of
achterkleindochter; echtgenoot of echtgenote, schoonvader of schoonmoeder, : ader of
grootmoeder van echtgeno(o)t(e), overgrootvader of overgrootmoeder van ei go(o)t(e),
schoonzoon of schoondochter, echtgeno(o)t(e) van kleinzoon of kleindochter, echt? «!(e) van
achterkleinzoon of achterkleindochter; broer of zus, oom of tante, neef of nicht, s; oo roer of
schoonzuster, oom of tante van echtgeno(o)t(e), neef of nicht van echtgeno(o)t(e). ecyuo(o)t(e)
van neef of nicht.

Aan volle neven of nichten, die bloedverwanten in de vierde graad zijn, mag geen volmacht gegeven wor
den!

..... hoe?

Voor het geven van een volmacht kunt u een volmachtformulier krijgen in het Administratief Centrum,
aan de balie of bij de dienst bevolking.

Op het volmachtformulier moet op voorhand het familieverband bevestigd worden op de dienst bevol
king van de woonplaats van de volmachtdrager.

Als volmachtgever en volmachtdrager niet in dezelfde gemeente wonen, dient het familieverband beves
tigd te worden in de woonstgemeente van de volmachtdrager. Daartoe dient een akte van bekendheid te
worden voorgelegd, afgegeven door de vrederechter onder wiens bevoegdheden de woonstgemeente
van de volmachtdrager valt.

Stemmen met volmacht

De volmachtdrager gaat in de plaats van de verhinderde kiezer stemmen in het stembureau waar deze
laatste moest gaan kiezen. Daarvoor neemt hij mee :
• de eigen kiesoproepingsbrief en identiteitskaart;
• het gewettigde volmachtformulier ( eventueel met akte van bekendheid);
• het bewijs waarom de volmachtgever verhinderd is;
• de kiesoproepingsbrief van de volmachtgever.
Elke kiezer kan slechts één keer per volmacht stemmen.
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lnf_ormatiesessies ....

In de loop van de maanden april en mei organiseert het gemeentebestuur volgende informatie- en
demonstratiebijeenkomsten :

• donderdag 22 april in de wijk Molenveld, zaal De Schrans, Molenveldlaan : doorlopend video en
demonstraties van 14 tot 21 uur

• donderdag 29 april in de wijk Elsdonk, zaal Elzenhof, Kerkplein : doorlopend video en demon
straties van 14 tot 21 uur

• donderdag 6 mei in de wijk Buizegem, lokaal Buisegheem, Jan Verbertlei : doorlopend video en
demonstraties van 14 tot 21 uur

• maandag l0 mei in de wijk Centrum,Administratief Centrum, Kontichstraat l9 : doorlopend
video en demonstraties van 14 tot 21 uur.

Indien u verhinderd bent om de informatiesessie in uwwijk bij te wonen, dan kunt u de video en demon
straties gaan bekijken in een andere wijk of in hetAdministratief Centrum op :

• dinsdag 1 1 mei van 9 tot 12 uur en van 14 tot 21 uur.
• woensdag 12 mei van 9 tot l2 uur en van 14 tot 17 uur.

Grijp de mogelijkheid die het gemeentebestuur u biedt om het elektronisch stemsysteem nog vóór de
verkiezingen uit te proberen. U zal ondervinden dat het allemaal heel eenvoudig is, maar oefening baart
kunst. Zo voorkomen we onaangename wachttijden tijdens de verkiezingsdag op zondag 13 juni 1999.

Meer inlichtingen

1
1
1

alle werkdagen tussen 9 en 12 uur en op woensdag tevens van 14 tot 16 uur.
/

1

Uw stem
op l3 juni 1999

Dienst bevolking - afdeling verkiezingen
Administratief Centrum
Kontichstraat 1 9
2650 Edegem
tel. 289.26.50



Activiteiten in sporthal Den
Willecom :
• SPORT en SPEL tijdens de paasvakantie
voor kinderen van het basisonderwijs

Van dinsdag 6 te.m. vrijdag 9 april en van maan-
dag 12 t.e.m. vrijdag 16 april, telkens van 10 tot g
I2.30 uur en van I3.30 tot l6 uur. ,2'.,
De kinderen kunnen blijven eten in de sporthal,
mits zij zelf hun middagmaal en drank meebren
gen.

Prijs lste week: 1.200 BEF/kind/week; 2de week :
L.500 EFIind/week.

Er is alle dagen voor- en naopvang vanaf 8.30 tot 10 uur en van 16
tot 7.30 uur.Voor deze opvang betaalt u per dag 50 BEF per kind.

Inschrijven kan in de sporthal.

Op donderdag 8 april kunnen de kinderen vanaf 10 jaar, die deel
nemen aan Sport en Spel, ook inschrijven voor het sportkriebel
festival (zie Regio Midden-Provincie).

Activiteiten in de regio
Midden-Provincie :
• SPORTKRIEBELFESTIVAL voorjongeren van 10 tot 18jaar

Wat?
sportinstuif met o.a. inlinehockey, skeeleren, skateboarden, streetball,
streetsoccer, korfbal, mountainbike, atletiek, stepaerobics, city-jam,
latinodans, airtracktumbling, trampolinespringen, speedball, hinder
nissenbaan, tafeltennis, volleybal, jioe-jitsoe, judo, fitness, rock&roll,
touwenparcours, dinkitocht, rugby, touwtrekken, kajak, hengelen,
muurklimmen, speleobox, rollerski, boogschieten, koorddansen, cir
cusinitiatie, waterski-simulator, roei-ergometer, petanque, volksspor
ten, fietsen op rollen, autopedrijden, unihoc, baseball, minitennis...

Wanneer?
donderdag 8 april

Waar?
Bloso-sportcentrum,Vorselaarsebaan, Herentals

Prijs?
voorinschrijving : 100 BEF met eigen vervoer, 200 BEF met busver
voer vanuit de gemeente
ter plaatse : 150 BEF
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Vorming in de
regie Midden
Provincie ;
BIJSCHOLINGEN

• CIRCUSTECHNIEKEN

Inhoud
Naast de traditionele sporten en
spelen die gewoonlijk op het pro
gramma van sportdagen, sportkam
pen en lessen lichamelijke opvoe
ding staan, zorgen de volgende acti
viteiten voor een leuke variatie.
Tijdens deze cursus zullen ver
schillende circustechnieken wor
den aangeleerd.Je zal kennismaken
met de wereld van evenwicht en
jongleren. balanceren op een bal,
rijden op een eenwielerfiets , ...
Specifieke materialen zoals sjaaltjes,
balletjes, ringen, kegels, devilsticks,
diabolo's, enz., komen aan bod.
Tips om deze technieken aan te
leren worden uitgelegd.

Wanneer?
zaterdag 8 mei

Waar?
Mini-sporthal, Osylei 86 te Mortsel

Voor wie?
iedereen die met kinderen werkt
en/of kinderen begeleidt

Prijs?
500 BEF

Lesgever
Geertje Peeters

Voor alle informatie en inschrij
vingen kan je terecht in sport
hal Den Willecom, Terelsst raat
2te Edegem, tel. 03-289.23.70,
fax 03-289.23.77.



AN'TNWER
PEN FIETS
PROVINCIE

DE EDEGEMSE
BEWOLKING

Met hoeveel zijn wij ?

'Fietsen, opnieuw een feest !'
Op zondag 16 mei richt de
Fietsersbond samen met de pro
vincie en de stad Antwerpen een
schitterend fietsparadijs in. In de
stad wordt een autoluw fietspar
cours voorzien (ca. 8 km), o.a.
door de Waaslandtunnel. Buiten
de stad wordt een groter fietspar
cours uitgetekend (ca. 25 km) op
Linkeroever.
In en rond het Koning Albertpark
aan het provinciehuis staat er veel
animatie en fietsplezier op het
programma. Ook Edegem draagt
zijn steentje bij aan dit sportief
evenement. Onder begeleiding kan
er naar het Koning Albertpark
gefietst worden. Daar dit evene
ment een recreatief gebeuren is,
kan iedereen met een fiets hieraan
deelnemen.

Wat?
gratis fietsparcours met animatie

Waar ?
vertrek aan het Kerkplein om 1 1
uur

Wie?
iedereen

Wanneer ?
16 mei

Voor inschrijvingen of eventueel
verdere informatie kan je steeds
terecht in sporthal DenWillecom,
Terelsstraat 2, tel. 03-289.23.70.

In welke wijk wonen we met velen ?
Centrum-Zuid
Molenveld (Drie-Eiken)
Buizegem
Nieuwe Elsdonk
Centrum-Noord
Collegewijk
Oude Elsdonk
(gegevens op 2 februari 1999)

Zijn wij jong of oud ?
0-19 jaar
20-39 jaar
40-64 jaar
65-99 jaar
100 en meer
(gegevens op 2 februari 1999)

Hebben we veel kindjes ?
Gezinnen zonder kinderen
Gezinnen met I kind
Gezinnen met 2 kinderen
Gezinnen met 3 kinderen
Gezinnen met 4 kinderen
Gezinnen met 5 kinderen
Gezinnen met 6 kinderen
Gezinnen met 7 kinderen
(gegevens op 2 februari 1999)

Blijven we in Edegem wonen ?

Ja, natuurlijk !
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4.442
4.324
4.243
3.640
3.177
1.456
1.055

5.169
5.639
7.347
4.180
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5.402
1.563
1.450
547
136
24
10
3

Zijn we al met meer geweest ?
Inderdaad. In 1981 waren we nog met 23.802 en sedertdien daalt
het bevolkingsaantal gestaag.

In onze bevolkingsboekhouding lezen we dat er op I januari 1999
in Edegem 22.354 inwoners woonden. 10.913 onder hen zijn man,
11 .441 vrouw, 21.741 Belg en 613 vreemdeling. Het aantal gezinnen
op 2 februari 1999 bedroeg 9.135.



DIENSTEN
BEVOLHING EN
BURGERLIJKE

STAND
Door het gemeentebestuur wordt gestreefd
naar meer kwaliteitszorg en klantvriendelijk
heid in de dienstverlening. Zo werd sedert 1
september van vorig jaar de dienstverzekering
op dinsdagavond uitgebreid voor de diensten
bevolking en burgerlijke stand en werd een

avonddienst op dinsdag ingevoerd voor de
technische dienst.

Om de loketwerking op de diensten bevolking
en burgerlijke stand nog te verbeteren, werden
onlangs - meer bepaald op 26 februari- de
bureaus anders opgesteld. Thans verbetert een
centrale doorgang de bereikbaarheid van de
loketten. Tevens is er plaats gemaakt voor twee
wachzones.

Het blijft een aanrader alvorens op de dienst
binnen te gaan, toch even bij de receptioniste na
te vragen naar welk bureau u zich dient te bege
ven. Zij staat u graag te woord. Het kan uw
bezoek alleen maar vergemakkelijken en aange
namer maken.

r
1 DIENSTHOOFD

BEVOLKING

SOCIALE
ZAKEN

PENSIOENEN

REISPASSEN BEVOLKING

] soce
_AZAKEN

BEVOLKING

BURGERLIJKE STAND RIJKS- 1 VREEMDELINGEN I WACHTZONE 1 1 ~
REGISTER

RIJBEWIJZEN

RECEPTIE

HET ANTWERPS
TRAM- EN AUTO

BUSMUSEUM
VERHUIST..

Het Antwerps Tram- en Autobusmuseum heeft
op 3 1 oktober 1998 zijn deuren op Fort 5
gesloten. Het museum zal worden overgebracht
naar de beschermde tramloods Groenenhoek,
Diksmuidelaan 42 te Berchem.
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De streefdatum om het nieuwe museum te
openen is de Open Monumentendag in septem
ber 2000. Meer hierover berichten wij u in een
volgend gemeentelijk informatieblad.



Nieuwe procedure
voor de afgifte van
REISPASSEN

ds I september 1998 is een nieuwe procedure voor de afgifte
reispassen in werking getreden. Deze procedure houdt in dat
reispassen niet meer in de gemeentehuizen, maar gecentrali
rd in een nationaal centrum worden beheerd.

t gevolg van deze hervorming is dat de wachttijd om een
spas te verkrijgen tot een termijn van drie weken is ver
zd.
hoogstdringende gevallen bestaat een spoedprocedure van
e werkdagen, mits betaling van de meerkosten.

t brengt u mee ?

Voor aanvragen of verdere inlich
tingen kan u terecht op de dienst
bevolking, Administratief Centrum
(gelijkvloers), Kontichstraat 19,tel.
03-289.22.26.

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot 12 uur, woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur en tijdens de
dienstverzekering op dinsdag
avond van I7 tot 19.45 uur.

DOE
TIJDIG UW

AAAANVRAAG !

l NIEUWE REISPAS VERLENGING
- --

normale procedure spoedprocedure normale procedure

sfoto's
--

3 3 6 -- -
:ldig voor I jaar 810 BEF 1.260 BEF 420 BEF

·ldig voor 5 jaar
-

2.010 BEF 2.460 BEF --
:rsoonlijk aanbieden

-
ja ja neen

1de reispas (indien in bezit)
- -

ja ja ja

entiteitskaart (indien geen
- -

ja ja neen
ispas in bezit)

-
·R idy.etij 14 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen
1

IDENTITEITSBEWIJS
'reispasje") KINDEREN -·12 JAAR
uW kinderen onder de 12 jaar moet u in het bezit zijn van een
titeitsstuk'; dat is een wit kaartje in een plastieken zakje.

document volstaat echter niet wanneer u met uw kinderen
ninder dan I2 jaar naar het buitenland reist (ook binnen
pa !). In dat geval moet u op de dienst bevolking een zoge
d 'reispasje' aanvragen, dat voorzien is van een foto van het
het bevat meer gegevens over het kind, zoals adres, namen van
uders, wie er in geval van nood dient te worden verwittigd, ....
is 2 jaar geldig en het kost 35 BEF
anvraag moet tijdig gebeuren bij de dienst bevolking door één
de ouders of door de ouder die het hoederecht bezit of door
2rsoon die het gezag uitoefent over het kind.
lgié kan u dit identiteitsbewijs gebruiken als 'veiligheidspas
or uw kinderen.

aanvragen of verdere inlichtingen hierover kan u terecht op de
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dienst bevolking, Administratief
Centrum (gelijkvloers), Kontich
straat 19, el. 03-289.26.50.

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot 12 uur, woensdagnamiddag
van I4 tot l6 uur en tijdens de
dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.



GIDS V0on
ENERGIE
ZUINIGE
TOESTELLEN
Onlangs publiceerde de Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
de "Gids voor energiezuinige toe
stellen". Deze gids bevat een
overzicht van de allerzuinigste
elektrische toestellen, verkrijg
baar op de Vlaamse markt, de vijf
tot tien beste types van lampen.
warmwatertoestellen, koelkasten,
diepvriezers, wasautomaten,
droogkasten, tv's, faxtoestellen..
Alle toestellen worden vermeld
met referentienummer en elektri
citeitsverbruik.

De energieprestatie van deze zui
nige apparaten is in een aantal
gevallen spectaculair, sommige
scoren tot vijfmaal beter dan de
gangbare types.
Een doorsnee gezin geeft jaarlijks
50.000 frank uit aan energie. Alle
A-labels en Regielogo's ten spijt
zijn vele toestellen, zelfs nieuwe en
van "degelijke" merken, echte
energieslokoppen. De praktijk
leert dat enorme besparingen
mogelijk zijn: het verbruik van toe
stellen met exact dezelfde functie
ligt soms een factor 4 tot I0 uit
een ! Er valt dus een heleboel
energie, geld en milieu te sparen.

Met deze uitgave wil de Bond
Beter Leefmilieu een concrete bij
drage leveren om te komen tot
een milieuvriendelijk en energie
bewust aankoopgedrag.

De gids voor energiezuinige toe
stellen kost 50 frank + portokos
ten. U kunt hem aanvragen op
telefoonnummer 02-282.17.20 of
faxnummer 02-230.53.89 van de
Bond Beter Leefmilieu.
Contact mee deze dienst is even
eens mogelijk via e-mail bblv @
pophosc.eunec.be en via Internet
http://www.ecomarkt.net/bbl/.

€@MP@STEREN KAN
U 0OH ZELF !
compost van "t vat voor
slechts %8 BEF

Heeft u een tuin, dan kunt u op een eenvoudige manier meewerken
aan een aanzienlijke vermindering van onze afvalberg. Uit analyses
blijkt namelijk dat circa de helft van ons huisvuil uit organisch tuin
en keukenafval bestaat. U kan die organisch materiaal via thuiscom
postering terug in uw tuin gebruiken als bodemverbeteraar.
Opdat u met uw gezin hiervan zou kunnen genieten,werd voor uw
tuin een speciaal compostvat ontwikkeld. Reeds verscheidene
jaren kunt u dit composvat tegen een zeer lage prijs aankopen bij
het gemeentebestuur van Edegem.

at zijn de voordelen van een compostvat ?
• goedkoop : ook die jaar aan slechts 480 BEF en u bespaart
GF+zakken en tuinafvalzakken

• milieubewust : u diene minder afval mee te geven; die kan zelfs
oplopen tot 50 % van uw afval

• onopvallend (groen) en geringe omvang (0 80 cm - h 96,3 cm)
• eenvoudig in gebruik en vooral compost, bodemverbeteraar
voor uw tuin.

Hee chuiscomposceren levert ook voor u financiële voordelen op. U
diene namelijk minder GF+ en/of cuinafvalzakken aan ce kopen. Met
thuiscomposteren kan u meer dan 1.000 frank per jaar besparen.

Meer en meer inwoners in onze gemeente geraken overtuigd van
het voordeel om keuken- en tuinafval zelf te composteren. In het
totaal verkochten wij reeds 2.300 compostvaten. Naar schatting
komen er nog 1.500 gezinnen in aanmerking voor de aanschaf van
een compostvat.

Hoe kan je het compostvat bestel/en ?

Wij kunnen u dit jaar (zolang de voorraad strekt} het compostvat
aanbieden aan slechts 480 BEF. De bestelling gebeurt eenvoudig
door terugzending van onderstaande bestelbon naar Kontichstraat
I9 te 2650 Edegem. Na betaling kan het compostvat door de
gemeente bij u thuis worden afgele
verd.
Het luchtig houden van het te com
posteren materiaal is van essentieel
belang. Het beluchten kan gebeuren
met een beluchtingsstok die u voor
140 BEF kan aankopen bij de groen
en milieudienst.

Voor meer inlichtingen over het thuis
composteren kan u terecht bij de
groen- en milieudienst, binnenfort
Recreatiedomein Fort 5,
tel. 03-589.21.21.
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BESTELBON COMPOSTVAT OF OMPOSTVAT MET
BELUCHTINGSSTOM
Ondergetekende,

NAAM:.

ADRES :.

TEL.: .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten bedrage van
480 BEF :
0 contant zal worden voldaan bij de groen- en milieudienst
O zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33,Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19,

2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

Of

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat met beluchtingsstok aan te kopen, waarbij de be
taling ten bedrage van 620 BEF :
0 contant zal worden voldaan bij de groen- en milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33,Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19,

2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat met beluchtingsstok".

Na betaling zal het compostvat door de gemeentediensten op bovenstaand adres worden geleverd.

Gedaan te Edegem op : . Handtekening :

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

DE €@MP6sM
MEESTER

uw helpende land
bij het thuiscomposteren

Hoewel composteren op een vrij eenvoudig
principe steunt, ondervindt men soms toch
praktische problemen tijdens het composteren.

Enkele problemen die kunnen voorkomen, zijn :
• de compost is te nat of te droog
• het composteren is gestopt, zodat het mate
riaal niet vergaat
• bij het openen van het vat komen er onaan
gename geuren vrij
• er zitten veel fruitvliegjes in het vat.
Deze problemen worden meestal veroorzaakt

26

door een foutieve wijze van composteren en
zijn vaak op een eenvoudige wijze op te lossen.

Om u met raad en daad bij te staan bij het
thuiscomposteren van uw keuken- en tuinafval,
werden er onlangs in onze gemeente een 6-tal
vrijwilligers opgeleid tot compostmeester.
Compostmeesters zijn te beschouwen als de
specialisten in het thuiscomposteren.

Samen met de compostmeesters worden ver
scheidene projecten uitgewerkt.

Project I : demoplaats ecopark

Het ecopark zal binnenkort eveneens een
belangrijke rol spelen als demonstratieplaats
voor het thuiscomposteren van keuken- en
tuinafval. Op het ecopark zal u de werking van
een compostvat en een compostbak kunnen
bekijken



DEMO-AVONDEN THUIS€OMPOSTEREN
Wanneer?
• maandag 12 april, I8- 20 uur
• maandag 10 mei, 19 - 21 uur
• maandag 14 juni, 19- 2I uur
• maandag 13 september, 19-2l uur
• maandag 1 1 oktober, 18- 20 uur

Waar ?
Ecopark, langsheen Kattenbroek, zijstraat van de Prins Boudewijnlaan, richting Kontich, naTerelstsraat.

Indien u vragen heeft over het thuiscomposteren of u ondervindt toch nog enkele praktische problemen, dan
bene u van harte welkom op deze demo-avonden.

Project 2 :demoplaats volkstuintjes

Speciaal voor de tuinliefhebbers wordt in de volkstuintjes aan de
Kontichscraat / Kapelaan Smitslaan een demoplaats uitgebouwd. Op
deze demoplaats zal u voornamelijk kennis kunnen maken met het
composteren van tuinafval via verschillende composteringstechnie
ken : compostvat, compostbak en composthoop.

Project 3 : adviseringaan huis

U ondervindt na het bijwonen van een demonstratie op het eco
park toch nog problemen bij het thuiscomposteren, dan kan u reke
nen op een advisering van een compostmeester bij u thuis.

Hiervoor werd de volgende werkwijze uitgewerkt :
• U belt naar de groen- en milieudienst . tel. 03-289.21.21.
• De groen- en milieudienst zal u naam en telefoonnummer
noteren en doorgeven aan een compostmeester.

• De compostmeester zal, na een telefonische afspraak, uw com
posteringsproces bij u thuis komen bekijken, zodat u kan reke
nen op zeer praktische tips om uw compostering in goede
banen te leiden.

Project 4 : toelichtingaanscholen
Het composteren van organisch keuken- en tuinafval is een zeer
interessant biologisch proces, waarbij afgestorven leven op een
natuurlijke wijze de voedingsbodem wordt voor nieuw leven. Om
leerlingen van het lager en het middelbaar onderwijs kennis te laten
maken met dit biologisch proces, kunnen de Edegemse scholen
rekenen op een zeer interessante toelichting over het thuiscom
posteren door een compostmeester.

Wenst u op uw school een toelichting over thuiscomposteren,
dan kan u contact opnemen met de groen- en milieudienst,
tel 03-289.21.21.
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Secretariaat van de
g0mpostmeesters

Het secretariaat van de com
postmeesters met o.m. de
coördinatie van de projecten
wordt verzorgd door de groen
en milieudienst, binnenfort
Recreatiedomein Fort 5 te
Edegem, tel. 03-289.21.21, fax.
03-289.21.22.

Indien u het thuiscomposteren
mee wil ondersteunen, kan u
hiervoor eveneens een oplei
ding tot gemeentelijke com
postmeester volgen. Neem
hiervoor gerust contact op
met de groen- en milieudienst.



Centrale verwarming is voor
velen zo vanzelfsprekend, dat wij
meestal niet stilstaan bij de even
tuele gevolgen ervan voor onze
leefomgeving. Alhoewel een
milieuvriendelijke opslag van
stookolie hierbij mogelijk is,
wordt er soms toch te nonchalant
tewerk gegaan bij de installatie,
het gebruik en het onderhoud van
de stookolietank.

Onder het motto 'beter voorko
men dan genezen' werd er met
betrekking tot een milieuvriende
lijke opslag van stookolie een aan
tal zeer belangrijke voorschriften
opgenomen in de Vlaamse milieu
wetgeving (VLAREM II, I augustus
1995).

Om u op de hoogte te brengen
van de praktische gevolgen van
deze wettelijke voorschriften
voor uw stookolietank, organi
seert het Gemeentebestuur van
Edegem in samenwerking met de
milieuraad hierover een interes
sante informatieavond. Tijdens
deze informatieavond zal u ant
woord krijgen op onder meer de
volgende zeer actuele vragen :

• Wathoudt de verplichte contro
le in ? Wanneer moet dit voor
uw tank uitgevoerd worden ?

• Hoe kunnen wij een milieu
vriendelijke opslag van stookolie
bewerkstelligen ?

Hoe stellen wij een stookolie
tank definitief buiten gebruik ?

Wat bij eventuele lekkages of
overvulling ?

Hoeveel gaan deze maatregelen,
zoals een waarschuwingssys
teem, een verplichte controle,
een sanering van vervuilde
grond, ons kosten ?Wat kan de
rol van verzekeringsmaatschap
pijen hierin zijn ?

De toelichtingen zullen worden
verzorgd door verscheidene des
kundigen op juridisch en tech
nisch vlak.

Voor meer informatie kan u con
tact opnemen met de groen- en
milieudienst, binnenforc Recreatie
domein Fort 5. cel. 03-289.21.21.

1

1
1
1

1. Alle bestaande stookolietanks van minder dan 5.000 1 voor verwarming
van woongelegenheden dienen voor I augustus 2000 uitgerust te zijn
met een waarschuwingssysteem of een beveiliging tegen overvulling
(alarmfluitje of elektronische sonde). Nieuwe tanks dienen steeds uitge
rust te zijn met een overvulbeveiliging.

2. Bestaande ondergrondse stookolietanks van minder dan 5.000 1 voor
verwarming van woongelegenheden dienen voor· 1 augustus 2000 voor
een eerste maal gecontroleerd te worden op o.m. de lekdichtheid van
de tank.

3. Bestaande bovengrondse stookolietanks van minder dan 5.000 1 voor·
verwarming van woongelegenheden dienen voor I augustus 2002 voor
een eerste maal gecontroleerd te worden op o.m. de lekdichtheid van
de tank.

4. Er mag geen nieuwe enkelwandige metalen tank rechtstreeks in de
grond ingegraven worden.

5. Een tank die niet meer in gebruik is, moet verwijderd worden. Enkel
indien het onmogelijk is de tank te verwijderen, mag ze na lediging en
reiniging opgevuld worden met een inert materiaal (nooit met water).

ENKELE VOORSCHRIFTEN UIT
DE VLAAMSE MILIEUWETGEVING :

OLIETANKS

s
m)

28



GEMEENTELIJKE HUIS
VUIL.zAHHEM

verkooppunten
Sedert I februari werd in Edegem een nieuwe regeling ingevoerd in
verband mee de ophaling van het huishoudelijke afval. Sindsdien is
het verplicht gebruik te maken van gemeentelijke huisvuilzakken of
een vuilnisemmer mee zelfklever.
Deze zelfklevers kunt u nog aankopen bij de gemeentelijke belas
tingdienst, 2de verdieping van het politiecommissariaat,
Kontichstraat 17.

Hieronder vindt u een lijst van de handelaars waar u de gemeente
lijke huisvuilzakken kunt aankopen :

HANDELAAR ADRES
Algemene voeding
Julia Voeten Ten Boschstraat I0
Boekhandel Robert Sint-Goriksplein 8

-
Boekhandel Smits Strijdersstraat 32
--

Boekhandel Sas Kontichstraat 1 1
Corten ingrid Sorbrechtshofstraat 33
Dagbladhandel Christel Ten Boschstraat 36
Dagbladhandel Lektural Kerkplein 8
DeWitte Hazeschransstraat 27
Delhaize Kontich Antwerpsesteenweg 127 (Kontich)
Drogisterij Peeters Sint-Hathebrandstraat 20 (Mortsel)
Fijnkost Van Damme Buizegemlei 30

GB Prins Boudewijnlaan 306
Groenten en fruit "Leona" Drie-Eikenstraat 284
Koch Patrick Bernard van Orleyplein 4
Krantenboetiek
Govers C. NV. Hazeschransstraat 30
Loots Michel Sterrenlaan 197

Match Hovestraat 48-52

Meeuwsen André Hazeschransstraat 35

Selfmade Concept NV. Mechelsesceenweg 40

Tack Dirk Parklaan 53 (Wilrijk)

Tuincentrum AVEVE Prins Boudewijnlaan 160

Van den Bergh BVBA Drie-Eikenstraat 125

Vets Diane Adrien de Gerlachestraat 24

U kan de huisvuilzakken eveneens aankopen in het gemeentemaga
zijn, Zomerlei 37, alle werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur en van
12.30 tot 15.30 uur.
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ROMMEL
MARKT
TIJDENS
DE JAAR
MARMT
FEESTEN
zondag
5 september
In het kader van de jaarmarktfees
ten vindt op zondag 5 september
van 8 tot 13 uur de Edegemse
rommelmarkt plaats in de
Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat,
een gedeelte van de
Onafhankelijkheidsstraat en rond
het gemeenteplein.

U kan zich inschrijven op zater
dag 5 juni van 10 tot 12 uur in
de raadzaal van het Administratief
Centrum (eerste verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem.
Voor zover er nog plaats is, kan u
nadien nog terecht bij Kristel
Kussé op het gemeentesecreta
riaat, Administratief Centrum
(tweede verdieping), alle werkda
gen van 9 tot 1 2 en van 14 tot 16
uur.

Wij wensen uw aandacht te
vestigen op het feit dat het bij
politiereglement verboden is
om op eigen initiatief goede
ren te verkopen vóór de huis
deur.

Wie wil deelnemen aan de rom
melmarkt, dient vooraf ingeschre
ven te zijn om toestemming tot
verkoop te krijgen. Wees er tijdig
bij, want de plaatsen zijn snel uitge
put ! Verkoop buiten de rommel
marktstraten is verboden.

Voor meer informatie : Kristel
Kussé, tel. 03-289.22.46.



Om nu al te noteren !

zaterdag l6 oktober
gemeentelijke sporthal Den Willecom

met optreden van

DANA WINNER
orkest Music Line en zangeres Chrissy

De opbrengst van het Eurobuffet is ook dit jaar
weer integraal bestemd voor caritatieve doelen
in onze gemeente.
De opbrengst van het Wandelbuffet Edegem
825, ten bedrage van 108.415 BEF, werd op
woensdag 3 februari ll. tijdens een korte plech
tigheid op het gemeentehuis, in aanwezigheid
van de leden van het schepencollege en het
comitéWandelbuffet, door burgemeester Koen
Snyders overhandigd aan een delegatie van de
vzw Driehuizen, een woonproject voor fysiek
en mentaal gehandicapten, gevestigd in de
Grote Dries te Edegem.

UMIEF
·Schenk een moeder

een vaccin voor
haar kind"

Naar aanleiding van Moederdag organiseert het
Belgisch Comité voor Unicef tijdens het week
end van 8 en 9 mei een grootschalige campag
ne rond het thema "vaccinatie". Unicef-vrijwilli
gers zullen dat weekend in het ganse land een
originele balpen verkopen aan 50 BEF. Met deze
50 frank biedt
u aan een
moeder in
een ontwik
kelingsland de
kans om haar
kind te laten
vaccineren
tegen de zes
belangrijkste
kinderziektes.
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Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze
ploeg dat weekend komen verstevigen. Wilt u
zich dat weekend enkele uren inzetten voor de
kinderen in de wereld ? Zo ja, bel dan naar het
Belgisch Comité voor Unicef op het nummer
02-230.59.70 en vraag naar Charlotte Van den
Abeele.

Belgisch Comité voor Unicef
Kunstlaan 20, I 000 Brussel

@Opbrengst
wenskaartenveroop
Tijdens de afgelopen kerst- en nieuwjaarspe
riode organiseerde het Unicefcomité
Edegem een wenskaartenverkoop. De
opbrengst daarvan bedroeg in totaal 871.300
BEF. Het comité dankt alle milde kopers
voor hun bijdrage !

Voor meer informatie in verband met de
werking van het Unicefcomité Edegem kan u
steeds terecht bij mevr. Hilde Ghys,
tel. 03-449.95.47.



ZONNEBLOEMA&TIE
1999

Voor het vierde opeenvolgende jaar
organiseert de Belgische Federatie
tegen Kanker de Zonnnebloemactie.
Deze heeft dit jaar plaats van 27 tot en
met 30 mei en van 3 tot en met 6 juni.
Tijdens deze dagen zullen opnieuw

honderden vrijwilligers de straat opgaan om zonnebloemproducten
te verkopen.

Wie helpen wij ?
"Uw glimlach voor een kind" was de slogan waarmee we de voor
bije jaren de straat optrokken. Vanaf dit jaar willen we onze zonne
bloempjes niet alleen verkopen voor kinderen met kanker.Wij wil
len ook alle andere kankerpatiënten uitdrukkelijk betrekken bij
onze Zonnebloemactie. Onze glimlach zal óók voor hen een hart
onder de riem betekenen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?
Elk jaar worden in ons land immers meer dan
35.000 mensen getroffen door kanker. De
Belgische Federatie tegen Kanker engageert zich
om er te zijn voor alle kankerpatienten en hun
familie. De volgende opvang en begeleiding kun
nen we doen dankzij uw steun.

Onze Kankerfoon onze groene lijn wordt
bemand door specialisten die opgeleid zijn om
alle moeilijke vragen te beantwoorden : van informatie tot onder
steuning: zij zijn er voor de patiënt en zijn familie.
De financiële steun : kanker betekent vaak een financiële aanslag
op het budget van de patiënt en zijn familie. De Belgische
Federatie tegen Kanker spring daar waar nodig bij.
De schoonheidscheques : speciaal opgeleide schoonheidsspecia

DEELNAMEBON ZONNEBLOEMA&TIE

listen zorgen ervoor dat door
het verzorgen van de fysiek, de
patiënt ook psychisch vooruit
gaat.

• De begeleiding naar het zieken
huis : de Belgische Federatie
tegen Kanker verzorgt vervoer
en begeleiding naar het zieken
huis.
Kinderkankerdag en ons kinder
kamp : tijdens deze dagen kun
nen kankerpatiéntjes even 'ont
snappen' aan hun ziekte en
gewoon weer even kind zijn.

• Ons thuiszorg-project : kanker
betekent vaak een verblijf van
vele dagen in het ziekenhuis. Om
zoveel mogelijk dagen thuis
door te brengen, worden speci
aal opgeleide verpleegsters inge
zet om een maximum aan
behandelingen aan huis te kun
nen geven.

Hoe doen we dat ?

De Belgische Federatie tegen
Kanker biedt verscheidene pro
ducten te koop aan rond het
thema van de zonnebloem. De
zonnebloem gelde immers als
symbool voor licht en hoop.

Steun de Zonnebloemactie !
Een actie zoals deze kan enkel sla
gen dankzij de steun van vrijwilli
gers. Als ook u zich geroepen
voelt om onze actie actief te
ondersteunen, vul dan de bijge
voegde bon in en stuur hem naar
ons terug.

BELGISCHE
VERENIGING
VOOR KANKER

BESTRIJDING

dhr./ mevr. / mej.
straat.
postnummer
telefoon : ( )

.. ... woonplaats

········································································----
nr bus ·-·········

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

Ik wil me inschrijven als verkoopsvrijwilliger. Bel mij op werkdagen tussen _ en uur op het
telefoonnummer ( ) .

Deze deelnamebon terug te sturen naar :
Belgische Federatie tegen Kanker, t.a.v. B.De Leeuw, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
of fax naar : (02) 734.92.50.
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Werkgroep Emancipatie
WANDELING
·HASSELTSE

MADAMMENr
NaAntwerpen, Brussel en Lier is de stad Hasselt aan de beurt voor
een wandeling rond een vrouwenthema. 'Hasseltse Madammen'
is een stadswandeling die recht wil doen aan de vele vrouwen die
hier leefden en werkten :

• de zusters Ursulinnen die instonden voor onderwijs
• de begijnen van wie één aan het hoofd stond van de kantschool
• de boerinnen die naar de botermarkt kwamen
• de Grauwzusters die in de Gasthuisstraat de pestlijders verzorg
den (in het gebouw is nu het Modemuseum ondergebracht)

• volksfiguren als Mie Carotte, uitbaatster van het negentiende
eeuwse Café de la
Bourse

Kortom, bekende en
minder bekende da
mes die evenzeer het
dagelijkse leven be
paalden als hun meer
illustere mannelijke
companen.

Wanneer:
zondag 9 mei van
14 tot 16 uur.

Waar :
samenkomst aan brasserie
'Lucien', Zuivelmarkt 22 te 3500
Hasselt om [4 uur.

Vervoer:
• ofwel komt u met eigen vervoer :
afspraak aan 'brasserie 'Lucien'
(bij inschrijving krijgt u een stra
tenplannetje met aanduiding van
de parkings in Hasselt)

• ofwel gaat u mee met de trein
afspraak in de inkomhal van het
station van Berchem om II.30
uur. Het middagmaal nuttigen we
om I3 uur in brasserie 'Lucien',
een trendy eetcafé waar u in een
gezellig en origineel kader iets
lekkers kan eten.

Deelname:
300 BEF als u meegaat met de
trein
75 BEF als u met eigen vervoer
naar Hasselt komt.

INSCHRIJVINGSSTROOK WANDELING "HASSELTSE ADAMMEN"" . 9 MEI 1999

Ondergetekende

wonende te .

...... (naam en voornaam)

........ (straat en huisnr.)

.... (postnr. en gemeente)

. (telefoonnummer)

schrijft zich in voor de wandeling in Hasselt op zondag 9 mei 1999 met personen

en voegt hierbij : x 75 BEF = BEF (met eigen vervoer)

...................... x 300 BEF= BEF (mee met de trein)

Datum· . Handtekening :
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Iedereen is van harte welkom op
deze wandelnamiddag. Inschrijven
kan met de strook op bi. 32.

Uiteraard blijft de Werkgroep
Emancipatie Edegem een heel deel
cursussen organiseren.
Heeft u interesse voor :
• basiscursus automechaniek voor
vrouwen '

• basiscursus elektriciteit voor
vrouwen '

• basiscursus loodgieterij voor
vrouwen '

• cursus fietsreparatie voor vrou
wen

• cursus zelfverdediging voor
vrouwen '

Geef dan een seintje aan Kristel
Kussé op onderstaand adres. U
komt dan op de wachtlijst te staan
en krijgt een persoonlijke uitnodi
ging voor de volgende cursus.

Daarnaast wordt er gewerkt aan
de organisatie van computerlessen
voor vrouwen.Wij brengen u op
de hoogte zo gauw hier meer con
crete gegevens over zijn.

Brandweerinêo
GRAS- EN
STRUIKBRANDEN

April. .., de lente is in aantocht, de maartse buien zijn (bijna) voorbij.
April is echter ook de maand dat de brandweer van Edegem af te
rekenen krijgt met vele gras- en struikbranden.
De gras- en struikbranden op ons grondgebied blijven meestal
beperkt in omvang, toch zijn er vele oorzaken die deze branden
kunnen doen ontstaan, zoals het ongeoorloofd verbranden van

afval, kinderen die in hun kamp stiekem
roken of met bommetjes spelen, de barbe
cue die niet volledig werd gedoofd of waar
van de houtskoolresten te vroeg werden
verwijderd, ....
Vaak vindt het vuur een voedingsbodem in
de afval die in vele tuinen achteraan wordt
verzameld, het snoeihout van bomen, de
wekelijkse gazonafval of gras dat niet werd
gemaaid. De nabijheid van een tuinhuis of
garage, gas- of stookolietank verhoogt het
brandgevaar.

Enkele raadgevingen ter preventie :

• Wees steeds voorzichtig met open vuur. Zelfs wanneer u ervan
overtuigd bent dat het vuur gedoofd is. kunnen de resten nog
smeulen. Het veldwetboek bepaalt tevens dat het stoken van vuur
op minder dan 100 meter van gebouwen en bosranden verboden
is.Voor Edegem betekent dit in praktijk dat er geen plaatsen meer
te vinden zijn waar dit nog geoorloofd is.

• Hou vluchtige brandstoffen ver weg van vuur.
• Gebruik geen brandalcohol om uw barbecue aan te maken of aan
te wakkeren.

• Rook niet terwijl u een oplosmiddel gebruikt.
• Leer kinderen veilig omgaan met lucifers en aanstekers en bedenk
dat stiekem roken aanlokkelijk kan zijn voor kinderen.

• Verbrand uw afval niet, maar breng het naar het ecopark of geef
het mee met de selectieve huisvuilophalingen.

opopnemen
adres.

Nieuwe ideeën of suggesties zijn
altijd welkom. Of heeft u soms
zin om mee in de werkgroep te
stappen ? Ook dat kan : geïnte
resseerden kunnen contact

onderstaand

Bij brand onthoudt u in ieder geval dit :

Informatie en
inschrijvingen :

Kristel Kussé, p.a. Administra
tief Centrum, Kontichstraat I9
te Edegem,
tel. 03-289.22.46 (bij voorkeur
tussen 9 en l2 of tussen 14 en
l6 uur).

1. brandweer bellen : nr. 100
2. evacueer personen en dieren
3. probeer eventueel uw persoonlijke blusmiddelen
4. wacht buiten op straat op de brandweer en geef hen de nodi

ge informatie.

Voor verdere inlichtingen in verband met brandpreventie kunt u
steeds terecht op het nr. 03-457.46.33.
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Zaterdag 4 maart 2000 : openingsactiviteit : een groot bal voor
iedereen en die in onze voorpost in de gemeente Line.

Doorlopend van maart tot september 2000 : wandel- en
fietszoektocht en autozoektocht. Prijsuitreiking van deze zoektoch
ten heeft plaats op de opendeurdagen tijdens de jaarmarktfeesten.

Februari 2000 : feestelijke misviering in de parochiekerk Onze
Lieve-Vrouw-van-Lourdes, gevolgd door het nemen van de groeps
foto en de officiële ontvangsten.

Zaterdag 14 of 21 mei 2000 : motortreffen mee alle motorlief
hebbende brandweerlieden en sympathisanten (start en einde aan
Fort 5). Motorliefhebbers zullen die dag zeker hun gading vinden.

Zaterdag 17 juni : feeststoet door Edegem op de zaterdag van
junikermis. Het gemotoriseerde gedeelte van de stoet maakt 's
morgens een rondrit door alle beschermde gemeenten : Lint, Hove.
Boechout, Edegem. De stoet in de namiddag met oude brandweer
wagens, reuzen, muziekkorpsen en praalwagens vertrekt om 14 uur
vanuit de Lourdeslaan en doet een parcours aan door Edegem
Centrum. De stoet zal geschouwd worden ter hoogte van het
gemeenteplein.
's Avonds is er dansmogelijkheid in de tent ter hoogte van de
Lourdeslaan voor alle deelnemers aan de stoet en alle sympathi
santen.
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2000, FEESTJAAR 1
75 jaar brandweer Edegem

Half maart ontvingen onze
inwoners een stratenplan
van Edegem in hun brieven
bus. Dit stratenplan, dat
werd uitgegeven door de
bvba PUBLl-touch uit St.
Joris-Winge en zonder
medewerking van het
gemeentebestuur Edegem
tot stand kwam, vermeldt de
telefoonnumers van enkele
gemeentediensten. Spijtig
genoeg zijn het echter de
oude telefoonnummers die
worden opgegeven en niet
de nieuwe die sedert 14
december [998 van kracht
zijn.

STRATEN
PLAN
EDEGEM
oude
telefoon
nummers ?

Zaterdag 2 en zondag 3 september 2000 : feestelijke open
deurdagen aan de dreef van kasteel Hof ter Linden ter gelegenheid
van de jaarmarktfeesten, met op zaterdag en zondag geënsceneer
de rampendemonstratie.

Zaterdag 2 december 2000 : Lustrum Barbarafeest ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan. Met viering van prominenten en uit
delen van herinneringsaandenken.
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ACTIVITEITENKALENDER
APRIL
VRIJDAG 2 APRIL
Edegem Rally Team De Minirijders
vzw
• Watertorenwandelzoektocht
familiale zoektocht zonder strik
vragen, afstand (4 km
dagelijks tot 30/04 (behalve maan
dagen)
weekdagen vanaf I2 uur, weekend
vanaf I0 uur
cafe De Witte, Koning Albert
straat l, Lint
deelname in de onkosten : 100 BEF
info : 458.15.94 (Provinciael)
• Kings wande!zoektocht
familiale zoektocht met foto's,
afstand (5 km
dagelijks tot 30/05 vanaf 12 uur
taverne Kings, Paalsraat 99,
Schoten
deelname in de onkosten 200 BEF
info: 353.15.55 (Theunis)

ZATERDAG 3 APRIL-----
28e Maria Regina
spaghetti-avond
17 uur
zaal't Parkske. Edegemsestraat 26,
Mortsel
info en reservatie : 449.41.01 (K.
Stoffelen)

ZONDAG 4 APRIL

Koninklijk Familiakoor
opluisteren hoogmis t.g.v. Pasen
10.30 uur
Familiakerk, Kerkplein I, Elsdonk

MAANDAG 5 APRIL

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-Immaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiénten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte betrok
ken zijn

van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata, Oude-Godstraat
110
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 6 APRIL

Grabbelpas
paasfeest met Pepe de Pipa's
Popcornschow
lees ook bi. 17

sporthal Den Willecom
sport en spel
voor kinderen van het basison
derwijs
lees ook bi. 21

WOENSDAG 7 APRIL
Grabbel pas en Anabolen
paasbloemstukje maken
lees ook bi. 1 7 en 18

DONDERDAG 8 APRIL

Edegemse speeldagen
voor kinderen uit de lagere school
lees ook bi. 16

Regio Midden-Provincie
sportkriebelfestival
lees ook bl. 2I

VRIJDAG 9 ARPIL

Edegemse speeldagen
voor kinderen uit de lagere school
lees ook bl. 16

ZATERDAG I O APRIL

Edegemse bibliotheken
jeugdboekenweek "Ik ben op
·... Xx''
lees ook bi. 1 5

ZONDAG II APRIL

Accordeonvereniging De Nachtegaal
concert te Hamont-Achel
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

Federatie ·van Vlaamse Vrouwen-
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groepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema 'lenteprikkels'
10 uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2 uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roy)

MAANDAG I2 APRIL

demo-avond thuiscomposteren
lees ook bl. 26-27

Grabbelpas en Anabolen
daguitstap naar
Bobbejaanland
lees ook bl. 17-18

sporthal DenWillecom
sport en spel
voor kinderen van het basison
derwijs
lees ook bi. 21

Royal Victory Hockey Club
• sportweek voor jonge
kinderen
geboren in '91 - '92- '93
t.e.m. 14/04
van 9 tot 16 uur
hockeyterreinen,Terelsstraat 312
deelnameprijs : 2.000 BEF, verze
kering en drankkaart inbegrepen
boterhammen meebrengen
info en inschr.: 457.99.57 (DeVos)
of 230.97.83 (Dupont)
• sportweek voor kinderen en
jeugd
geboren tussen '83 en '90
t.e.m. 16/04
van 9 tot 16 uur
hockeyterreinen,Terelststraat 3 12
deelnameprijs : 3.500 BEF, verze
kering en drankkaart inbegrepen
boterhammen meebrengen



info en inschr.: 457.99.57 (DeVos)
of 230.97.83 (Dupont)

DINSDAG /3 APRIL

Grabbelpas 1999
op avontuur in Fort 5
lees ook bi. 1 7

KAV H. Familie
wandeling
info : 440.27.26 (Vochten)

WOENSDAG 14 APRIL

Anabolen
op exploratietocht in Fort 5
lees ook bi. 18

VRIJDAG 16 APRIL

Grabbelpas en Anabolen
muziekworkshop 'Elektronen
doen dansen'
lees ook bi. 17-18-19

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering "Greenwich"
ook op 17, 18,23 en 24 april
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
toegang : 220 BEF, 60+ en CJP :
180 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.14 en 18 uur)

ZATERDAG 17 APRIL

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
bijwonen van het programma
'In levende lijve' van Radio 2
Brussel
info : 449.17.66 (DeWit)

KAV St.-Jozef
vijgen na Pasen (broodjes
maaltijd)
18 uur
De Schrans (grote zaal),
Molenveldlaan 2A
inschr.: 449.60.1 1 (Boyaert)

Koninklijke Fanfare St. Rosalia
Edegem
lenteconcert
20 uur
feestzaal Volkslust, Strijdersstr. 65
inkom gratis

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering "Greenwich"
ook op 18, 23 en 24 april
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
toegang : 220 BEF, 60+ en CJP :
180 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.I4 en 18 uur)

ZONDAG 18 APRIL

Accordeonvereniging De Nachtegaal
opendeurconcert
14 uur
lokaal De Nachtegaal, Jacob de
Roorestraat 4
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering "Greenwich"
ook op 23 en 24 april
14.30 uur
Fortheater, Rogier van der
WVeydenstraat I0
toegang : 220 BEF, 60+ en CJP :
180 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.14 en 18 uur)

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan bloementuin
Kesselhof (tegenhanger van
Keuken hof)
na de picnic een wandeling door
de Kesselse heide
bijeenkomst 10 uur
op de parking vóór Kessel station
info : 440.41.62 (De Keye)

30e St.-Theresia Elsdonk Gidsen
car-wash voor 't goede doel
opbrengst gaat integraal naar zie
kenhuisproject rond aidspatiëntjes
voormiddag
Parklaan t.h.v. jeugdhuis Limerick
prijs = vrijwillige bijdrage

MAANDAG 19 APRIL

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan Europees parle
ment
na het middagmaal vrije namiddag
te Brussel
vertrek ± 8.45 (met groepsticket
vanuit Berchem station
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bijeenkomst lokethall Berchem
station
deelnameprijs nog niet bekend
info : 449.04.34 (Dombrecht)

DINSDAG 20 APRIL

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

WOENSDAG 2! APRIL

informatieavond stookolie
tanks
lees ook bl. 28

DONDERDAG 22 APRIL

Davidsfonds Edegem i.s.m. CMBV
auteur-te-gast-avond met
Bart Plouvier
20 uur
De Basiliek, Hovesraat 69
deenemingsprijs : 1 50 BEF. voor
leden CMBV en Davidsfonds : 100
BEF
info : 457.20.II (Jan Vaes)

KAV Buizegem
lentefeest
19.30 uur
schooltje, Jan Verbertlei
info 449.01.36 (Enzlin)

KAV H. Familie
lentefeest
19.30 uur
Elzenhof, Parklaan
info : 440.20.12 (Somers) of
289.00.17 (Smeuninx)

VRIJDAG 23 APRIL

Tejater 80 vzw
toneelvoorstelling "Hotlips"
van Ivo Maes
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
kaarten VVK 220 BEF, kassa 250
BEF
info en bestelling kaarten
457.16.98 (1. De Gueldre)



Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Greenwich''
ook op 24 april
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
toegang : 220 BEF, 60+ en CJP :
180 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.I4 en 18 uur)

ZATERDAG 24 APRIL

Fort op z'n kop
jeugddag
lees ook bi. 1 6

Blauwvoetgemeenschap
quizavond o.l.v. Bob Bolsens
20 uur
lokaal Jacob de Roorestraat 8
deelnameprijs i 00 BEF per pers.
(max 6 pers.)
inschrijven en betalen vóór 16/04
: 457.95.65 (Michiels)
rek.nr. 403-2541531-10

Den Dierenvriend
daguitstap limburg met boot
tocht op de Maas : Lanaken,
Maastricht en Mergelgroeve
met middagmaal
vertrek 7.30 uur
Prins Boudewijnlaan. Kontich
deelname 1.250 BEF/pers.
Inschrijven en betalen uiterlijk
15/04
info : 457.19.60 (B.Baerts)

Tejater 80 vzw
toneelvoorstelling "Hotlips''
van Ivo Maes
20 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
kaarten :VVK 220 BEF, kassa 250
BEF
info en bestelling kaarten
457.16.98 (1. De Gueldre)

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Greenwich''
ook op 17, 18,23 en 24 april
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat 1 0
toegang : 220 BEF, 60+ en CJP :
180 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.14 en 18 uur)

ZONDAG 25 APRIL
Chiro Che Meisjes
brunch
10 tot 13 uur
lokaal Chiro Che Meisjes,
Kontichstraat 92 (Sterrenhof)
prijs : 200 BEF
inschr.: 457.51.33 (Amar Liam)

Den Dierenvriend
geleide wandeling met
natuurgids te Zoersel
14 uur
deelname 50 BEF
inschrijven uiterlijk 15/04
info : 457.19.60 (B.Baerts)

Tejater 80 vzw
toneelvoorstelling "Hotlips"
van Ivo Maes
15 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
kaarten :VVK 220 BEF, kassa 250
BEF
info en bestelling kaarten
457.16.98 (1. De Gueldre)

Vakantiegenoegens Edegem
toneelvoorstelling 'De Gidsen'
opgewekt toneelstuk door
Mortselse toneelgroep 'Streven'
20 uur
Mark Liebrechtcentrum, Heilig
Kruisstraat, Mortsel
inkom : 280 BEF/pers.
inschrijven : 449.04.34 (Dombrecht)

DINSDAG 27 APRIL

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
geheugentraining (8x)
voor alle leeftijden geschikt
14 tot 16 uur
info en inschr.: 458.13.58 (Carron)

KAV Buizegem
reliëf sjabloneren
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 458.12.95 (Bellen)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
Seniorengroepering
quiznamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF, niet-leden 150 BEF
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(koffiepauze inbegrepen)
info : 457.42.61 (Van Haesendonck)

DONDERDAG 29 APRIL

jeugdraad Edegem
algemene openbare vergade
ring
20 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
alle geïnteresseerden van harte
welkom !

milieuraad Edegem
algemene openbare vergade
ring
20 uur
raadzaal
gemeenteplein
alle geïnteresseerden van harte
welkom !

KAV St.-Jozef
hobbyavond
20 uur
't Schranske (einde speelplaats)
Molenveldlaan 2A

VTB-VAB afdeling Edegem
met de fiets rond Taiwan
voordracht met dia's door dhr.
Juul Soers
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4
toegang 100 BEF, leden VTB-VAB
70 BEF
u krijgt uw naam mee in Chinese
karakters en u proeft Chinese
thee en hapjes
opbrengst ten voordele van
'Hope', een project voor gehandi
capte kinderen in China
info : 288.49.10 (Frans Claes)

VRIJDAG 30 APRIL

Meneerke van Buizegem
folkloristisch feest
lees bl. 8-9

seniorenraad Edegem
algemene openbare vergade
ring
14 uur
raadzaal Administratief Centrum,
Kontichstraat I9
alle geïnteresseerden van harte
welkom !

Oud-Gemeentehuis,



Davidsfonds Edegem
Nekka-Nacht '99 met
Raymond van het Groene
woud als centrale gast
20.30 uur
Sportpaleis,Antwerpen
toeganskaarten met reductie te
koop bij Davidsfonds Edegem
info : 457.20.1 1 (Jan Vaes)

MEI
ZATERDAG I MEI
Meneerke van Buizegem
folkloristisch feest
lees bi. 8-9

Edegem Rally Team De Minirijders
VZW

Watertorenwandelzoektocht
familiale zoektocht zonder strik
vragen, afstand ( 3 km
dagelijks tot 3 1 /05 vanaf 10 uur
Vleminckxhof, Marktplein 8,
Wijnegem
deelname in de onkosten : 1 00
BEF
info: 458.15.94 (Provinciael)

WSV De Dauwstappers - Edegem
VZW

dag van de sportclubs
wandelpromotiedag voor alle
belangstellende en/of beginnende
wandelaars te Edegem
startlokaal : Ons Nest, Jacob de
Roorestraat 4 (Fort 5)
gezamenlijk vertrek om 14 uur,
bijeenkomst rond 13.30 uur
inschrijving gratis, elke deelnemer
krijgt gratis wandelsticker
info : 457.25.02 (Jos Van Looy)

ZONDAG 2 MEI

Meneerke van Buizegem
folkloristisch feest
lees bl. 8-9

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnenl .,

tijdens Peneerke van Buizegem :
• theater Propop met 'Holle
Bolle Billy'
14.30 uur

info 449.27.02 (Buermans)
• l<inderfeest en kinderrom
melmarkt
lees ook bi. 8-9

Davidsfonds Edegem
daguitstap naar Haspengouw
(Borgloon en Sint-Truiden)
o.l.v.Willy Vanreuselt
7.30 uur
info : 457.20.1 1 (Jan Vaes)

Davidsfonds Edegem
Vlaams Nationaal Zangfeest
'Geen macht die ons stuit !'
14.30 uur
Sportpaleis,Antwerpen
toeganskaarten met reductie te
koop bij Davidsfonds Edegem
info : 457.20.1 1 (Jan Vaes)

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide wandeling, thema
'vogels waarnemen'
10 uur
Fort 5, hoofdingang Jacob de
Roorestraat
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ±2uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roy)

DINSDAG 4 MEI

KAV Buizegem
kookdemonstratie
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 457.39.11

KAV H.Familie
reis naar Durbuy met bezoek
aan Hare Krishna
info : 440.27.26 (Vochten)

DONDERDAG 6 MEI

Edegem Rally Team De Minirijders
vzw
instuif - gelegenheid tot ken
nismaking
19.30 uur
Pinigem, Jacob de Roorestraat 8
inkom gratis
info : 440.34.62 (Verbaere - na 18
uur)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
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Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF, niet-leden 120 BEF
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 7 MEI
Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
toneelvoorstelling 'De Gidsen'
door toneelgroep 'Streven'
20 uur
Mark Liebrechtcentrum, Heilig
Kruisstraat, Mortsel
info : 449.17.66 (DeWit)

ZATERDAG 8 MEI

Regio Midden-Provincie
vorming : circustechnieken
lees ook bi. 21

Edegems Jeugdtheater
jongerentoneel "Het huis op
de heuvel"
ook op 9 mei
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
toegang : tot 12 jaar 1 00 BEF, vanaf
1 3 jaar 200 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.I4 en 18 uur)
KAV Edegem-Centrum
hobby allerhande
ook op 22, 29/04 en 13/05
13.30 tot 16 uur
zaal 't Centrum. Strijdersstraat 35
info : 457.36.83 (Demeyer-Leys)

Belgisch Comité voor Unicef
'Schenk een moeder een vac
cin voor haar kind'
balpennenverkoop
lees ook bi. 30

77° St.-Paulus Scouts Molenveld
Edegem
opendeurdag
met volleybaltornooi, kinderspeel
tuin, barbecue, cocktailbar, café
Drie-Eikenstraat, net vóór brug
EI9
info en inschr.: 288.80.08 (Geert
Verheyden)



ZONDAG 9 MEI

MAANDAG I O MEI
demo-avond thuiscomposte
ren
lees ook bl. 26-27

Werkgroep Emancipatie
wandeling 'Hasseltse Madam
men'
lees ook bi. 32

Een unieke sportweek te Edegem
voor alle jongeren van 6 tot 16
jaar!
Tijdens de tweede week van de
paasvakantie organiseert Royal
Victory Hockey Club een hockey
stage op de terreinen aan de
Terelsstraat Niet-leden of begin
ners zijn van harte welkom en
genieten een aangepast programma
met aanvang om 9 uur en einde om
16 uur. Een ideale gelegenheid om
met deze uitdagende sport kennis
te maken '
Voor de allerkleinsten (de
Eekhoorntjes, meisjes en jongens
geboren in '91, '92 6f '93) loopt
de stage van maandag 12 april tot
woensdag 14 april. Oefeningen
gericht op het kennismaken met
en aanleren van de verschillende
technieken worden afgewisseld
met spelletjes. Bij slecht weer
worden de activiteiten aangepast
en in het clubhuis verdergezet.
Voor de groteren loopt de stage
door tot vrijdag 16 april.
De organisatie is in handen van een
nationale jeugdtrainer/coach met
medewerking van een aantal
bekwame jeugdbegeleiders. In de
deelnamekosten is het gebruik van
materiaal, verzekering en een
drankkaart inbegrepen. De deelne
mers zorgen zelf voor boterham
men en sportkledij. De prijs
bedraagt 2.000 BEF voor drie dagen
en 3.500 voor de volledige week.
Voor inlichtingen of inschrijvingen
bel:
Monique De Vos, tel. 457.99.57 of
Guido Dupont, tel. 230.97.83
of fax uw gegevens naar het
secretariaat : 449.55.31.
Op aanvraag zenden wij u onze
Welkombrochure met algemene
informatie zoals spelregels, trai
ningsuren, wedstrijdinformatie en
lidgelden.

DE VERENIGIN
GEN IN DE
KIJKER

Voor de volgende edities gelden
deze data :
• nr. 189
7 mei - 25 juni
teksten binnen 26 maart
• nr. 190
I8 juni - 27 augustus
teksten binnen 7 mei
• nr. 191
20 augustus - 29 oktober
teksten binnen 25 juni

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteitenka
lender binnen te brengen bij de
secretaris van de adviesraad
waartoe zij behoren.

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
op de koffie bij : kunstenaars
collectiefAtelier 403

1 0.30 tot 12 uur
Jacob de Roorestraat (Fort 5)
info en inschr.: 457.05.16
(Vermeulen-Boudry)

sporthal Den Willecom
Antwerpen Fietsprovincie
lees ook bi. 22

ZONDAG 16 MEI

KAV Buizegem
fietstocht
9.30 uur
info : 457.25.50 (Tops)

KAV Edegem-Centrum
demonstratie : truien maken
19.30 uur
't Centrum (bovenzaal), Strijders
straat 35
inkom : 30 BEF
info : 457.10.69 (Van de Korput
Clerbaut)

KAV St-Jozef
grote jaarlijkse reis
vertrek St.-Jozefkerk, Molenveld
laan 2
info : 449.60.1 I (Boyart)

DINSDAG 11 MEI

VlaamseFederatie van
Vrouwengroepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (De Wit)

culturele raad Edegem
algemene openbare vergade
ring
20 uur
raadzaal Oud-Gemeentehuis,
gemeenteplein
alle geïnteresseerden van harte
welkom !

Vakantiegenoegens Edegem
geleide wandeling in natuur
gebied Snepkensvijver te
Lichtaart
[4 uur
bijeenkomst op parking voor
ingang van het natuurgebied,
Lichtaart
deelnameprijs : 1 00 BEF
info : 449.04.34 (Dombrecht)

Belgisch Comité voor Unicef
'Schenk een moeder een vac
cin voor haar kind'
bal pennenverkoop
lees ook bi. 30

Edegems Jeugdtheater
jongerentoneel "Het huis op
de heuvel"
L5 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
toegang : tot l2 jaar 100 BEF, vanaf
1 3 jaar : 200 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.I4 en I8 uur)
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Aan de inwoners in het bezit van een

Praktische tips
voor milieuvriendelijke opslag!

Wat houdt de controle in?
Wat zijn de financiële gevolgen?

Hoe buiten gebruik stellen?
Wat bij bodemverontreiniging?

1

GEMEENTELIJKE
INFOAVONI»

woensdag 2l april te 20 uur
Gemeenteschool Andreas Vesalius
Kontichstraat 21 (achter Administratief Centrum)

Een initiatief van de Milieuraad Edegem onder auspiciën van het Gemeentebestuur Edegem
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Activiteitenkalender 31-33

• Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op donderdag I3 mei
(Onze-Heer-Hemelvaart), op maandag 24 mei (pinkstermaandag)
en op maandag 2l juni (junikermis).

• De politiewacht is dag en nacht open, ook op feestdagen.

GEMEENTELIJKE
OPENBARE
BAL.NOTEEM

Hovestraat 55 - 2650 Edegem - tel. 03-289.23.50

• maandag, woensdag en donderdag : 13.30 - 20 uur
• dinsdag : 13.30- 17 uur
• vrijdag : 13.30 - 18 uur
• zaterdag : 9.30- 12.30 uur

OPENBARE
BIBLIOHIEER«
EL.SDOMI

Kerkplein z/n - 2650 Edegem - tel. 03-449.30.35

• maandag en vrijdag : 18 - 20 uur
• woensdag en zaterdag : I4- 17 uur
• dinsdag en donderdag gesloten

II@UE
Het gebeurde in
de gemeenteraad 3-5

BPA Mussenburg 6-8

Gemeentefinanciën 9-1I

Dossier GIB-IMMO 12

Huis Hellemans 13

Jubileumboek 20 jaar
Huis Hellemans 14

Edegems Taalatelier 14

Zaterdagavondconcert 15

Open Monumentendag 16

Oproep gastgezinnen
Folklorefestival l6

Edegemse
vakantie-initiatieven 17-21

Vlaamse Infolijn 21

Sportend Edegem 22

Verkiezingen 13 juni 23

Europees parlement 24-25

Reispassen 26

Rommelmarkt
jaarmarktfeesten 27

Feestmarkt 27

Compostvat 28

Ontwikkelingssamenwerking 29

Plasma geven 30

Behaagactie Edegem 30

Invullen belastingaangiften 34

Eurobuffet Edegem 34

Nachtlijn van De Lijn 35

Wandel- en fietskaarten 36

€@L@FON
Verschijnt achtmaal per jaar
Coördinatie : Informatiedienst Edegem ~

- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout "
itgever : Koen Snyders, "/

urgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem
voorpagina: PeterVan Acker, één van de laureaten van de Fotowedstrijd Edegem 825.
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•
HET GEBEURDE

IN DE
GEMEENTERAAD

OCMW

Raad voor maatschappelijk welzijn

Door de gemeenteraad werd het ontslag van
OCMW-raadslid Frank Van Laer aanvaard. Hij
wordt opgevolgd door de heer Bere Van
Herwegen.

Centrum voor kortverblijf

Bovendien werd het besluit van 23.2.1999 van
de raad voor maatschappelijk welzijn van het
OCMW-Edegem goedgekeurd, waarbij de
oprichting, erkenning en subsidiëring van een
cencrum voor korverblijf met negen bedden
wordt aangevraagd aan de bevoegde minister.

Gemeentediensten

Personeel

Er zal een nieuw tijdsregistratiesysteem worden
aangekocht voor de diensten van het
Administratief Gebouw, gemeentelijke werk
plaats, Berkenhof, bibliotheekgebouw, Fort 5 en
het politiecommissariaat. De geraamde kostprijs
bedraagt 950.000 BEF, exclusief btw. Dit systeem
registreert niet enkel de loutere aankomst- en
vertrektijden van het personeel, maar verstrekt
tevens bruikbare informatie voor het perso
neelsbeheer en de loonberekening.

Politie

Het informaticamaterieel van de politie zal
worden vernieuwd. De raad keurde daartoe het
bestek met voorwaarden goed alsook de
raming t.b.v. 2.300.000 BEF, exclusief btw.

IKA

Door de gemeenteraad werd het ontwerp van
statutenwijziging van IKA (lnvesterings
intercommunale voor de gemeenten van de
Kempen en hetAntwerpse) goedgekeurd. Door
deze wijziging wordt IKA in de mogelijkheid
gesteld om voor de aangesloten gemeenten alle
financieringen van geplande investeringen te
verzorgen.
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Wegenwerken 1999

Onderhoudswerken aan bitumineuze
verhardingen

In volgende straten zullen onderhoudswerken
worden uitgevoerd aan bitumineuze verhardin
gen : Heldenstraat, Victoriastraat, Zwaluwenlei,
Zomerlei, Herfstlei, Volhardingsstraat, Boeren
legerstraat, Terelststraat (ten westen van de
Prins Boudewijnlaan), Heihoefseweg, Oud
Kerkhoflaan en Putlaan. De kosten worden
geraamd op 4.923.000 BEF, exclusief btw.

Herbestratingen

Aan diverse voet- en fietspaden, parkeerstroken
en rijwegen in de gemeente zullen onderhouds
en herstellingswerken worden uitgevoerd. De
kosten worden geraamd op 7.435.000 BEF,
exclusief btw.

Openbare verlichting

In de Strijdersstraat en Drie-Eikenstraat
(gedeelte gelegen tussen Park-Centrum en de
Strijdersstraat) zal de openbare verlichting
worden uitgebreid.

Electrabel (lveka) zal de werken uitvoeren en
de geraamde kosten bedragen 4.1 16.000 BEF,
exclusief btw.

Patrimonium

De gemeenteraad ging akkoord met de gratis
overdracht, door de nv Extensa aan de gemeen
te, van een perceel wegenisgrond gelegen in de
bedding van de Pitsemburglaan en Patronaat
straat, voor opname in de openbare wegenis.
De ten laste van de verkavelaar op deze gron
den en servitudestroken in de voortuinen tot
op 1,50 m uit de rooilijn uitgevoerde infra
structuurwerken en nutsvoorzieningen worden
mee overgedragen in zoverre deze geen eigen
dom blijven van de betrokken maatschappijen.

Volksgezondheid

De gemeenteraad besloot een einde te stellen
aan de samenwerkingsovereenkomst met de
regionale gezondheidsraad Antwerpen-Zuid.
Aansluitend daarop hechtte de gemeenteraad
echter zijn goedkeuring aan :
- de toetreding tot de LOGO PRAAM (Lokaal
Gezondheidsoverleg - Preventieve Acties
Antwerpen Midden)

- de toetreding tot de vzw LOGO provincie



Antwerpen
- de statuten en het huishoudelijke reglement
van voormelde vzw en

- de bijakte van de LOGO PRAAM, waardoor
de gemeente zich ertoe verbindt een jaarlijk
se instapbijdrage te betalen van 2 BEF per
inwoner en een budget te creëren voor loka
le gezondheidswerking.

Kunstacademie

Door de gemeenteraad werd de overeenkomst
tussen de gemeentebesturen van Mortsel en
Edegem goedgekeurd, in verband met het
bestaan van een filiaal van de gemeentelijke aca
demie voor beeldende kunst van Mortsel op
het grondgebied van Edegem. Deze overeen
komst hernieuwt de overeenkomst die destijds
werd afgesloten voor het schooljaar 1991-1992
en diene om te worden gevoegd bij een nieuwe
aanvraag toe erkenning die door het gemeente
bestuur van Mortsel zal worden gericht aan de
hogere overheid. De vorige aanvraag werd
namelijk afgewezen.

Een fontein in het centrum

In het beleidsplan van de intercommunale
AWW werd een visie ontwikkeld, waarbij men
het water als belangrijk element terug in het
straatbeeld wil integreren. Naast de installatie
van kleine drinkfonteintjes op enkele strategi
sche plaatsen in de gemeenten, stelde de AWW
aan de aangesloten gemeenten voor om ook
één grotere fontein per gemeente te bouwen.

Daartoe werd in de loop van 1998, na selectie
van de inplantingsplaatsen en afspraken rond de
procedure, een ontwerpwedstrijd georgani
seerd, waaruit per gemeente een ontwerp werd
geselecteerd.

Het ontwerp voor Edegem moest kaderen bin
nen de eerste fase van de heraanleg van het
centrum en als inplantingsplaats van de fontein
werd gekozen voor het vernieuwde plein voor
de St.-Antoniuskerk. Daarom werd het oor
spronkelijke ontwerp nog aangepast aan de toe
komstige pleinaanleg.

Het is een sobere maar veelzijdige watersculp
tuur geworden, waarin het water op verschil
lende manieren dynamisch en statisch aanwezig
is. De ruimtelijke beleving is optimaal doordat
de sculptuur langs alle zijden kan worden bena
derd. De waterliefhebbers zullen zelfs letterlijk
door de fontein kunnen lopen.
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Voor de verdere technische uitwerking en het
opstellen van het uitvoeringsdossier wordt
beroep gedaan op de ontwerper. De gemeente
wordt de bouwheer en de AWW kent een sub
sidie toe van twee miljoen frank.

Uitbreiding gemeentepolitie : preventie
en toezicht centraal

De voorbije jaren is de bezorgdheid van de
inwoners over de veiligheidsproblematiek sterk
toegenomen. In een gemeente zoals Edegem zijn
het naast de verkeersveiligheid vooral de inbra
ken in woningen die de inwoners verontrusten.
Op dat vlak ontsnapt Edegem niet aan de alge
mene trend die overal in Vlaanderen merkbaar is.

Wel mag worden gesteld dat Edegem in verge
lijking met andere gemeenten uit het arrondis
sement een veilige gemeente is. Dat blijkt uit de
cijfers van de Algemene Politie Steundienst mee
betrekking op de eerste negen maanden van
vorig jaar.

In het arrondissement Antwerpen ligt de crimi
naliteitsgraad, dat is het aantal feiten per 1.000
inwoners per maand, op 7.67 en in de interpoli
tiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint,
Aartselaar) op 3.84, terwijl in Edegem deze cri
minaliteitsgraad 3.73 bedraagt.

Een kleine vergelijking mee de andere gemeen
ten van de incerpolitiezone leert ons dat
Edegem zich in de middenmoot situeert :
• Kontich : 5,05
• Aartselaar :4,18
• Edegem :3,73
• Lint : 2,62
• Hove : 2,49.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aan
tal feiten zich voordoen in en rond het UZA
(ziekenhuisdiefstallen e.d.) en de criminaliteits



graad opdrijven. Zonder het probleem van de
inbraken in woningen te minimaliseren, kan
gerust worden gezegd dat Edegem tot een van
de veiligste gemeenten van het arrondissement
behoort.

Investeren in de gemeentepolitie is in Edegem
een lange traditie. Reeds sedert het begin van
de jaren '70 werkt het korps dag en nacht. De
dichtheid van het aantal geüniformeerden
bedroeg l/6l9, wat in vergelijking met de ande
re gemeenten van de zone HEKLA hoog is. In
1998 betaalde iedere inwoner van onze
gemeente 3.380 BEF voor de politie. Ook dit is
een hoog cijfer in vergelijking met de andere
HEKLA-gemeenten. Deze investering heeft in
de loop van de jaren gerendeerd. Politie
Edegem doet zich geregeld positief opmerken
door het oplossen van ernstige criminele feiten.
Ook op het vlak van de goede en correcte con
acten met de bevolking heeft het korps zich
een ernstige faam opgebouwd.

Hee huidige politiekader voorziet in 38 plaatsen
van politieagent, waarvan momenteel 36 plaat
sen zijn ingenomen. Door de gemeenteraad
worden thans de twee nog openstaande betrek
kingen van politieagent vacant verklaard. Na aan
werving zal Politie Edegem daardoor beschikken
over I geüniformeerde per· 587 inwoners. Op
die manier zal Politie Edegem zijn veiligheidsop
dracht nog beter· kunnen vervullen.

De volledige opvulling van het politiekader
maakt het daarenboven mogelijk bijkomend 4
door de hogere overheid gesubsidieerde krach
ten in dienst te nemen.

Deze 4 gesubsidieerde functies kunnen ten dele
worden ingevuld door hulpagenten en ander
zijds door contractueel burgerpersoneel. met
preventief optreden en toezicht als opdracht.
Preventie en toezicht hebben een grote invloed
op de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

• Preventiedienst

Zo is het onder meer de bedoeling een crimi
noloog aan te stellen, die belast wordt met de
leiding en de organisatie van de preventiedienst.
Deze dienst zal zich niet alleen bezighouden met
preventie op het vlak van inbraak in woningen
en al haar deelaspecten, op termijn kan de pre
ventiedienst tevens meer aandacht besteden aan
projectmatige aanpak van kleine straatcriminali
teit, van overlast ten gevolge van het lokale uit
gangsleven en van drugsgebruik bij jongeren.
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• Drie hulpagenten met wijkopdracht

De drie aan te werven hulpagenten zijn
bevoegd voor het gemeentelijk politieregle
ment en alle verkeerswetgeving.
Zij zullen worden ingezet voor de preventieve
begeleiding van de schoolgaande jeugd tijdens
de piekuren. Door preventief toezicht in de wij
ken op het gebied van zwerfvuil kunnen zij bij
dragen tot meer reine straten en pleinen in
Edegem. De vervuilers die zich niet gevoelig
tonen voor sensibilisatie kunnen door de hulp
agenten gesanctioneerd worden. Naast beboe
ting zal een bijkomende belasting worden aan
gerekend van 1 .000 tot 2.500 BEF per geval.
De aanwezigheid van hulpagenten overdag in
het straatbeeld en op de recreatiezones kan
een ontradend effect hebben voor diegenen die
misschien minder goede bedoelingen hebben.
Zijn zij getuige van ernstige feiten of worden zij
hierover aangesproken, dan kunnen zij uiteraard
hun collega's politieagenten oproepen, met wie
zij nauw zullen samenwerken in wijkverband. Zij
zullen begeleid en gestuurd worden door het
officieren- en middenkader van Politie Edegem.

Mobiliteitsplan

Door de gemeenteraad werd goedkeuring
gehecht aan het afsluiten van een bijakte - en
een bijlage bij deze bijakte - die gevoegd zal
worden bij het mobiliteitsconvenant dat werd
afgesloten tussen de gemeente, het Vlaamse
gewest en Vlaamse vervoersmaatschappij De
Lijn.

De bijakte met bijlage heeft tot doel de lokale
overheid financieel en logistiek te ondersteu
nen bij de opmaak van een mobiliteitsplan, zoals
bedoeld in het mobiliteitsconvenant.

50% van de kostprijs van de opmaak van het
mobiliteitsplan wordt terugbetaald door het
Vlaamse gewest en 1 /3 van de resterende 50%
of 1 /6 van de kostprijs wordt terugbetaald door
VVM De Lijn.

De kosten van het opmaken van het mobili
teitsplan worden geraamd op minimum
1.295.000 BEF en maximum 1.500.000 BEF,
exclusief btw.

Hulp aan Kosovo

Edegem heeft een bedrag van 100.000 BEF
geschonken aan de actie "Help Kosovo".



BI7ONDER PLAN
VAMAEG

«#USSEMIURG"
veeriopige herziening

Edegems meest bekende
groenpanorama rond de basiliek
voor de toekomst bewaard ...

INLEIDING

Het bijzonder plan van aanleg "Mussenburg"
dateert uit 1981 en omvat het gebied gelegen
tussen de Oude-Godstraat, Molenlei,
Mechelsesteenweg en Hovestraat. Binnen dit
gebied bevinden zich, naast een belangrijk deel
van het handelscentrum van de gemeente,
waardevolle groene en open zones van de

gemeentelijke begraafplaats en het domein
rond het kasteel Pussenburg, de dichtbebouw
de woonwijk aansluitend bij de Oude
Godstraat/Molenlei en ook de villawijk rond
het noordelijk deel van de Boniverlei.

Door de gemeenteraad werd dit bijzonder plan
van aanleg op 25 maart 1999 voorlopig herzien.
De uitgangspunten voor deze herziening zijn :
• Maximaliseren van zo kwalitatief mogelijk
groenbehoud, inclusief dorpsgezichten en pano
rama's om de dorpseigenheid voor de toe
komst te vrijwaren.

• Dorpskern verstevigen en verlevendigen door
inbreiding, open ruimten, stimuleren van handel.

• Optimalisatie van de verkeerscirculatie met
duidelijke herkenning waar· de dorpskern begint
en ruimte voor parkeermogelijkheid aan de
rand van de dorpskern.

• Woon- en leefkwaliteit verhogen.
• Aandacht voor nieuwe huisvestingsbehoeften
voor valide ouderen, jonge gezinnen en eenou
dergezinnen: 'betaalbare huisvesting', service
flats en sociale woningen.

• Veilige en meervuldige recreatiemogelijkheden.

Om de kwaliteit van het wonen in onze gemeente te vrijwaren, voort uit te bouwen en bovendien in harmonie te bren
gen met andere bestemmingen en functies zoals deze voorkomen of gewenst zijn, is er nood aan planning, samenspraak
en coördinatie.

Dit resulteert in een concreet bestemmingsplan , namelijk een bijzonder plan van aanleg (BPA), waardoor de toekomsti
ge inrichting van een gebied wordt vastgelegd en het latere uitzicht wordt bepaald.

Een BPA legt vast waarvoor elk stuk grond binnen het betrokken gebied kan worden gebruikt.
Dit heeft betrekking op de bestemming, de toegelaten activiteiten, de plaatsing en wijze van bebouwing, rooilijnen van
bestaande en toekomstige wegen, enz. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande toestanden,nieuwe tenden
sen en recente ontwikkelingen in verband met bouwen, wonen, groen, milieu, enz.

Het BPA zal het wettelijk kader vormen voor de beoordeling van alle verkavelings-, bouw-, en milieuvergunningsaanvra
gen in het betrokken gebied.

foto Gudo Coolen n..

...Edegems meest bekende groenpanorama rond de basiliek voor de toe
komst bewaard...
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KRACHTLIJNEN VAN HET HERZIENE
BPA

De krachtlijnen van het herziene BPA zijn de
volgende:

• De bescherming van het parkgebied
"Mussenburg"

Het grote groene parkgebied rond het kasteel
Mussenburg bevat zeer landschappelijk, en eco
logisch, waardevolle elementen. Het "park" ligt
tussen twee belangrijke natuurkerngebieden :
Fort 5- Hof ter Linden in Edegem en het Bos
van Moretus in Boechout en Hove. Daarom
voorziet het BPA in het behoud en bescherming



van dit parkgebied. Zo wordt onder meer bij
komende bebouwing verboden terwijl bestaan
de woningen slechts in beperkte mate ver
bouwd mogen worden.

De bescherming van de open ruimte
rond de Lourdeslaan

Door het verbinden van de open ruimte rond
de Lourdeslaan met het parkgebied rond
Mussen burg. ontstaat één grote groene, rustige
overgangszone vanuit de dorpskern naar het
woonpark rond de Boniverlei, met zijn karak
teristieke villa's. Deze centrale groene long
wordt verder· versterkt door aandacht aan
voetwegen en voor Edegem waardevolle per
spectieven.

Het typische groene panorama van onze grot
gemeente vanaf de basiliek naar Mussenburg
toe, de centrale groene as gevormd door de
Lourdeslaan en de aangrenzende weilanden,
wordt echter in het thans nog van kracht zijnde
BPA bestempeld als bouwgrond. Het bestaande
B,PA voorziet inderdaad in wooneenheden aan
beide zijden vooraan in de Lourdeslaan. Het
bestaande BPA voorziet inderdaad in 48 woon
eenheden aan beide zijden vooraan in de
Lourdeslaan. Wil men dus dit panoramisch
groene gezicht van aan de basiliek - Edegems
meest bekende panorma- voor de toekomst
beschermen, zal het gemeentebestuur al deze
bouwgronden moeten aankopen, schadeloos
stellen of elders bouwcompensatie toelaten.

Daarom wordt de verkavelingsmogelijkheid van
47 woningen die in het huidige BPA voorzien is
vooraan in de Lourdeslaan, verschoven naar het
Grijpegemplein. Daar kan een sterk beperkte
zone van betaalbare huisvesting bestemd wor
den voor jonge gezinnen, eenoudergezinnen en
oudere inwoners. Hiermee wordt ook voldaan
aan een andere dringende huisvestingsbehoefte
voor de toekomst, die anders elders in het plan
moest worden opgevangen.

In harmonie met de omgeving zal deze inplan
ting voldoen aan het maximum van parkaanleg,
transparantie en een bouwvolume aansluitend
bij de bouwstijl van de omliggende woningen.
Langs de Lourdeslaan mag maar 30% van de
toegelaten grondoppervlakte bebouwd wor
den; langs de Mussenburglei is dit slechts 17%.
Nagenoeg de helft van de bestaande akkerop
pervlakte blijft openbaar park.

Het verzaken aan de bouwcompensatie op de
maïsakker zou neerkomen op een schadeloos-
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stelling voor de bouwrechten vooraan in de
Lourdeslaan, geschat op nagenoeg 1 % perso
nenbelasting of circa 4.000 BEF per gezin per
jaar over de volgende twintig jaar.

Wij begrijpen dat de omwonenden van het
Grijpegemplein bedenkingen hebben bij dit
voorstel, maar menen dat de bescherming van
de open ruimte langs de Lourdeslaan het alge
meen belang dient en bijgevolg prioriteit heeft.

Zo wordt namelijk meer dan 100.000 m' hoog
waardig groen en centraal landschapsgezicht
door dit BPA beschermd in de toekomst, zon
der dat dit een belastingverhoging in de hand
werkt.

• Afwerken van de woonzones met
respect voor de onmiddellijke omgeving

De nog open plekken in de dichtbebouwde
woonzone aansluitend bij het centrum moeten
op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze
worden ingevuld en afgewerkt. De bouw- en
verbouwmogelijkheden dienen beter te worden
afgestemd op de bestaande bebouwing en de
hedendaagse comforteisen.

De bouwzone langs de Boniverlei, Hovestraat
en Mechelsesteenweg, met een vaak karakteris
tieke open bebouwing, wordt beter geregeld.
Waardevolle "parktuinen" worden beschermd
en villa's met een historische stijl krijgen extra
aandacht.

• Veilige recreatiemogelijkheden

De - in het huidige BPA - voorziene zone voor
openbaar nut (blauw ingekleurd) naast het
zwembad werd in het oorspronkelijke ontwerp
bestemd voor de toekomstige inplanting van 30
serviceflats in een groen kader. De noodzakelij
ke huisvesting voor de verouderende bevolking
lag hier aan de basis. De bestaande speelmoge
lijkheden konden opgevangen worden via een
aansluiting bij het Meihof en het plein aan de
Mortselstraat.

In de hoorzitt ing van 12 oktober 1998 werd
door de plaatselijke bevolking echter gepleit
voor het behoud van de "speelweide".

Het gemeentebestuur heeft gepoogd om beide
oprechte verzuchtingen met elkaar te verzoe
nen. Zo wordt het aantal serviceflats beperkt
tot 24 (in plaats van 30). Deze vormen de ver
eiste afwerking van de bestaande bebouwing in
de Onafhankelijkheidsstraat.Van de speelweide,



die een oppervlakte heeft van ca. 2.500 m', blijft
1.725 m2 behouden. Daarenboven kan eventu
eel de speelweide worden uitgebreid tot voor
het zwembad. Deze uitbreiding heeft nog een
oppervlakte van 750 m. Het betreft niettemin
een project dat nog bespreekbaar is wanneer
mogelijke verwezenlijking vereist wordt in de
toekomst.

• Een aantrekkelijk en levendig (han
dels)centrum

Door het concentreren van de handelsbestem
ming binnen dit centrumgebied, het stimuleren
en verdichten van de woonfunctie door inbrei
dingsprojecten langs de bestaande voet- en
fietswegen, en het scheppen van een verkeers
leefbaar klimaat, willen wij een aantrekkelijk en
levendig (handels)centrum creëren.

Het bestaande garage-erf langs de Loze
Gaanweg draagt weinig bij tot een leefbare
omgeving, midden de voornaamste handelsstra
ten van het centrum. Door de uitbouw van een
project van sociale woningbouw met 1 1 woon
eenheden, en het - deels ondergrondse 
behoud van de huidige garagecapaciteit, willen
wij deze verbinding als toekomstige wandel
straat meer betrekken in het winkelgebeuren
van het centrum én is een aangename, veilige
centrumverbinding mogelijk gemaakt voor
zwakke weggebruikers.

In dat perspectief dient ook de ontwikkeling
van een buurtplein aan het kruispunt
Onafhankelijkheidsstraat/Mortselstraat worden
begrepen. Dat plein zal door een voet-/fietsweg
verbonden worden met de randparking gelegen
ter hoogte van de snelheidsremmer (toegangs
poort tot het centrum) in de Oude-Godstraat.
De huidige - al dan niet vergunde - 16 garage
boxen, 1 0 overdekte staanplaatsen en 6
gemeenschappelijke auto-staanplaatsen aan de
Oude-Godstraat, worden vervangen door een
autostallingscapaciteit van 32 garageboxen, ver
hoogd met nog 44 autostaanplaatsen. Op die
manier wordt ruim tegemoetgekomen aan de
behoeften aan overdekt of in openlucht parke
ren én is een aangename, veilige centrumver
binding mogelijk gemaakt voor zwakke wegge
bruikers.

• Alles nog even op een rijtje

De herziening van het bijzonder plan van aanleg
Mussenburg zorgt voor :
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I 00.000 m' gegarandeerd waardevol groen en centraal
landschapsgezicht, de meest gekende beelden van de
grotgemeente Edegem, waarvoor in compensatie van de
bestaande bouwrechten slechts I2.000 m' maisakker
wordt opgeofferd.
Hierdoor wordt een belastingverhoging van circa 4.000
BEF per gezin per jaar voor de volgende twintig jaar ver
meden.
Uitsluiten van bijkomende woningbouw in de waardevolle
groene zone.
Behoud van groene ruimten en buurtspeelruimte, de
'wei', Meihof, buurt plein Onafhankelijkheidsstraat, nieuw
park tussen bebouwing maisakker,.
Stimuleren van het behoud van een aantal voor Edegem
typische woningen in centrum en Boniverlei.
Betaalbare huisvesting voor jonge gezinnen, eenouderge
zinnen, valide bejaarden; maximaal 52 woningen.
Serviceflats voor mindervalide bejaarden die zelfstandig
willen wonen; maximaal 24 wooneenheden.
Sociale woningbouw in het centrum; maximaal l woon
eenheden.
Peer aandacht voor het handelskarakter in het centrum,
winkel-wandelmogelijkheid.
Peer parkeermogelijkheden, in de vorm van randpar
kings dicht bij het commerciéle centrum.
Handel meer geconcentreerd rond o.a. wik:pleintjes.
Duidelijk herkenbare afbakening van het centrumgebied
door "verkeerspoorten".

OPENBAAR ONDERZOEK

Zoals reeds vermeld werd de voorgestelde her
ziening van het BPA nr. 1 "Mussen burg" door de
gemeenteraad op 25 maart 1999 voorlopig
goedgekeurd.
Daaropvolgend vindt er een openbaar onder
zoek van 30 dagen plaats , van 26 april tot 26 mei.
De bevolking krijgt dan inzage in de plannen en
kan eventueel (schriftelijk) reageren.
De plannen liggen ter inzage op de gemeentelij
ke technische dienst, Berkenhof, Kontichstraat
48 te Edegem, van maandag t.e.m. vrijdag van 9
tot 12 uur, op woensdagnamiddag van 14 tot 16
uur en op dinsdagavond van 17 tot 20 uur.
De bezwaren en de opmerkingen dienen vóór
26 mei e.k. schriftelijk worden meegedeeld aan
het college van burgemeester en schepenen,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem.
Het ontwerpplan, de bezwaren, de opmerkin
gen en het proces-verbaal van sluiting van het
openbaar onderzoek worden voor advies voor
gelegd aan de gemeentelijke commissie van
advies.
Die commissie geeft haar advies binnen de 60
dagen na ontvangst van het dossier. Binnen de
60 daaropvolgende dagen neemt de gemeente
raad een definitieve beslissing, rekening houden
de met de uitslag van het openbaar onderzoek.



De gemeenteraad keurde in zijn vergadering van 22 april 1999 de begrotingsrekening 1998 van de gemeente goed.

Uit die document blijkt dat de financiële toestand van de gemeente gezond blijft.

De rekening 1998 vertoont namelijk een overschot van 48 miljoen frank, waarvan 32 miljoen in de gewone dienst
en l6 miljoen in de buitengewone dienst.

Daarnaast beschikt de gemeente nog over de nodige reservefondsen : een gewoon reservefonds van 40.018.237
BEF en een buitengewoon reservefonds van 120.072.470 BEF.

Begrotingsrekening 1998

De jaarrekening verschaft een totaal overzicht van één jaar gemeentefinanciën.

Hierna volgen de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening 1998 :

Resultaat van de begrotingsrekening 1998

Gewone dienst (dagelijks beheer van de gemeente)

• Necto vastgestelde rechten :
• Vastgelegde uitgaven :
Algemeen begrotingsresultaat :

Buitengewone dienst (investeringen}

Netto vastgestelde rechten :
Vasgelegde uitgaven :
Algemeen begrotingsresultaat :

+ 713.513.030 BEF
- 681.355.620 BEF
+ 32.157.410 BEF

+ 201.255.41 1 BEF
- 185.249.424 BEF
+ 16.005.987 BEF

Evolutie van de algemene financiële toestand

Evolutie van de algemene financiële toestand
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De uitgaven van de gewone dienst vloeiden voornamelijk naar volgende bestemmingen :

Personeel 340.842.345 BEF 52.,8%

Werkingskosten 94.365.001 BEF 14,6%

Overdrachten 143.784.892 BEF 22.3%
(toelagen en premies)
- OCMW 71.750.000 BEF
- IHK 48.569.487 BEF
- andere 23.465.405 BEF

Schuld
(o.a. interesten en aflossingen) 66.475.313 BEF 10,3%

Totaal 645.467.551 BEF 100,0%

Overdrachten
22,3%

- - ""\-
Bestemming van de uitgaven] {

Schuld 1
10.3 }

G

!i
1i
1

Werkingskosten
14,6%

Personeel
52.8%

Vanwaar het geld kwam, blijkt uit volgende tabel :

Ontvangsten van de gewone dienst

Prestaties 37.293.635 BEF 5,7%

Overdrachten 496.988.622 BEF 75,6%
- belastingen 297.110.086 BEF
- overheidssusidies 107.978.162 BEF
- andere 91.900.374 BEF

Schuld 122.7 1 8.840 BEF 18,7%
(o.a. interesten en dividenden)

Totaal 657.001.097 BEF 100,0%
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Joorsprong van de ontvangsten]

Overdrachten
75.6%

Prestaties
5,7%

Schuld
18,7%

De investeringsinspanningen hadden vooral betrekking op volgende functies :

• algemeen bestuur : 11.743.722 BEF
• veiligheid (politie/brandweer) : 3.262.722 BEF
• verkeer, wegen en waterlopen : 59.558.401 BEF
• onderwijs : 4.392.700 BEF
• volksontwikkeling en kunst : 14.621.215 BEF
• erediensten : 200.775 BEF
• sociale hulp/gezondheidszorg :331.797 BEF
• openbare reinheid en stedenbouw :4.372.769 BEF

Deze investeringen werden als volgt gefinancierd :
• 54% met overheidstoelage
• 24% met leningen
• 22% met eigen middelen.

Maximale service tegen minimale kostprijs

Het gemeentebestuur stelt zich reeds vele jaren tot doel aan de bevolking een maximale service tegen een mini
male kostprijs te bieden.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, die is opgemaakt aan de hand van gegevens 1998 van het Gemeentekrediet, lig
gen de aanslagvoeten in Edegem ruim onder het gemiddelde van de provincie Antwerpen en de rest van Vlaanderen.

Voor wat de onroerende voorheffing betreft, betalen de Edegemnaren slechts zo wat de helft van het gemiddelde
in Vlaanderen.

Belasting Edegem Provincie Gewest

% aanvullende belasting 1998 6,00 6,47 6,75

opcentiemen onroerende voorheffing 595 954 L.091

Globaal genomen betaalt een gezin in Vlaanderen jaarlijks gemiddeld ( 17.000 BEF gemeentebelasting per persoon.
In Edegem is dat 13.400 BEF per persoon.

Dat gunstig belastingklimaat weerspiegelt zich ook in de bijdrage die de Edegemnaren dienen te leveren voor de
ophaling en verwerking van het huishoudelijke afval. Het gemeentebestuur hanteert hier een gemiddeld tarief en
heeft daarenboven geen bijkomende forfaitaire gezinsbelasting ingevoerd.
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DOSSIER
GIE-IMMO-PLANNEN

stand van zaken
In de media werd meermaals aandacht besteed
aan de plannen die GIB-IMMO aan het college
van burgemeester en schepenen van Edegem
heeft voorgelegd, in verband met de toekomsti
ge ontwikkeling van het GB-depot en de par
king van Supertransport in de Drie-Eikenstraat.

Ofschoon in die berichtgeving de eerste reac
ties van het gemeentebestuur reeds werden
bekendgemaakt, bestaat er over dit dossier
toch heel wat onduidelijkheid en doen allerhan
de geruchten de ronde.

Daarom volgt hieronder een korte stand van
zaken.

Wat stelt GIB-IMMO voor ?

1) Volgende inplanting wordt voorgesteld op de
plaats waar nu het depot is gevestigd :
• Maxi-GB + Lunch Garden I0.865 m
• Auto 5 600 m
• Quick 325 m'
• Parkings 1.052 plaatsen
• Ruimte voor kantoren, serviceflats
en andere sociale voorzieningen ± 10.000 m'

2) De huidige parking van de NV Supertransport
zou worden omgevormd tot woongebied, dat
aansluit bij de wijk en waarop de voorschriften
van het goedgekeurde bijzonder plan van aanleg
van toepassing zijn.

3) Door de integratie van de activiteiten van Super
GB in deze van Maxi-GB komt het terrein langs
de Prins Boudewijnlaan vrij en kan het eveneens
worden bestemd als woonzone.

4) Ten slotte worden een aantal maatregelen voor
de bevordering van de ontwikkeling van de mid
denstand in Edegem-Centrum voorgesteld.

De drie bedoelde terrreinen zijn eigendom van
GIB-IMMO.
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Indien de voorstellen van GIB-IMMO niet aan
vaard kunnen worden, dan kiest dit bedrijf voor
het voortzetten van de huidige distributieactivi
teiten op de huidige site.

Wat is de houding van het gemeentebe
stuur?

Het gemeentebestuur· wenst het dossier eerst
grondig te bestuderen, alvorens een definitief
besluit te nemen.

Daartoe zijn momenteel drie rapporten in
voorbereiding :

I)Milieu- en stedenbouwkundig rapport

De eigen milieu- en technische diensten
onderzoeken wat er stedenbouwkundig kan
of niet kan en of de mogelijke voortzetting
van distributieactiviteiten wordt toegestaan
door de milieuvergunningsvoor schriften.

2) Handelsactiviteitenrapport

Het BBM (Bureau voor Bedrijfsmarketing)
kreeg opdracht om na te gaan welke effec
ten de inplanting van een Plai-GB kan heb
ben op de handelsactiviteiten in heel de
gemeente.

3) Verkeersleefbaarheidsrapport

De studiegroep "Langzaam Verkeer", die
reeds werd belast met de opmaak van een
mobiliteitsplan voor de gemeente Edegem,
kijkt ten slotte - bij wijze van tussenop
dracht - na welke invloed de inplanting, van
uit verkeerstechnisch oogpunt, zal hebben
op de leefbaarheid van de wijk.

Wanneer valt de beslissing<

Er mag worden verwacht dat de conclusies van
voormelde rapporten in de loop van de maand
mei 1999 zullen gekend zijn. Op dat ogenblik zal
het college van burgemeester en schepenen
deze conclusies onderzoeken en in overleg mee
de inwoners trachten tot een verantwoord
besluit te komen.



HUIS HELLEMANS
Kalender tentoonstellingen

8 mei tot 6 juni 1999

Kristin De Pooter
··Theater''

"De kennismaking met het
levensechte theater begint
reeds bij de geboorte. De
opeenvolging van bedrij
ven verloopt, jammer
genoeg, sneller en sneller
met de jaren, kent ook
steeds hetzelfde einde: de
dood. Nieuwe generaties
nemen de fakkel over en
het verleden verdwijnt
naar het land van de stil-
te..."

O. Poppe
directeur MS- en BSO

Borgerhout

"Door de verscheidenheid
van de onderwerpen, tech
nieken en stijlen van de
werken, was het aangewe
zen om deze overzichts
tentoonstelling onder de
titel "Theater" te zetten.
De wereld rondom ons
stelt zich toch ook zo aan
u voor? Emoties, angsten,
visies, intermenselijke con
necties... We reageren
daarop toch bijna allemaal
op dezelfde artificieel dra
matische manier die eigen
is aan de bühne? Je gezicht laten zien ... het masker laten vallen
wordt onmogelijk uit angst in je blootje te worden gezet, de eigen
waarde te verliezen en misschien wel een deuk op te lopen in je
zelfkennis"

Kristin De Pooter
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12 juni tot 27 juni
gasttentoonstelling

Den Dierenvriend

Huis Hellemans is
gratis toegankelijk

op woensdag van 14 tot 17 uur,
op vrijdag van 14 tot 17 uur
en op zaterdag en zondag

van 1 0 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur.

Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Geef kunst
een kans,
bezoek
Huis

Mellemans

Wegens werken is de
Strijdersstraat tijdelijk niet
toegankelijk per wagen.
Wij suggereren dan ook de
wagen te parkeren aan de
sporthal in de Terelststraat of
op het gemeenteplein.
Huis Hellemans bevindt zich
op wandelafstand.



ETA
taalonderwijs
@@r

volwassenen
Het Edegems Taalatelier zoekt
leerkrachten voor de cursussen
Nederlands (wervingsreserve),
Spaans (conversatie) en Italiaans
(4de jaar en conversatie).

Kadidaturen en inlichtingen : dhr.
Lode Van der Sande, tel. 353.16.44.

Jubileumboek
20 JAAR
GEMEENTELIJK
KUNSTCENTRUM
HUIS HELLEM

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Gemeentelijk
Kunstcentrum Huis Hellemans werd een boek uitgegeven waarin
de geschiedenis, de doelstellingen en een overzicht van tentoon
stellingen en exposanten aan bod komen.

Dit prachtige boek met een 20-tal kleurenfoto's en een 40-tal
zwart-witfoto's kost slechts 400 BEF en is te koop in Huis
Hellemans, Strijdersstraat l4, Edegem, tijdens de openingsuren van
de tentoonstellingen.
Hee kan ook gekocht worden aan de receptie van het
Administratief Centrum en op de zetel van de vzw
Tentoonscellingshuis Hellemans, Kontichstraat I9, Edegem, tijdens

de kantooruren.
et onderstaande
strook kunt u het
boek bestellen en het
wordt u opgestuurd
zodra het benodigde
bedrag op onze reke
ning werd gestort
(per exemplaar 400
BEF + 80 BEF verzen
dingskosten).

BESTELLING BOEK "20 JAAR HUIS HELLERANS"
Ondergetekende,

wonende te

wenst exemplaren van het boek "20 jaar Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans" te ontvangen en betaalt

hiervoor. .x480 BEF = ... BEF
• via overschrijving op rek.001-3135157-96 van de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans

of
• via een gekruiste cheque ten name van de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans.

Datum: .
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€omité
Edegemse
Concerten

ZATERDAG
AYONDCONCER1

29 MEI 1999
Sylvia Traey, piano

Op 29 mei 1999 organiseert het Comité
Edegemse Concerten zijn eerste zaterdag
avondconcert van die jaar mee een optreden
van de Edegemse pianiste Sylvia Traey.
Zij brengt een schitterend programma
rond Chopin en enkele tijdgenoten.

Sylvia Traey kreeg haar eerste piano
lessen van haar vader, Eugêne Traey en
gaf als I8-jarige haar eerste pianoreci
tals in binnen- en buitenland. Zij is lau
reate van verscheidene belangrijke
wedscrijden, zoals de Internationale Puziek
wedstrijd Koningin Elisabeth.

Sylvia Traey brengt reeds meer dan 30 jaar con
certen in binnen- en buitenland :
• op traditionele en alternatieve podia
• van de Singel Antwerpen tot de bedrijfswe
reld

• van radio- en tv-programma's tot hospitaal- en
gevangenisconcerten (uniek in Vlaanderen 1)

• van universiteitsconcerten in de VSA tot intie
me huisconcertjes.

Sylvia Traey wil op zo verscheiden mogelijke
plaatsen muziek brengen.

Ook haar eigen huis in de Lentelei stelt ze ter
beschikking voor 'kunstbeleving'.

Sylvia Traey geeft kinderateliers, waar 'kleur en
klank' elkaar ontmoeten.

Recent is zij benoemd in het Cultureel

Centrum Cristophori te Amsterdam en geeft er
muziekworkshops.
Een pianoconcert met Sylvia Traey brengt een
boeiende confrontatie tussen de compositie en
de uitvoering. tussen virtuositeit en poëzie, tus
sen respect en persoonlijkheid. De luisteraar
neemt deel aan een zoektocht naar het muzika
le... en, doorheen de muziek, naar het diep
menselijke.

Datum
zaterdag 29 mei
om 20.15 uur

Plaats
St.-Antoniuskerk, Drie-Eikenstraat, Edegem
Centrum

Inkom
350 BEF
250 BEF voor 'Vrienden van de Edegemse
Concerten', +3-pas, CJP en -I8-jarigen

VVK en informatie

Kristel Kussé
p.a. Administratief Centrum
Kontichstraat l9 te 2650 Edegem
tel. 03-289.22.46
alle werkdagen tussen 9 en 12 uur of tussen [4
en 16 uur

Noteer alvast de datum van het volgende zaterdagavondconcert : op 25 september 1999
vergasten wij het Gaggini-strijkkwartet en Fernando Gonzalez, gitaar !
Uitgebreide informatie hierover volgt in een volgend informatieblad.
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Op zondag 12 september 1999
vindt de elfde Open Monu
mentendag plaats met als thema
"Europa". Als vestiging in het
Europese bolwerk zal het binnen
fort van Fort 5 worden geopend.
In samenwerking met de kunstaca
demie wordt een kunstproject
rond het thema opgezet. Er zijn
echter nog ruimtes beschikbaar.

Heb je zin om met je vereniging of
met een aantal andere creatieve
lingen iets uit te werken rond het
thema, dan nodigen we je uit om
in de troepenkamer van het fort
iets leuk uit te bouwen.
Om het geheel muzikaal op te lui
steren zijn we ook nog op zoek
naar muziekgroepen. Jongeren of
muziekverenigingen die zich ge
roepen voelen om podiumerva
ring op te doen kunnen eveneens
contact opnemen met Anneleen
Decraene, Secretariaat, Kontich
straat 19, tel. 289.26.50.

24se Internationaal
Folklorefestival Edegem
van 12 tot 1l8 augustus
0PR@ER GASTGEZI

Uitbundige dansen, prachtige zang en muziek, kleurrijke kledij, spet
terende optredens, internationale verbroedering, hartverwarmende
vriendschappen, familiale sfeer, ... kortom een groots feest van
vreugde en vriendschap ! Dat zijn de hoofdingrediënten van het
Internationaal Folklorefestival in Edegem. Dit jaar is het Edegems
Volkskunstkomitee aan haar 24ste editie toe. Ook dit jaar zullen
500 buitenlandse gasten Edegem gedurende zeven dagen omtover
en tot een kleine wereldstad. Zeven dagen waarin iedereen de kans
heeft om kennis te maken met al die verschillende culturen !!

Vorig jaar openden een 100-tal gastgezinnen hun deuren en harten
voor de 200 gasten uit Bulgarije, Guinea, Finland, Brazilië en
Colombia. Dat ook dan weer heel wat mooie vriendschappen ont
stonden, mocht blijken uit de vele herinneringen die opgehaald wer
den tijdens de voorbije appelbollen- en worstenbroodavond. Dit is
een jaarlijkse traditie van het Edegems Volkskunstkomitee waarmee
ze haar gastgezinnen eens in de bloemetjes wil zetten en hen har
telijk danken voor hun gastvrijheid en enthousiasme ! Aan elk gast
gezin wordt trouwens ook de unieke kans geboden om de zeven
festivalvoorstellingen gratis bij te wonen ! Dit aanbod telt voor alle
inwonenden van het gastgezin !

Spreekt het festival u aan en wil u meegenieten van die internationa
le sfeer ? Heeft u in augustus nog een bed vrij en zou u op een vriend
schappelijke manier graag meer te weten komen over andere cultu
ren ? Met andere woorden, zou u ook graag gastgezin zijn of wil u er
meer infomatie over krijgen ? Bel dan naar het secretariaat van het
EdegemsVolkskunstkomitee, tel. 457.04.10. Zij beantwoorden graag al
uw vragen ! Ook voor meer informatie over het festival kan u daar
terecht.

Edegem brengt de wereld naar u toe !
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EDEGEMSE
VAKANTIE

INITIATIEVEN
Nog enkele maanden en de langverwachte
zomervakantie breekt weer aan. Zoals de
voorbije jaren wordt ook deze zomer door
het gemeentebestuur gezorgd voor diverse
aangename vormen van vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de
gemeentelijke vakantiespeelclub de ideale
opvang voor kleuters en kinderen van de
lagere school. De jeugddienst organiseert
weer de Edegemse speelweken, een paradijs
voor de I2- tot 14-jarigen en de rakkers
van de lagere school. Natuurlijk kan de
jeugd deze vakantie ook terecht in
Huigenrode. Om nog te zwijgen over het
p'aarselijke programma van Grabbelpas of
Anabolen ...

Nog een prettige vakantie !

EENTELIJKE VAKAN
IESPEELCLUB 1999

voor kleuters en lagereschoolkinderen

Speurtochten, verkleedpartijen, knutselen met
verf, klei, kneeddeeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen, dansen, zingen,
sporten, ... is dat niet de vakantiedroom van elk
kind ?

Onder begeleiding van deskundige monitoren
kan uw kind, in groepjes naargelang de leeftijd
en interesse, zijn fantasie en creativiteit naar
hartelust botvieren. Uw kind kan weer twee
maanden lang genieten van veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn thuishaven op
de avontuurlijke speelterreinen van het Fort 5.

Voor wie:
kinderen geboren tussen I januari 1987 en 1
oktober 1996.

Periode:
van maandag 5 juli tot en met vrijdag 27 augustus

Aandacht! Wij zijn NIET open op I juli, 2 juli, 21
juli, 30 augustus en 31 augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht tussen 7.30 en 9
uur en worden afgehaald tussen l6 en 17.30 uur.

Dagprijs:
300 BEF voor kinderen uit Edegem
400 BEF voor kinderen van buiten de gemeente
Er is ook nog een sociaal tarief voor inwoners
van Edegem met een laag inkomen : 100 BEF
(35.000 BEF netto/maand I kind ten laste,
38.000 BEF netto/maand 2 kinderen ten laste,
43.000 BEF netto/maand 3 kinderen ten laste)
ATTEST VERKRIJGBAAR OP HET OCMW

Inbegrepen :
vieruurtje
verzekering.
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Het lunchpakket moet worden meegebracht.

Ticketverkoop:
De tickets kunnen worden aangekocht op dins
dag 29 juni van 17 tot 19.45 uur op de burelen
van de kinderopvangdienst, eerste verdieping
van het Oud-gemeentehuis op het gemeente
plein, Edegem.

Vanaf maandag 5 juli tot vrijdag 27 augustus van
7.30 tot 9 uur kan je dagelijks tickets kopen in

EDEGEMSE
SPEELMWEKEN 1999

l) voor kinderen van de lagere school
2) voor I2- tot l4-jarigen

Na de carnavaleske en interplanetaire speelda
gen in de krokus- en paasvakantie, maakt de
jeugddienst nu volop werk van de spetterende
en oerplezante speelweken tijdens de grote
vakantie.
Op diverse plaatsen in onze gemeente zullen de
kinderen weer een hele week lang hun hartje
kunnen ophalen.

Samen knutselen en stoeien met zand, klei, kar
ton, water, ...
Hiphop dansen en luidkeels zingen, ...
Tochten maken, zwemmen, ...
Meedoen aan allerhande leuke spelletjes, ...
Kortom, te veel activiteiten om op te noemen.

Waar en wanneer :
• FORTESIN : hangar 44 op Fort S
van maandag S tot en met vrijdag 9 juli

• RAVOTJEROT : Sterrenhof, Kontichstraat
(lokaal 28e Maria Regina)
van maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus

• HIPPERDEPIP : wijkschool Jan Verbertlei 
Buizegem
van maandag l6 tot en met vrijdag 20 augus
tuS.

Net zoals de vorige jaren wordt er tijdens
elke speelweek een apart programma uit
gewerkt voor de 12- tot 14-jarigen.

Uren:
elke dag van 9 tot 16 uur.

Inschrijvingen :
deze gebeuren ter plaatse vanaf 8.45 uur.

hangar 24 op het Fort 5, zijde Vestinglaan (met
uitzondering van de sluitingsdagen).

Opgelet!
De tickets dienen niet op voorhand te worden
aangekocht en zijn niet gedateerd.Aangekochte
tickets worden NIET teruggenomen 1

Info:
De gemeentelijke vakantiespeelclub is een ini
tiatief van de kinderopvangdienst, cel. 289.21. I 0.

Dagprijs:
50 BEF voor kinderen van Edegem
60 BEF voor kinderen van buiten de gemeente
25 BEF voor het derde en volgende
kind(eren) uit hetzelfde gezin.

Inbegrepen : vieruurtje - verzekering.

Opmerking : Enkel de kinderen die het eerste
leerjaar achter de rug hebben, worden toegela
ten. Is dit niet het geval dan verwijzen wij u
graag door naar de gemeentelijke vakantiespeel
club op Fort 5 (bi. 17).

De monitoren van de speelweken verzorgen ter·
plaatse de naopvang tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moet worden meegebracht.

Deze speelweken zijn een initiatief van de
gemeentelijke jeugddienst en voor de begelei
ding wordt er beroep gedaan op vrijwillige
monitoren, veelal afkomstig uit de Edegemse
jeugdbewegingen.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht
bij jeugdconsulente Marjon Thienpondt of
jeugdambtenaar Luc Bries, gemeentelijke jeugd
dienst, Oud-gemeentehuis ( eerste verdieping),
gemeenteplein te Edegem (tel. 289.21.20).
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OPROEP VOOR MONITOREN
Voor de drie speelweken die gedurende de grote vakantie worden georganiseerd, is de jeugddienst nog op
zoek naar een aantal gemotiveerde jonge mensen.

Elke speelweek wordt geleid door één of twee hoofdmonitor(en), bijgestaan door een 15-tal monitoren.Naast
een groot aantal "oude-rotten-in-het-vak" wil de jeugddienst ook graag jongeren vanaf 16 jaar, die al dan niet
(liefst wel natuurlijk) in het bezit zijn van een basisattest "Animator in het jeugdwerk" of een daaraan gelijk
gesteld attest, inschakelen om hen de kans te geven zich verder te bekwamen als vakantiemonitor.

Heb je interesse om mee te werken of wil je graag nog wat meer inlichtingen bv. over de dag
vergoeding ? Aarzel dan niet en neem snel contact op met de jeugddienst, Oud-gemeentehuis
(eerste verdieping), gemeenteplein te Edegem (jeugdconsulente Marjon Thienpondt of jeugd
ambtenaar Luc Bries, tel. 289.21.20).

ESPEELPLEINEN
HULGENRODE

voor 4- tot l4-jarigen

Uw kind houdt van avontuur, is een durver en
trekt reeds goed zijn plan, dan zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor bosspelen, bouwen
van zandkastelen, knutselen in diverse ateliers...
en omgang mee dieren op de kinderboerderij.
De kinderen kunnen dagelijks kiezen uit allerlei
spelen en activiteiten onder begeleiding van
gebrevetteerde monitoren en monitrices.

Hebben ze er geen zin in, dan mogen ze vrij spe
len volgens eigen interesse en fantasie.

Periode :
van 5 juli tot 27 augustus met busvervoer.

Aandacht ! gesloten op 21 juli en 16 augustus.

Uren :
van 8 tot I7 uur.

Dagprijs :
150 BEF vanaf aankoop 4 tickets (anders 175
BEF).

Verzekering :
eenmalig 150 BEF, geldig van I juli 1999 tot I juli
2000.

Inbegrepen :
warme maaltijd
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busvervoer
vieruurtje.

Opstapplaats:
Gemeenteplein (centrum - bushalte 32)
Kerkplein (Elsdonk).

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen enkel gebruik ma
ken van het busvervoer als ze begeleid zijn
door een oudere broer of zus van minstens 9
jaar.
Indien u geen gebruik wenst te maken van het
busvervoer, kan u uw kind rechtstreeks brengen
naar het speelplein, 't Serclaesdreef 34 te
Wommelgem. Er is opvang verzekerd vanaf 7.30
tot I8 uur mits extra betaling.

Opendeur-kermis:
Je bent welkom op I0 juli.

Verkoop:
OPGELET VERKOOPADRES: de tickets
kunnen worden aangekocht op dinsdag 29 juni
van 17 tot 19.45 uur en elke dinsdag tijdens de
vakantieperiode van 17 tot 18 uur op de bure
len van de kinderopvangdienst, eerste verdie
ping van het Oud-gemeentehuis op het
gemeenteplein te Edegem.
GEEN TICKETVERKOOP MEER OP DE
VAKANTIESPEELCLUB.
De tickets en de verzekering dienen vooraf te
worden aangekocht.
Er zijn echter nog andere verkooppunten die
voor u misschien gemakkelijker te bereiken zijn.
Om deze en nog heel wat andere praktische
informatie te verkrijgen, kan u contact opne
men met Speelpleinen Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraat 20,Antwerpen, tel. 232.97.72.



GRABBELPAS
Het fenomeen "Grabbelpas" uitgebreid verkla
ren, hoeven we zeker niet meer te doen.

Sinds het ontstaan van de nieuwe formule in
1993 organiseren nu al meer dan 160 Vlaamse
gemeentebesturen een vakantieprogramma voor
alle kinderen en tieners van 6 tot ± 14 jaar, onder
de gemeenschappelijke naam "Grabbelpas". Aan
sommige activiteiten kunnen ook jongere kinde
ren al deelnemen (o.m. kinderanimaties, theater
stukjes, ...).

Met zo'n Grabbelpas krijgen kinderen en tie
ners een jaar lang toegang tot een afwisselend
en boeiend vrijetijdsprogramma. Dit program
ma wordt plaatselijk samengesteld. De gemeen
telijke jeugddienst is de motor en de draaischijf.

De Grabbelpas is de sleutel tot een unieke
combinatie van sport, spel, creativiteit, knutse
len, uitstappen, film, theater en circus, ... kort
om een vakantiewereld waar de verveling ver
zoek is!

Naast de plaatselijke activiteiten bouwt de
Grabbelpas aan een pakket nationale kortingen
en voordelen. Elke Grabbelpasser heeft zo heel
wat kansen om korting te krijgen op toegangs
prijzen, deelnemings- of gebruikskosten, enz.
Al deze voordelen zijn gebundeld in de handige
"Grabbelaar", een gids boordevol ideeën voor
het gezin, de vereniging en de individuele
Grabbelpassers.

De jeugddiensten van Boechout, Borsbeek,
Edegem, Hove, Kontich en Mortsel zijn momen
teel keihard bezig om een gevarieerd en spec
taculair Grabbelpasprogramma voor de grote
vakantie uit te werken. De traditionele
Grabbelpasboekjes en -nieuwsbrieven worden
begin juni weer verspreid via de Edegemse lage
re scholen, de jeugdverenigingen en de biblio
theken of zijn verkrijgbaar op de jeugddienst.
Ook in het gemeentelijk informatieblad van juni
verneem je meer over de Grabbelpaswerking
(o.m. een beknopt overzicht van alle Edegemse
activiteiten).

Start inschrijvingen zomer- en herfstactivitei
ten op de jeugddienst :
maandag I4juni (van I8 ot 20.30 uur)

Om van het hele aanbod te kunnen genieten.
moet je enkel met 1 00 BEF en een pasfoto naar
de jeugddienst komen. Je krijgt dan je persoon
lijke Grabbelpas, inclusief de Grabbelaar.
De jeugddienst is gevestigd in het Oud-gemeen

tehuis (eerste verdie
ping). gemeenteplein
te Edegem - openings
uren op woensdag
van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 6 uur of
op andere momenten
na telefonische af
spraak.
Voor meer info kun je
terecht bij Luc Bries.
tel. 289.21.20.

[ftp@L@@ei.LOES@LE@@@3L@LE ELLE

JONGERENPROGRAMMA
"ANABOLEN"

(+ I2-jarigen)

Het jongerenprogramma "Anabolen", uitge
werkt door de gemeentelijke jeugddiensten van
Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en
Mortsel, wil een antwoord zijn op de vraag naar
goede, hanteerbare, betaalbare en originele pro
gramma's voor tieners en jongeren vanaf 12 jaar
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tot de leeftijd van l8 jaar en is als het ware een
aanvullend programma op de bestaande
Grabbelpaswerking, maar wel met een volwas
sener tintje.

Om de tieners op hun wenken te bedienen,
staan alle activiteiten die tijdens de zomerva
kantie georganiseerd worden, vermeld in een
handige folder die via de Edegemse middelbare
scholen en de jeugdverenigingen verdeeld
wordt. Ook in de Edegemse bibliotheken of op
de jeugddienst kun je steeds een exemplaar ver
krijgen.



Start inschrijvingen activiteiten :
maandag 14 juni
Telefonisch reserveren is moge
lijk mits betaling binnen de
week.

Meer informatie in verband met
dit jongerenprogramma is te ver
krijgen op de gemeentelijke jeugd
dienst, Oud-gemeentehuis (eerste
verdieping). gemeenteplein te
Edegem, waar ook kan worden
ingeschreven voor de activiteiten
(Luc Bries. rel. 289.21.20).
Openingsuren : elke woensdag van
1 0 tot 1 2 uur en van 14 toe 16 uur
of op andere momenten na telefo
nische afspraak.

"Anabolen", geen doping, maar
eerlijke energie met een eigenzin
nige look, voor alle
tieners '

Het jongerenprogramma
"Anabolen" is een organi
satie van de gemeentelijke
jeugddiensten van
Boechout, Borsbeek,
Edegem, Hove, Kontich en
Mortsel

U hebt een vraagje voor de Vlaamse overheid ...
... maar u weet niet bij wie u terecht kunt ?

Vraagje over bouwpremies ?
Vraagje over kunstsubsidies ?
Vraagje over pleziervaart ?
Vraagje over milieuvergunningen ?
Vraagje over bejaardenzorg ?
Vraagje over het starten van een eigen zaak ?
Vraagje over exportbevordering !
Vraagje over onze snelwegen ?
Vraagje over successierechten ?

Vraagje over vaccinaties ?
Vraagje over kinderopvang ?
Vraagje over sportkampen
Vraagje over ... ?

Eén telefoontje en u weet waar u moet zijn

Rechten, plichten, regels en ... uitzonderingen op de regels.We kun
nen ons voorstellen dat u wel eens een vraag hebt.Alleen, aan welke
overheidsdienst moet u die vraag dan stellen ? En wanneer is die
dienst open ? Dat kan deVlaamse Infolijn u exact vertellen.

Hoe werkt de Vlaamse Infolijn precies ?

1. U belt ons gratis op 0800-3.02.01 en u vertelt ons waarover u
een vraag hebt.

2.Wij vertellen u bij welkeVlaamse overheidsdienst u moet zijn en
geven u meteen het juiste nummer waar u terecht kunt met uw
vraag. Zo eenvoudig is het.

3.We staan voor u klaar elke werkdag van 9 uur 's morgens tot 7
uur 's avonds.

Nog enkele nuttige nummers :

Infolijn Onderwijs : 0800/30.20.3
Meldpunt Gezondheid en Milieu : 078/ 15.55.70
(meldpunt voor gezondheidsproblemen toe te schrijven aan het milieu)

Rusthuisinfofoon : 078/ 15.25.25
(klachten over rusthuizen, serviceflats en dagcentra)

Aidstelefoon : 078/ 15.15.15
Druglijn : 078/ 15.10.20
Jongeren-kindertelefoon : 078/ 15.14.13 (tussen 16 en 20 uur)

Gecofoon : 0800/ l 4 l .87 (Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen)

Jolijn : 0800/900.33 (klachten en vragen over bijzondere jeugdbijstand)

Tele-Onthaal: I06 (praten over levensmoeilijkheden, 24/24 uur)

Wegentelefoon : 0800/ l 22.66 (klachten over gewestwegen)

Gezondheidslijn : 070/34.41.44
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Activiteiten in sporthal Den
Willecom :
• SPORT en SPEL tijdens de grote vakantie
voor kinderen van het basisonderwijs

Van maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus
en op maandag 30 en dinsdag 3l augustus,
telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot l6 uur.
De kinderen kunnen blijven eten in de sporthal mits zij zelf hun
middagmaal en drank meebrengen.

Prijs:
1 .500 BEF/kind/week;
600 BEF/kind/tweedaagse.
De inschrijving dient wel in zijn geheel en per week (of tweedaag
se) te worden betaald. De inschrijving is pas geldig na betaling.

Er is alle dagen voor- en naopvang vanaf 8.30 tot 1 0 uur en van 16
tot 17.30 uur.Voor deze opvang betaalt u per dag 50 BEF per kind.

Inschrijven kan vanaf I juni in de sporthal.

• 'EDEGEM SPRINGT' op zondag ó juni
een initiatief van de Edegemse Sportraad

Wat?
Een ganse namiddag kan je vrij springen op o.a. grote trampolines,
een springkasteel, een springbaan en een opblaasbaar hindernissen
parcours.

Voor wie?
Voor alle sportievelingen onder jullie, die zin hebben om mee te
springen!!

Inschrijven ?
• voor wie alleen komt of voor families : zonder inschrijving
• voor groepen: inschrijven in de sporthal.

Wanneer?
zondag 6 juni van 13.30 tot 17 uur.

Waar?
sporthal Den Willecom, Terelststraat 2;
Edegem.

Gratis voor iedereen.

ANTWERPEN
FIETSPROVINCIE

Zoals u reeds kon vernemen,
vindt op zondag 16 mei
"Antwerpen Fietsprovincie"
plaats. Er zal dan vanuit heel de
provincie naar het Koning
Albertpark worden gefietst. Daar
kan u dan genieten van een pick
nick en een heleboel animatie,
zoals fietsfanfare's, komische
straatacts , een fietshindernis- en
behendigheidspiste, geleide
bezoeken in het provinciehuis
geleide bezoeken met attracties
zoals een circusinitiatie, een
bezoekje aan de panoramazaal en
een quiz, optreden en tekenate
lier van Suske en Wiske.

Natuurlijk moet er op sportief
vlak helemaal niet ondergedaan
worden. Zo is er het stadspar
cours met randanimatie en een
parcours door de Waasland
tunnel naar linkeroever. Alle
attracties zijn gratis en voor
niks.

Ook Edegem draagt zijn steentje
bij aan dit sportief evenement.
Onder begeleiding fietsen we
naar het Koning Albertpark
gefietst. Afspraak om 1 1.00
uur op het Kerkplein, aan
komst rond het middaguur.

Voor alle informatie en inschrijvingen kan je steeds terecht in sporthal DenWillecom,
Tererlststraat 2 te Edegem, tel. 289.23.70, fax 289.23.77.
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In het vorige infoblad vond u een
extra katern over de verkiezin
gen. Hieronder vindt u nog een
woordje uitleg over het stemmen
per volmacht en de informatieses
sies.

Stemmen per volmacht

In principe moet elke kiezer zijn
stem persoonlijk uitbrengen, maar
in bepaalde situaties kunt u een
andere kiezer· volmacht geven om
in uw plaats te stemmen.
Enkel indien u tot één van de vol
gende groepen behoort, kunt u
zo'n volmacht geven.

wegens geloofsovertuiging) is
deze bevestiging niet nodig.

Centrum, bij de dienst bevolking
of aan de balie en bij de politie
wacht.

Voor alle verdere
inlichtingen

Dienst bevolking - afdeling verkie
zingen
Administratief Centrum
Kontichstraat 19, 2650 Edegem
tel. 289.26.50
alle werkdagen tussen 9 en 12
uur en op woensdag tevens van
14 tot 16 uur.

Kiezers die... Bewijsstuk

ziek of gebrekkig zijn medisch attest

wegens beroeps- of dienstredenen attest van de militaire of burgerlijke overheid
• in het buitenland zijn opgehouden (ook gezinsleden) of van de werkgever
• zich onmogelijk in het stembureau kunnen melden

het beroep van schipper, marktkramer of attest van de burgemeester van de
kermisreiziger uitoefenen (ook gezinsleden) woonplaats van de betrokkene

ten gevolge van een rechterlijke maatregel in attest van de directeur van de inrichting
een toestand van vrijheidsbeneming verkeren

omwille van zijn geloofsovertuiging zich onmogelijk attest van de religieuze overheid
in het stembureau kunnen melden

zich als student(e) om studieredenen onmogelijk attest van de directie van de instelling waar
in het stembureau kunnen melden de studies worden gevolgd

op de dag van de stemming in het buitenland verblijven attest van de burgemeester van de woonplaats
(andere dan beroeps- of dienstredenen) afgeleverd uiterlijk op 30 mei 1999, op voorlegging

van het bewijs van verblijf in het buitenland

Volmacht kan enkel worden gege
ven aan familieleden binnen de
derde graad. Een overzicht daar
van vindt u op de keerzijde van
het volmachtformulier.
Elke kiezer kan slechts één keer
per volmacht stemmen.

Op het volmachtformulier moet
op voorhand het familieverband
worden bevestigd door de dienst
bevolking van de woonplaats van
de volmachtdrager.
Enkel voor categorie 5 (afwezig

Als volmachtgever en volmacht
drager niet in dezelfde gemeente
wonen, dient het familieverband te
worden bevestigd in de woonstge
meente van de volmachtdrager.
Daartoe dient een akte van
bekendheid te worden voorge
legd, afgegeven door de
Vrederechter onder wiens
bevoegdheden de woonstgemeen
te van de volmachtdrager valt.
De formulieren voor het geven
van een volmacht kunt u verkrij
gen in het Administratief
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De Europese Unie heeft een parlement, het is uw stem in Europa t
Het parlement neemt deel aan de uitwerking van de Europese wetten.
In een groot aantal aangelegenheden beslist het parlement in samenspraak met de ministerraad van de
Europese Unie. Het parlement heeft: ook het laatste woord bij de besprekingen over de communautaire
begroting, een krachtig middel om doelgerichte programma's te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld werkgele
genheid, gezondheid of milieu.
Gekozen bij algemeen stemrecht, gebruikt het parlement zijn bevoegdheid om het standpunt van de burgers
te verdedigen.
Tot slot controleert de voltallige vergadering de commissie, het uitvoerend orgaan van de unie, of de gestem
de wetten en de overwogen acties effectief worden uitgewerkt en opdat de vooropgestelde begroting correct
wordt beheerd.

Europees parlement : een
bont gezelschap

De "Moeder van alle verkiezin
gen" staat voor de deur. Op zon
dag 13 juni 1999 moet u naar de
stembus. Nooit eerder kon u op
één dag zo intens gebruik maken
van uw democratische rechten. U
kiest die zondag immers zowel
voor het nationale als het regiona
le parlement plus voor het
Europees parlement.
Wie meent dat de verkiezingen
voor het Europees parlement
slechts een "tussendoortje" zijn
bij het nationale of regionale kies
geweld vergist zich. Ook de
Europese verkiezingen zijn zeer
belangrijk; de Europese Unie heeft
immers veel meer bevoegdheden
dan velen vermoeden. De beslis
singen van de Europese Unie grij
pen rechtstreeks in in uw leven,
gaande van de producten die u eet
tot de zuiverheid van de lucht die
u inademt.
De leden van het Europees parle
ment hebben een belangrijke stem
in het kapittel. De tijd dat het par
lement vrede moest nemen met
een loutere adviserende stem ligt
achter de rug. Sinds de Verdragen
van Maastricht en Amsterdam
beslist het parlement samen met
de ministerraad in tal van beleids
domeinen. Anders gezegd, de
europarlementsleden hebben

even veel te zeggen als de minis
ters.

Controletaak

Ook tegenover de Europese com
missie heeft het parlement reële
macht. Het moet het licht op
groen zetten bij de benoeming
van een nieuwe commissievoor
zitter. Het controleert ook de
werking van de commissie en kan
dit twintigkoppige college via een
motie van wantrouwen "en bloc"

naar huis sturen. Om zijn contro
letaak goed uit te voeren, heeft
het parlement eerder al enkele
onderzoekscommissies opgericht,
waarvan die over de dollekoeien
ziekte ongetwijfeld de bekendste
is. Ook de voorzitter van de
Europese Centrale Bank moet
rekenschap afleggen bij het
Europees parlement, dat boven
dien het laatste woord heeft over
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de begroting van de unie. En hoeft
het betoog dat het parlement het
beste forum is om de bekommer
nissen van de burgers aan bod te
laten komen

Twintig commissies

Het Europees parlement praat
over alles. Of het nu gaat om de
euro, de bescherming van de con
sument, volksgezondheid, land
bouw, milieu, vervoer, mensen
rechten, tewerkstelling of werk
loosheid... over alles heeft het
parlement zijn zeg. Het bereidt
zijn rapporten voor in de schoot
van twintig commissies, bevoegd
voor even veel beleidsdomeinen,
gaande van de commissie land
bouw en plattelandsontwikkeling
tot de commissie sociale zaken en
werkgelegenheid of de commissie
juridische zaken en rechten van
de burger en de commissie open
bare vrijheden en binnenlandse
zaken. De opsomming is bewust
beperkt gehouden, want niets is
onbespreekbaar· in het parlement.
Binnen de instelling van de unie
verdedigt de ministerraad de
belangen van de lidstaten, maar
krijgen de burgers een stem dank
zij het Europees parlement.

Bonte staalkaart

Als spiegel van de samenleving



komen in het Europees parlement
uiteraard ook alle politieke stro
mingen aan bod, van extreem
links tot extreem-rechts, met alle
schakeringen daartussen. De afge
vaardigden komen niet alleen uit
alle uithoeken van Europa, ze vOr
men een bonte staalkaart aan
beroepen en bezigheden met
zowel leraars als ambtenaren,
advocaten, journalisten, dokters,
architecten, landbouwers, schrij
vers, kunstenaars, arbeiders, huis
vrouwen, maar ook een student of
een theoloog... Kortom : een
gezelschap dat even verscheiden is
als de samenleving zelf. In het uit
tredende parlement vormen de
vrouwen een kwart van de leden;
een lager percentage dus dan de
fifty-fifty-verhouding binnen de
bevolking.
Bij de vorige Europese verkiezin
gen in juni 1994 telden het
Europees parlement slechts 567
leden. De Europese Unie telde
toen ook maar twaalf lidstaten.
Met de toetreding van Oostenrijk.
Finland en Zweden groeide het
EU-gezelschap tot 15 landen en
deden 59 nieuwe leden hun intre
de in het parlement. De 626 euro
parlementsleden vertegenwoordi
gen vandaag ongeveer 372 miljoen
burgers die om de vijf jaar beslis
sen wie ze naar het halfrond in
Straatsburg of Brussel sturen.

Europees parlement : thuis is
vijftien landen

Europa is veel meer dan de optel
som van vijftien nationale staten.
Het is veeleer een vrijwillig
samengaan van 15 en straks mis
schien zelfs 25 of meer landen en
volkeren met een gemeenschap
pelijke identiteit, die solidair aan
de toekomst werken."Wij vereni
gen geen landen maar volkeren",
luidde de slogan van Jean Monnet,
een van de grondleggers
"vaders" - van Europa. Deze leuze
heeft niets aan betekenis inge
boet.
Europees burgerschap was tot het
Verdrag van Maastricht (1991)

een onbekend begrip. De besliss
ingen van de Europese Unie (toen
nog "Gemeenschap" genoemd)
golden slechts voor de burgers als
ingezetenen van een lidstaat. Dat
leidde tot vreemde toestanden
zoals bij de verkiezingen voor het
Europees parlement. Omdat daar
op de nationale wetgeving van
toepassing was, konden de EU
burgers die in het buitenland ver
bleven, niet stemmen in het land
waar ze woonden.

Europees burgerschap

Het Verdrag van Maastricht heeft
met de invoering van de idee
"Europees burgerschap" dat pro
bleem, en vele andere, opgelost.
Het regelt dus niet alleen het kies
recht, maar ook het recht om ver
kozen te worden, het recht om
vrij rond te reizen en te verblij
ven, het recht op consulaire en
diplomatieke bescherming, het
petitierecht en het recht een
beroep te doen op de Europese
ombudsman.
In de beslissingen van de Europese
raad van Amsterdam ( 1997) staat
dat "het Europees burgerschap
een aanvulling is op het nationale
burgerschap, maar dit niet ver
vangt." De boodschap is duidelijk :
men blijft Belg, Nederlander,
Duitser, Fransman, Brit, maar men
wordt bovendien Europees bur
ger. Een toemaatje als het ware.

Voordelen

De voordelen van dat Europees
burgerschap liggen voor de hand.
Elke inwoner van een EU-land kan
overal waar zijn eigen land geen
diplomatieke vertegenwoordiging
heeft, een beroep doen op de
diplomatieke diensten van een
andere EU-lidstaat; hij geniet daar
bij dezelfde rechten als een inwo
ner van dat land zelf. Bovendien
beschikt iedereen over een
Europees paspoort, waarmee hij
vrij in heel de unie kan reizen en
verblijven. Uw diploma is overal in
de EU geldig en straks kunnen we
overal met dezelfde euro betalen.

25

Kortom, we kunnen ons overal
een beetje "thuis" voelen.

Stemrecht

Het Europees burgerschap geeft u
dus het recht deel te nemen aan
de Europese verkiezingen en de
gemeenteraadsverkiezingen in het
land waar u verblijft. Belgen in
Berlijn, Londen of Madrid kunnen
daar gaan stemmen en zelf kandi
daat zijn. Het omgekeerde is ook
waar. Elke EU-burger in België kan
straks hier stemmen bij de
Europese verkiezingen en bij de
gemeenteraadsverkiezingen. De
grondwet is einde vorig jaar in die
zin aangepast. Buitenlanders moe
ten zich hier wel eerst laten
inschrijven in het kiesregister.
Voor de verkiezingen van 13 juni
hadden ze tijd tot I april.

Ombudsman

De Europese burger heeft ten
slotte ook "recht op de bescher
ming van die rechten". Als hij bij
nationale rechtbanken geen
genoegdoening krijgt, kan hij altijd
een beroep doen op typische
instellingen zoals bijvoorbeeld het
Europees Hof. Bovendien kan hij
met zijn klachten aankloppen bij
de ombudsman of bij de petitie
commissie van het Europees par
lement.Van beide laatste instanties
heeft de Europese burger al ruim
gebruik gemaakt. De petitiecom
missie heeft in de loop der jaren
veel prestige gewonnen en is uit
gegroeid tot een heus politiek in
strument. De ombudsman behan
delt klachten over slecht bestuur
door de instellingen.
Het Europees burgerschap is dus
een bijkomende waarborg voor
het respect van ieders rechten
zoals die in het Verdrag van de
Unie staat.

Anne-Emmanuelle Struyf, Bureau voor Belgiê
van het Europees parlement,Wierzstraat
60, 1047 Brussel, tel. 02-284.42.83, fax 02
284.49.71.



DOE
UW AANVRAAG !

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot I2 uur, woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur en tijdens de
dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur·.

Sinds I september 1998 is een nieuwe procedure voor de afgifte
van reispassen in werking getreden. Deze procedure houdt in dat
de reispassen niet meer in de gemeentehuizen, maar gecentrali
seerd in een nationaal centrum worden beheerd.

Het gevolg van deze hervorming is dat de wachttijd om een
reispas te verkrijgen tot een termijn van drie weken (in druk
ke periodes mogelijk vier weken) is verlengd.
In hoogstdringende gevallen is een spoedprocedure voorzien van
drie werkdagen (in drukke periodes mogelijk vijf werkdagen),
mits betaling van de meerkosten.

Voor aanvragen of verdere inlichtingen kan u terecht op de dienst
bevolking, Administratief Centrum (gelijkvloers), Kontichstraat 19,
tel. 289.22.26.

1

NIEUWE REISPAS VERLENGING
---- ---- --

normale procedure spoedprocedure normale procedure
- - -

pasfoto's 3 3 0
- - -·

geldig voor I jaar 810 BEF 1.260 BEF 430 BEF
- -- -- -

geldig voor 5 jaar 2.010 BEF 2.460 BEF ---

persoonlijk aanbieden 1 ja ja 1 neen
-

oude reispas (indien in bezit) 1 ja ja ja
-- - -

identiteitskaart (indien geen reispas in bezit) ja ja 1 neen
----- ----·-- --- - -- --ï-• - -- - -· -- -- -
afgiftetijd I4 werkdagen () 3 werkdagen () ! 3 werkdagen ()

() het aantal genoemde werkdagen kan in drukke periodes verhogen tot respectievelijk 20 en 5 werkdagen. Hou
daar rekening mee en vraag tijdig uw reispas aan !

IDENTITEITSBEWIJS
(·REISPASIE")

MINDEREN -12 JAAR

De aanvraag moet tijdig
gebeuren bij de dienst bevolking
door één van de ouders of door
de ouder die het hoederecht
bezit of door de persoon die het
gezag uitoefent over het kind.
In België kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als 'veiligheids
pasje' voor uw kinderen.

Voor uw kinderen onder de 12 jaar moet u in het bezit zijn van een 'iden
titeitsstuk'; dit is een wit kaartje in een plastieken zakje.

Dit identiteitsstuk volstaat echter niet wanneer u met uw kinderen van
minder dan 12 jaar naar het buitenland reist (ook binnen Europa !). In
dat geval moet u op de dienst bevolking een zogenaamd 'reispasje' aan
vragen.
Dit is een identiteitsbewijs dat voorzien is van een foto van het kind;
het bevat meer gegevens over het kind, zoals adres, namen van de ouders,
wie er in geval van nood dient te worden verwittigd, .... Het is 2 jaar gel
dig en het kost 35 BEF.

Voor aanvragen of verdere inlich
tingen hierover kan u terecht op
de dienst bevolking, Admini
stratief Centrum (gelijkvloers),
Kontichstraatc I9, tel. 289.26.50.
Openingsuren: alle werkdagen
van 9 tot 12 uur, woensdagnamid
dag van 14 tot 16 uur en tijdens
de dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.
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ROMMELMARKT TIJDENS
DE JAARMARKTFEES'TEN

ZONDAG 5 SEPTEMBER
In het kader van de jaarmarktfeesten vindt op zondag 5 september
van 8 tot 13 uur de Edegemse rommelmarkt plaats in de Doelveld
straat, Vrijwilligersstraat. een gedeelte van de Onafhankelijkheids
straat en rond het gemeenteplein.

U kan zich inschrijven op zaterdag 5 juni van 1 0 tot 1 2 uur in
de raadzaal van het Administratief Centrum (eerste verdieping),
Kontichstraat I9 te Edegem.
Voor zover er nog plaats is, kan u nadien nog terecht bij Kristel
Kussé op het gemeentesecretariaat, Administratief Centrum (twee
de verdieping), alle werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

Wij wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat het bij
politiereglement verboden is om op eigen initiatief goede
ren te verkopen vóór de huisdeur.

Op vrijdag + juni a.s. wordt van 17
tot 24 uur op het gemeenteplein
te Edegem een feestelijke avond
markt georganiseerd door de
Algemene Markthandelaars
vereniging van Antwerpen, met
medewerking van het
Gemeentebestuur Edegem.

De opbrengst van de standgelden
komt ten goede aan liefdadige en
sociale werken en instellingen.

Op deze avond wordt er een
afwijking voorzien van de ver
plichte avondsluiting in handel,
ambacht en dienstverlening.

Wie wil deelnemen aan de rommelmarkt. dient vooraf ingeschreven
te zijn om toelating tot verkoop te krijgen.Wees er tijdig bij. want
de plaatsen zijn snel uitgeput I Verkoop buiten de rommelmarkt
straten is verboden.

De inrichters organiseren een
gratis aanwezigheidstombola met
waardevolle prijzen, zoals fietsen
en boeken.

Straat en huisnummer :

··········•····•·············•·•·······················-----------------

Om aan deze tombola te kunnen
deelnemen volstaat het onder
staande strook in te vullen en
deze te deponeren in de daarvoor
bestemde bus op de feestmarkt.
De trekking gebeurt om 22 uur.

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feest
markt op 4juni.

Gemeente : ····•··············•············---------·-----

Naam en voornaam :

anwezigheidstombola
feestmarkt - % juni 1999

Voor meer informatie :Kristel Kussé, tel. 289.22.46.
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€OMPOSTEREN KAM U OOK ZELF t
compost van "t vat voor slechts 480 BERE

Heeft u een tuin, dan kan u op een
eenvoudige manier meewerken
aan een aanzienlijke vermindering
van onze afvalberg. Uit analyses
blijkt namelijk dat circa de helft
van ons huisvuil uit organisch tuin
en keukenafval bestaat. U kan dit
organisch materiaal via thuiscom
postering terug in uw tuin gebrui
ken als bodemverbeteraar.

Opdat u met uw gezin hiervan
zou kunnen genieten, werd voor
uw tuin een speciaal compostvat
ontwikkeld dat u voor een zeer
lage prijs kan aankopen bij
gemeente Edegem.

Hoe kan je het compostvat
bestellen ?

Wij kunnen u, zolang de voorraad
strekt, het compostvat aanbieden
voor slechts 480 BEF. U kunt
bestellen door onderstaande
bestelbon in te vullen en terug te
zenden naar Kontichstraat 19 te
2650 Edegem. Na betaling kan het
compostvat door de gemeente bij
u thuis worden afgeleverd.

Het luchtig houden van het te
composteren materiaal is van
essentieel belang. Het beluchten
kan gebeuren met een beluch

tingsscok die u voor 140 BEF kan
aankopen bij de groen- en milieu
dienst.

Voor meer inlichtingen over het
thuiscomposceren kan u terecht
bij de groen- en milieudienst, bin
nenfort Recreatiedomein Fort 5,
cel. 289.21.21.

Bestelbon compostvat
of compostvat met be
Ondergetekende,

NAAM:.

ADRES:

TEL. : ···---···--·······-·······

chtingssto

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten bedrage van
480 BEF :
0 contant zal worden voldaan bij de groen- en milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstraat I9, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat".

Of

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een compostvat met beluchtingsstok aan te kopen, waarbij de
betaling ten bedrage van 620 BEF :
0 contant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33, Gemeentebestuur Edegem,

Kontichstraat 19, 2650 Edegem, onder vermelding van "compostvat met beluchtingsstok".

Na betaling zal het compostvat door de gemeentediensten op bovenstaand adres worden afgeleverd.

Gedaan te Edegem op : - ·-··········· Handtekening :

Terugzenden naar : Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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Beleg uw geld eens op een andere manier !

ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING

ALTERFIN

De gemeentelijke werkgroep voor
ontwikkelingssamenwerking
Edegem zet haar financiële midde
len, in afwachting dat ze worden
overgemaakt aan de projecten, op
een Noord-Zuidspaarrekening en
draagt zodoende bij tot een duur
zame ontwikkeling.

De financiële duurzaamheid van
Alterfin hangt af van onze partici
patie, een stevige kapitaalbasis
geeft grotere mogelijkheden voor
het ondersteunen van micro-kre
diet aan arme bevolkingsgroepen
in ontwikkelingslanden.
Uw geld blijft uw geld; brengt
rente op voor uzelf en draagt bij
tot een rechtvaardiger wereld.

Voor meer informatie kan u
terecht bij Alterfin, Vlasfabriek
straat 1 1, 1060 Brussel,
tel. 02-538.58.62.

Ook in België wil Alterfin op een
vernieuwende manier aan midde
lenwerving doen.
Alterfin wil mensen doen naden
ken over hoe een bewuster
omgaan met geld kan bijdragen tot
een meer solide wereldsamenle
ving. Alterfin vraag de belegger
zich niet enkel te bekommeren
om het financiële rendement van
zijn belegging, maar ook om zich
kritisch op te stellen tegenover de
wijze waarop zijn geld wordt
besteed. Door een dergelijke kriti
sche houding kan men bijdragen
tot een rechtvaardiger Noord
Zuidrelatie, zonder dat het geld
kost.
Men kan Alterfin ondersteunen op
twee manieren : enerzijds door
het openen van een Noord
Zuidspaarrekening, anderzijds
door aandelen van Alterfin te
onderschrijven.
Deze beide producten kan men
combineren via de Noord
Zuidparticipatierekening.

den gebruik gemaakt van lokale,
natuurlijke hulpbronnen en er
moet worden gestreefd naar een
zo klein mogelijke ecologische
belasting.

• Borgstellingen
• leningen
participaties

Financiële en economische
activiteiten in het zuiden

NGO's
banken

andere organisaties
individuelen

Triodos@Bank

$•Noord -Zuid
spaargelden

Alterfin (Alternatief financieren) poogt hierin te helpen.
Het doel van Alterfin is mee te werken aan de uitbouw van een
financieel netwerk in de ontwikkelingslanden, dat toegankelijk is
voor sociaal en economisch verdrukte bevolkingsgroepen.
Kleinschalige bedrijfjes of handelsactiviteiten uit het Zuiden kunnen
leningen aangaan bij Alterfin aan een eerlijke intrestvoet. Zij krijgen
hierdoor de kans om op eigen kracht en volgens eigen inzicht hun
initiatief uit te bouwen.
De initiatieven moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Zo moeten ze ten goede komen aan sociaal en economisch ver
drukte personen en groepen uit ontwikkelingslanden, de winsten
van de activiteiten moeten terecht komen bij de achtergestelde
personen of groepen, de activiteiten moeten een economische,
sociale en ecologische waarde hebben voor de brede gemeenschap
waarin ze plaats heeft, er moet in de mate van het mogelijke war-

Gedurende jaren waren we ervan overtuigd dat we door onze
edelmoedigheid en de nodige financiële steun, de problemen in de
ontwikkelingslanden zouden oplossen.
Vandaag weten we dat dit niet zo is, de problemen in de ontwikke
lingslanden kunnen pas worden opgelost als er wat verandert,
zowel bij de mensen in de ontwikkelingslanden als hier. De hulpaf
hankelijkheid van deze mensen moet worden omgebogen naar
duurzame ontwikkeling. Een tekort aan financiële middelen blijft
echter wel een prangend gegeven.

29



BEHAAG EDEGEM
NATUURLIJK

BEHAAG EDEGEM
NATUURLIJK

Meer informatie en een bestel
bon zal u in het volgende infor
matieblad kunnen aantreffen.

Ook dit jaar neemt Edegem
weer deel aan de Wielewaal
actie

'Behaag ... Natuurlijk'.

E
EDEGEM

Ui#-.
LIJK

Vorig jaar waren we er voor de
derde maal bij en werden 179
pakketten verkocht, wat goed is
voor 2.388 planten.

!'·

PLASMA GEWEN :
HET DUURT
MAAR ENEN+

Ons bloed bestaat voornamelijk uit bloedcellen (rode bloedcellen,
witte bloedcellen en bloedplaatjes) en uit plasma. Dit plasma is een
gelgekleurde vloeistof waarin levensnoodzakelijke stoffen zitten :
eiwitten, suikers, zouten, vitaminen en hormonen.
Bij een plasmadonatie, in tegenstelling
tot een bloedgift, wordt een gedeelte
volledig bloed afgenomen dat onmiddel
lijk wordt gesplitst in de twee hoofdbe
standdelen van ons bloed : plasma en
bloedcellen. De cellen krijgt de donor
aansluitend terug toegediend, het plas
ma wordt opgevangen in een speciale
eenheid.
Het plasma van de vrijwillige plasmado
nors dient als basis voor de aanmaak
van plasmaproducten : gammaglobuli
nen of afweerstoffen, eiwitoplossingen,
stollingsfactoren en virusgeïnactiveerd
plasma.

Plasma geven is echter niet voldoende gekend. In feite is plasma
geven een andere manier van bloed geven.

Bloed geven is een begrip dat vertrouwd in de oren klinkt.
Iedereen weet dat een bloedtransfusie van levensbelang kan zijn
voor slachtoffers van zware verkeersongevallen, voor patiënten die
een transplantatie moeten ondergaan, ...

Deze plasmaproducten zijn voor duizend patiënten levensnoodza
kelijke geneesmiddelen. Denk aan onder meer hemofilipatiénten die
nood hebben aan stollingsfactoren, brandwondenpatiënten en
patiënten in shocktoestand die worden geholpen met eiwitoplos
singen en virusgeïnactiveerd plasma.
Wist u dat in ons land meer dan 200.000 liter plasma per
jaar nodig is om zelf te kunnen voorzien in voldoende plas
maproducten ?

Ook u kan plasma geven door vrijwillige plasmadonor te worden.

Neem daarvoor contact op met :

BloedtransfusiecentrumAntwerpen
Wilrijkstraat 8 te Edegem
tel. 829.00.00
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MEI
ZATERDAG 15 MEI

Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst
marathon 3 2 uur
inschrijven tot 9 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info 458.34.18 (Vertongen) of
458.08.54 (Van Eyck)

ZONDAG !6 MEI

sporthal Den Willecom
Antwerpen Fietsprovincie
vertrek 1 1 uur, Kerkplein. Elsdonk
lees ook bi. 22

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
op de koffie bij : kunstenaars
collectiefAtelier 403
10.30 tot 12 uur
Jacob de Roorestraat (Fort 5)
info en inschr.: 457.05.16
(Vermeulen-Boudry)

MAANDAG 17 MEI----
Culturele Kring Edegem
diavoorstelling 'Antoon Van
Dyck"
20 uur
Elzenhof (kleine zaal), Kerkplein,
Els donk
leden 100 fr. niet-leden 150 fr.
info : 449.14.51 (Wezenbeek)

DINSDAG 18 MEI

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
[4 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

DONDERDAG 20 MEI

Gezinsraad Edegem
algemene openbare vergade
ring
20 uur
raadzaal Oud-gemeentehuis,
gemeenteplein
alle geïnteresseerden van harte
welkom!
info 289.26.50 (Mariette
Verwimp)

K.A.V. H.Familie
avondfietstocht
info : 288.87.86 (Van Olmen)

KAV St.-Jozef
fietstocht
8.30 uur
vertrek St.-Jozefkerk, Molenveld
laan 2
info : 449.41.01 (Staffelen)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
lente-koffiefeest
17.30 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

ZATERDAG 22 MEI

FC Belgica
viering 25-jarig bestaan
10-17 uur : jeugdtornooi
terreinen FC Belgica, Molenlei
toegang gratis
info : 440.22.41

ZONDAG 23 MEI

FC Belgica
viering 25-jarig bestaan
1 0-17 uur : seniortornooi
20.30 uur : dansavond in de feest
tent
terreinen FC Belgica, Molenlei
toegang gratis
info : 440.22.41

31

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide wandeling, thema
"over bloemetjes en bijtjes"
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ±2uur
info : 457.91.63 (K.Matthijs) of
449.12.52 (H.Rotty)

DINSDAG 25 MEI

KAV Edegem-Centrum
start : elke dinsdag fietstocht
I9 uur
De Crypte, zij-ingang parochie
kerk Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes, Lourdeslaan
deelname : 20 BEF
info : 457.38.48 (Wies Mees)

DONDERDAG 27 MEI

ATB Natuurvrienden - Natuur
wijnbrouwersgilde
evaluatie van de clubwijnen
20 uur
ATB-lokaal op Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 440.38.16 (Stevens) of
645.20.57 (Berckmoes)

KAV St.-Jozef
hobbyavond
20 uur
't Schranske (einde speelplaats),
Molenveldlaan 2A
info : 449.60.1 1 (Boyaert)

VRIJDAG 28 MEI

Edegems Jeugdtheater
jongerentoneel voor tieners
"Extacy"
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat 1 0
inkomprijs : 100 BEF,
vanaf 18 jaar : 200 BEF



reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.14 en 18 uur)

ZATERDAG 29 MEI

Comité Edegemse Concerten
zaterdagavondconcert met
Sylvia Traey (piano)
info : 289.26.50 (Kristel Kussé)
lees ook bi. 1 5

Accordeonvereniging De
Nachtegaal
concert in rusthuis te O.-L.
V.-Waver
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nijs)

ATB Natuurvrienden
wijnproeverij "van aperitief
tot digestief
finale-avond van het seizoen '98
99
19.30 uur
ATB-lokaal op Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
deelname 900 fr. per persoon
info : 457.28.66 (Lemaire)

Edegems Jeugdtheater
jongerentoneel voor tieners
"Extacy''
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat 1 0
inkomprijs : 100 BEF. vanaf 18 jaar :
200 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.I4 en 18 uur)

DINSDAG I JUNI

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
eendagsreis : kasteel van
Ooidonk + de Leie- en
Zwalmstreek
8 uur
Oud-gemeentehuis, gemeente-

plein
leden 1.000 fr.. niet-leden 1.200 fr.
inschrijven uiterlijk tot 10 mei
info : 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

DONDERDAG 3 JUNI

KAV Buizegem
op stap met gids in
Antwerpen
9 uur
vertrek met bus aan Sint
Goriksplein
info 455.84.60 (Van den
Wyngaert)

KAV H.Familie
grote reis
info : 440.27.26 (Vochten)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 fr., niet-leden 120 fr.
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 4 JUNI

feestmarkt
17 tot 24 uur
gemeenteplein
lees ook bi. 27

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
bezoek aan Antoon van Dijck
tentoonstelling
Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen
11 uur
info : 449.17.66 (De Wit)

ZATERDAG 5 JUNI

inschrijving voor rommel
markt tijdens jaarmarktfees
ten (S september)
10 tot 12 uur
Administratief Centrum ( 1 ste
verd.), Kontichstraat 19
lees ook bi. 27
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Edegems Jeugdtheater
jongerentoneel vanaf 5 jaar
"Liefde voor een varken"
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
inkomprijs : 100 BEF,
vanaf 18 jaar : 200 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.14 en 18 uur)

ZONDAG 6 JUNI

Activiteiten in sporthal Den
Willecom
Edegem springt
van 13.30 tot 17 uur
lees ook bi. 22

ATB Natuurvrienden
wandelen op de Kaimthoutse
heide
13.30 uur
samenkomst ATB-lokaal op Fort
5, Jacob de Rooresraat 8
verplaatsing met eigen vervoer
info : 449.00.71 (Hamers)

Edegems Jeugdtheater
jongerentoneel vanaf 5 jaar
Liefde voor een varken''
15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I 0
inkomprijs : 100 BEF.
vanaf 18 jaar : 200 BEF
reserveren : 288.53.07 (Vermant 
ts.I4 en 18 uur)

Hengelmaatschappij Om Ter
Grootst
Koningswedstrijd "Schaal Van
der Cloosen
inschrijven tot 12 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.34.18 (Vertongen) of
458.08.54 (Van Eyck)

KAV + KWB Edegem-Centrum
ziekendag (Scherpenheuvel)
13.30 uur
vertrek aan lmmaculata, Oude
Godstraat II0
info : 440.14.27 (Janssens)



VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema "kruiden"
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ± 2uur
info : 457.91.63 (K.Mathijs) of
449.12.52 (H.Rotty)

MAANDAG 7 JUNI

Milieuraad Edegem
algemene openbare vergade
ring
20 uur
raadzaal
gemeenteplein
alle geïnteresseerden van harte
welkom 1

info : 289.21.21 (Marc Konings)

DINSDAG 8 JUNI

KAV St.-Jozef
fietstocht
8.30 uur
vertrek S.-Jozefkerk, Molenveld
laan 2
info : 449.41.01 (Stoffelen)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 fr., niet-leden 35 fr.
info : 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

ZATERDAG I2 JUNI

KAV Buizegem
hobbytentoonstelling
14-18 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 449.01.36 (Enzlin)

ZONDAG 13 JUNI

Federatie van Vlaamse Vrouwen-

groepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

KAV Buizegem
hobbytentoonstelling
10-17 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 449.01.36 (Enzlin)

Vakantiegenoegens Edegem
bezoek aan Joods museum in
Dossinkazerne te Mechelen
[ 4 uur
bijeenkomst aan Dossinkazerne te
Mechelen, gelegen aan de ring
vaart rond Mechelen
info : 449.04.34 (Dombrecht)

MAANDAG I4 JUNI

Edegemse compostmeesters
demo-avond thuiscomposte
ren
19 tot 21 uur
Ecopark, Kattenbroek
info : 289.21.21 (groen- en milieu
dienst)

Grabbelpas en Anabolen
start inschrijvingen zomer
en herfstactiviteiten
18 tot 20.30 uur
jeugddienst, lste verd. Oud
gemeentehuis, gemeenteplein
lees ook bi. 20-21

Sportraad Edegem
algemene openbare vergade
ring
20 uur
raadzaal Oud-gemeentehuis,
gemeenteplein
alle geïnteresseerden van harte
welkom !
info 289.23.70 (Bart Van
Heddegem)

DONDERDAG I7 JUNI

KAV H.Familie
fietstocht (Hollebeekhoeve)
info : 440.27.26 (Vochten)
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Ziekenzorg Onze-Lieve-Vrouw
van-Lourdes
ontmoetingsnamiddag
14-18 uur
restaurant De Basiliek, Hovestraat
69

DONDERDAG 24 JUNI

ATB Natuurvrienden - Natuur
wijnbrouwersgilde
wijnmaken in praktijk
voor beginners en gevorderden
20 uur
ATB-lokaal op Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 440.38.16 (Stevens) of
645.20.57 (Berckmoes)

ZONDAG 27 JUNI

Accordeonvereniging De
Nachtegaal
deelname aan muziekfestival
van Edegems Harmonie
Orkest
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nijs)

Jeugdkoor DeVagebondjes
optreden voor zieken en her
stellenden in het UZA
10.30 uur
Universitair Ziekenhuis
Antwerpen,Wilrijkstraat IO
info : 440.08.67 (Ceuleers)

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteitenka
lender binnen te brengen bij de
secretaris van de adviesraad
waartoe zij behoren.

Voor de volgende edities gel
den deze data :
• nr. 190
18 juni - 27 augustus
teksten binnen 7 mei
• nr. 191
20 augustus - 29 oktober
teksten binnen 25 juni
• nr. 192
22 oktober - 10 december
teksten binnen 7 mei

Oud-gemeentehuis,



zaterdag l6 oktober

gemeentelijke sporthal DenWillecom

EDE

PERSONEN
BELASTTMG
invullen van de
aangiften van
het aanslagjaar
1 999 (inkom
sten van 1998)

De nieuwe aangiften zullen in prin
cipe worden verstuurd in de
periode van l9 april tot 4 mei.
Voor het invullen ervan kan u
vanaf 7 juni terecht op het kan
toor in de Kontichstraat 46 te
Edegem.

Tijdens de periode van 7 juni tot
30 juni zullen de kantoren uitzon
derlijk geopend zijn van maan
dag tot donderdag, telkens
van 9 tot 1 1 uur.

Om organisatorische redenen
kunnen voordien geen aangiften
worden ingevuld. Gelieve hiermee
rekening te willen houden om nut
teloze verplaatsingen en wachttij
den te vermijden.

met optreden van

DANAWIrr
orkest Music Line en zangeres Chrissy

449E"DA2%9,±6},,i
1~-~~~.~-
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Samen uit,, veilig thuis
MET DE

NACHTLII

bussen op elkaar.Wie voordien opstapt op een
bus met een andere bestemming, kan hier over
stappen op de juiste nachtbus om 1.45 en 2.45
uur.

Een nachtbiljet kost 60 BEF en is te koop bij de
chauffeur op de nachtbus. Ben je abonnee, toon
je abonnement en je rijdt mee voor 30 BEF.

NIEUW : voortaan is ook je combibiljet van
Metropolis of Gaumont geldig voor de terugrit
na de late cinemavertoning.

Een avondje stappen met de vrienden...
een gezellig dineetje met de familie...
een concert met zijn beidjes en daarna nog een hapje
en een drankje...
maar VEILIG en GOEDKOOP terug thuis met de
Nachtlijn 1

Geen parkeerkosten, geen alcoholcontroles...

Op de Fr.Rooseveltplaats wachten alle
bussen op elkaar !

Voor een nachtbusboekje
dienstregeling van de
zeven nachtlijnen kan je
terecht in het gemeente
huis, Kontichstraat 19.

van De Lijn met de

De Fr.Roosevelplaats is voortaan de draaischijf
voor alle nachtbussen. Daar wachten alle nacht Meer info : 03-218.14.06

Nachtlijn i 5, met als bestemming Mortsel-Edegem, rijdt elke vrijdag- en zaterdagnacht als volgt :

aankomst 2.25 uur

doortocht 2.12 en 3.12 uur

Borgerhout

Berchem
'k,as tai

Kerkplein
de Burletlaan
FVan Dunlaan
Pater Damiaanstraat
Keizershoevestraat
Floraliënlaan
Koninklijkelaan
Elisabetchlaan
Sint-Willibrorduskerk
Driekoningenstraat
Boomgaardstraat
Gounodstraat
Gerechtshof
Verbondstraat
Kasteelstraat
Museum (L. DeWaelplaas)

doortocht 2.06 en 3.06 uur

doortocht I.57 en 2.57 uur

doortocht l .4S en 2.45 uur

doortocht l .3S en 2.3S uur

Rubenslei
Loosplaats
Lange Leemstraat
Harmonie
F.De Merodeplein
F Van Hombeeckstraat
Sint.Willibrorduskerk
Koninklijkelaan
J.Moorkensstraat
Leysenstraat
Karmelietenstraat
Vredebaan
Gemeenteple in Mortse l
Station Oude God
Kerkstraat
Kaphaanlei
Van Dijckstraat
Kretenbrugstraat
Sint-Jozefkliniek
Molenlei
pPleinkxstraat
HofTer Linde
Kladdenbergstraat
Baron de Celleslaan
Prins Boudewijnlaan
Terlindenlaan
Graaf de Granvellelaan
Sportterrein

Museum voor Schone Kunsten vertrek I30 en 2.30 uur
Volksraat
Aalmoezeniersraat
T.Van Rijswijckplaas
Groenpiaats
Meirbrug
Sint-Jacobsstraat
Jezusstraat
Fr.Rooseveltplaats
Centraal Station
Quellinstraat
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TE HOP :
FIETS- EN

WANDELKAARTEN
Edegem telt tal van mooie plekjes voor de wan
delaar: Drie bewegwijzerde wandelpaden leiden
hem daarheen.
Wie optimaal wil genieten, neemt best de wan
delkaart gemeente Edegem mee. Dit fraaie
drukwerkje kost slechts 20 BEF.

Voor wie liever op de fiets stapt dan de wan
delschoenen aan te trekken, bieden we de toe
ristische fietskaarten 'Architectuurroute' en
'Brialmontroute' van Toerisme Provincie
Antwerpen.

De Architectuurroute leidt de fietser langs de

GEMEENTE EDEGEM

WANDELKAART

€o

t?
HERZIENE DRUK

Utgogavendo
het gereerettaut Eogom is.m

• Knng or Hier»unie Edegem
· DeWandelaar JongEdm

Ver6op9pons. 20,
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verschillende bouwstijlen in en rond de stad.
De Brialmontroute is een cultuurhistorische
route langs de fortengordel, een ode aan de ver
steende getuigen van militaire architectuur.

Beide fietsroutes zijn bewegwijzerd en lopen
voor een stuk over Edegems grondgebied.
Dus : lichaamsbeweging én cultuur opdoen voor
de prijs van 50 BEF.

Al deze publicaties zijn verkrijgbaar op werkda
gen tijdens de kantooruren bij de onthaalbe
diende in het Administratief Centrum,
Kontichstraat 19.





Activiteitenkalender
Vereniging in de kijker
Ecopark
Eurobuffet Edegem
Compost van 't vat
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35
36
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GEMEENTEDIENSTEN
Sluitingsdagen

• Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op maandag 21 juni
(junikermis) en op woensdag 21 juli (nationale feestdag).

• De politiewacht is dag en nacht open, ook op feestdagen.

Dienstverzekeringen

Tijdens de maanden juli en augustus zal er op dinsdagavond geen
dienstverzekering zijn op de diensten bevolking en burgerlijke stand
en technische dienst.

GEMEENTELIJKE
OPENBARE
BIBLIOTHEEK

Hovestraat 55- 2650 Edegem - tel. 289.23.50

• maandag, woensdag en donderdag : 13.30 - 20 uur
• dinsdag : 13.30- 17 uur
• vrijdag : 13.30 - 18 uur
• zaterdag: 9.30- 12.30 uur

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
ELSDONK

Kerkplein z/n - 2650 Edegem - tel. 449.30.35

• maandag en vrijdag : 18- 20 uur
• woensdag en zaterdag : 14 - 17 uur
• dinsdag en donderdag gesloten

van de Fotowedstrijd Edegem 825
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•

•

INHOUD
Het gebeurde in
de gemeenteraad 3-4
Inplanting Maxi-GB 5-6
Unicef 7
Slachtofferhulp 7
Kleur in deWijk 7
Feest van de
Vlaamse Gemeenschap 8-9
Rationeel Energiegebruik 9
24e Internationaal
Folklorefestival I0-II
Nationale Feestdag Il
Edegemse
vakantie-initiatieven 12-17
Sportend Edegem 18
Onderwijs en vorming 19-24
Reispassen 25
Werkgroep Emancipatie 26
Open Monumentendag 27
Mindermobielencentrale 27
lmmaculata zoekt
vrijwilligers 28
Culturele raad 28
Sho' Fo' Kosovo 29
Opvanggezinnen gevraagd 30
Noodfax 100 30
Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking 31



HET GEBEURDE
IN DE

GEMEENTERAAD
Drie-Eikenstraat

Door de gemeenteraad werd een politieregle
ment op het verkeer in de Drie-Eikenstraat
goedgekeurd, waarbij in deze straat langs de
onpare zijde vanaf pand 485 tot aan de oprit
van de EI9 (richting Antwerpen) en langs de
pare zijde vanaf de brug over de E 19 tot aan de
Willem Herreynsstraat het parkeren op de
gelijkgrondse berm voorbehouden wordt voor
voertuigen waarvan de maximaal toegestanega niet meer bedraag dan 3.5 on.

Een propere gemeente

De gemeentelijke milieuraad bereidt in samen
werking met het gemeentebestuur de campag
ne "MIJN EDEGEMSE MAAT : GEEN VUIL OP
STRAAT" voor. Deze campagne moet bijdragen
tot een propere gemeente :
• geen zwerfvuil
• geen papierafval
• geen plastiekafval
• geen etensresten
• geen hondenpoep
• geen asbakvuil
• geen sluikstorten.

• Deze campagne zal in het najaar worden gelan
ceerd.

Wat de bevuiling door honden betreft, werd
door de gemeenteraad het gemeentelijk alge
meen politiereglement aangepast.

Nieuw is dat de begeleiders van honden vanaf 1
november 1999 verplicht in het bezit moeten
zijn van minstens één leeg
plastieken zakje voor het
opruimen van hondenuit
werpselen. Daarenboven
zal het niet meer toegela
ten zijn honden hun
natuurlijke behoefte te
laten doen in de greppel
van de rijbaan.Tot slot zijn
voortaan honden - zelfs
aan de leiband- verboden
op de speelpleinen.
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Subsidiereglementen milieu

Ter bevordering van het aanleggen en het in
gebruik nemen van een hemelwaterinstallatie in
woningen of woongebouwen werd door de
gemeenteraad een gemeentelijk subsidieregle
ment goedgekeurd.

Het bedrag van de subsidie bedraagt :
5.000 BEF voor het plaatsen van een hemel
waterinstallatie voor gebruik van hemelwater
in de tuin

• 5.000 BEF voor het uitbreiden van een
hemelwaterinstallatie voor het gebruik van
hemelwater voor toiletspoeling
10.000 BEF voor het plaatsen van een hemel
waterinstallatie voor beide voormelde toe
passingen samen.

Een ander subsidiereglement dat door de
gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft als
opzet het plaatsen van een zonneboiler in
woningen of woongebouwen aan te moedigen.

Het bedrag van deze subsidie bedraagt 10.000
BEF.

Speeltuin Armand Preud'hommeplein

De speeltuigen van het speelpleintje op het
Armand Preud'hommeplein zullen worden ver
vangen door nieuwe. Er zal materiaal worden
aangekocht, dat onder technische begeleiding
van de leverancier door de gemeentediensten
zal worden geplaatst. Bij de keuze van het mate
riaal zal rekening worden gehouden met de
nieuwe Europese veiligheidsnormen, milieu
aspecten, onderhoudsvriendelijkheid en de
weerstand tegen slijtage en vandalisme. Tevens
zal het geheel moeten kaderen in de uitgevoer
de enquête en het advies van de gemeentelijke
jeugdraad. De kostprijs wordt geraamd op
2.200.000 BEF, exclusief btw.

Voetbalterrein Romeinse Put

Rond het voetbalterrein van de Romeinse Put
zal een een nieuwe sportveldomheining worden
geplaatst. Deze omheing wordt uitgerust met
een gaasdraad, om zo een bescherming te bie
den tegen onder meer het bezoek van honden.
Tevens voorzien de werken in de plaatsing van
een enkele poort ter hoogte van de cafetaria,
een dubbele poort voor terreinonderhoud en
een ballenvanger in staalmat. De kostprijs
wordt geraamd op 371.500 BEF, btw exclusief.



Compacttrekker

Ten behoeve van het groenonderhoud en het
onkruidbeheer zal een compacttrekker worden
aangekocht, tegen de geraamde kostprijs van
1.805.000 BEF. exclusief btw.

Deze machine moet ook op smalle voetpaden
inzetbaar zijn en beschikken over :
• een frontmaaier zonder opvangsysteem, be
doeld als reserve voor de zitmaaiers in geval
van panne of slechte weersomstandigheden

• een frontveegmachine die kan worden ingezet
voor de opkuis van de betonwegen op het
Fort 5 en tevens voor de winterdienst; voor
dit laatste dient de compacttrekker extra ver
lichting en een verwarmde cabine te hebben.

Ereloonovereenkomsten

Door de gemeenteraad werden drie ereloon
overeenkomsten goedgekeurd. Zo werd het
ereloon vastgesteld van de :

• ontwerper die zal worden belast met het
project "aanleg van een parkzone in het
recreatiegebied Romeinse Put"

• ontwerper die zal worden belast met het
project "aanleg van een parkzone in de verka
veling Heihoefseweg"
ontwerper die zal worden belast met het
project "verkeersingrepen 1999"; dit project
is een samenbundeling van volgende werken :
- Kontichstraat (vervangen van boordstenen
en de constructie van een zitbank en een
planten- en boombak in combinatie met zit
elementen)
- Collegewijk (aanleg van een voetpad in de
Jacob de Roorestraat en Rogier van der
Weydenstraat aan de kant van het Fort 5 als
ook de aanleg van drempels in de Adrien de
Gerlachestraat)
- Heraanleg van het kruispunt Ter Tommen
straat/Ten Bogaerdeplein/Te Nijverdoncklaan/
Den Leeuwenbergstraat
- Voetpaduitbreiding aan het kruispunt Inge
nieur Haesaertlaan/Jachtlaan
- Aanleg van een gedeelte voetpad in de Boni
verlei ter hoogte van de Mechelsesteenweg.
de ontwerpers die zullen worden belast met
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volgende afzonderlijke projecten :
- verbouwen van hangar 24 van Fort 5 tot
polyvalente ruimte met specifieke functies
voor BKO (buitenschoolse kinderopvang) en
de verkeersklas
- verbouwen en saneren van hangar 27 van
Fort 5 tot jeugdfuifzaal
- verbouwen van de conciërgewoning Drie
Eikenstraat 18 tot verenigingslokaal
- verbouwen van het schoolhuis, Kontichstraat S
- uitbreiding van de sportaccommodatie (de
gemeentelijke sporthal is overbezet, vandaar
dat er wordt uitgekeken naar een bijkomende
ruimte voor de zaalsporten).

Gemeentegebouwen

Aan de goten van de hangar van de dienst
gemeentewerken zullen vernieuwingswerken
worden uitgevoerd en de daken van de brad
weerkazerne krijgen een nieuwe bedekking.
Geraamde kostprijs 1 .800.000 BEF, exclusief
btw.

Verkaveling Rotenaard

Door de gemeenteraad werd de verbreding van
het wegtracé van Rotenaard goedgekeurd en
werden de voorwaarden tot het openen van de
wegenis vastgesteld.

Sociale subsidies

De gemeentelijke subsidie die wordt verleend
aan de beschermde werkplaatsen die erkend
zijn door het Rijksfonds voor Socialef
Reclassering wordt verhoogd naar 1.000 BEF
per maand en per tewerkgestelde gehandicapte
die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van
de gemeente Edegem.

Tevens wordt de subsidie die wordt verleend
aan de door de bestendige deputatie erkende
revalidatiecentra voor minderjarige minderva
liden gebracht op 300 BEF per maand en per
behandeld kind dat woonachtig is in Edegem.
met een maximum van 3.000 BEF per jaar en
per kind.



INPLANTING
MAXI-GB

afgewezen
In het vorige nummer van het gemeentelijk
informatieblad Edegem werden de plannen toe
gelicht van GIB-IMMO om langs de Drie
Eilenstraat en de Ter Borchtlaan een Maxi-GB.
aangevuld met Quick, Lunchgarden en Auto 5,
in te planten.

Inmiddels heeft het college van burgemeester
en schepenen, aan de hand van de resultaten
van drie rapporten, meer bepaald :
een handeisactiviteitenrapport

• een verkeersleefbaarheidsrapport en
•<en milieu- en stedenbouwkundig rapport

beslist aan GIB-IMMO geen toestemming te
verlenen voor de realisatie van dit project.

Het college is namelijk van oordeel dat de
komst van een Maxi-GB geen toegevoegde
waarde vormt voor de gemeente Edegem, zelfs
integendeel een duidelijk negatief effect heeft
op de verdere ontwikkeling van de wijk.

In overleg met GIB-IMMO wordt in de loop van
de volgende maanden nagegaan op welke wijze
bedoelde site kan worden ontwikkeld. Hierbij
denkt het gemeentebestuur aan de uitbreiding
van de woonzone met beperkte mogelijkheid
voor winkels en KMO's.

•
Hierna volgen de resultaten van de drie rappor
ten die geleid hebben tot de afwijzing van het
GIB-voorstel :

/ .Onderzoek naar de weerslag van een
Maxi-GB op de andere handelszaken in
de gemeente

Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door het
Bureau voor Bedrijfsadvies & Marketing, duidt
aan dat de inplanting van een Maxi-GB ontegen
sprekelijk een weerslag zal hebben op de
bestaande handel, zowel op deze in Edegem als
op deze in het directe ommeland. Gelet op de
samenstelling van het productgamma in een
hypermarkt zal deze weerslag zich niet tot de
courante dagelijkse goederen beperken.

De berekening van het marktaandeel geeft aan
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dat de vestiging van een Maxi-GB een negatieve
weerslag van ongeveer 19% zal hebben op de
omzet van de bestaande handel en tevens de
brutowinstmarges zal aantasten. Dit laatste
vormt de levensadem van de detailhandel. In de
mate dat hierop een negatief effect ontstaat,
wordt de dynamiek ontnomen aan de bestaan
de handel.

Omwille van de excentrische vestigingsplaats
t.o.v. de bestaande handel zal de Maxi-GB een
op zichzelf staande entiteit worden en de dyna
miek en de uitstraling van de bestaande han
delsconcentraties niet ten goede komen. Er
ontstaat derhalve geen kruisbestuiving. De
omvang van de Maxi-GB ( 10.055 m2) staat ook
in schril contrast met het kernwinkelapparaat in
Edegem (5.900 m2). Een gebeurlijke inplanting
zal het evenwicht tussen centrum en de omge
ving verstoren en het netwerk van commercië
le centra ontwrichten.

In zijn advies drukt het studiebureau de vrees
uit dat bestaande handelszaken in moeilijkhe
den zullen komen, met sluiting voor gevolg. Dit
zal dan een negatief effect hebben op de naast
liggende handelspanden en op de betrokken
buurten in het algemeen. Hierdoor zou ook het
gunstig effect van de voorgenomen publieke en
private investeringen in het centrum (o.a. de
herinrichting van de Strijdersstraat) in het
gedrang komen.Ten slotte wordt ook het effect
op de tewerkstelling negatief ingeschat.

2. Onderzoek naar de gevolgen van de
inplanting van een Maxi-GB op de ver
keersleefbaarheid

Aan het bureau voor mobiliteitsmanagement
Langzaam Verkeer werd opdracht gegeven om
te onderzoeken welke impact de vestiging van
een Maxi-GB zou hebben op de verkeersleef
baarheid van de directe en ruimere omgeving.
In dit kader moest het studiebureau ook het
verkeerseffectenrapport, ingediend door GIB,
kritisch onderzoeken.

Uit dit onderzoek blijkt dat er ernstige vragen
moeten worden gesteld bij het verkeerseffec
tenrapport ingediend door GIB. In dit rapport
wordt een prognose gemaakt voor het jaar
2002. Gelet op de omvang van de investering is
dit een vrij korte termijn. Hierdoor wordt
onvoldoende rekening gehouden met de jaar
lijkse groei van het autoverkeer die nog steeds
2% bedraagt. Daarom is het meer aangewezen



om het verkeerseffect te onderzoeken over
een periode van 1 0 jaar.

Daarenboven blijkt dat GIB de bijkomende
belasting op het wegennet zwaar onderschat.
Op basis van de ervaring in andere vestigingen
schat GIS het aantal voertuigbewegingen aan de
in- en uitrit van de nieuwe parking op 840 per
uur tijdens de spits. Rekening houdende met de
grootte van de voorziene parking komt Lang
zaam Verkeer op 1.800 voertuigbewegingen.

Zelfs indien de werkelijkheid tussen beide ligt,
komen de twee studies in elk geval tot de con
clusie dat de huidige verkeersinfrastructuur
ontoereikend zal zijn om het bijkomend ver
keer op te vangen.Technisch is het mogelijk om
de capaciteit van de Drie-Eikenstraat en de Ter
Borchtlaan te vergroten door een aanpassing
van de rijweg en de kruispunten. Het valt sterk
te betwijfelen of de directe omgeving (woon
wijk, lokale handel,...) voldoende draagkracht
heeft voor deze ingrepen. Bijkomend probleem
is een toename van het sluipverkeer doorheen
de woonwijken, omdat de kruispunten op de
Drie-Eikenstraat oververzadigd zullen geraken.

De inplanting van een Maxi-GB kan niet wor
den losgekoppeld van de discussie over de op
en afritten langs de E 19. De vrees bestaat dat de
druk tot het volledig openstellen van deze op
en afritten nog zal vergroten, wat dan zal leiden
tot een gevoelige toename van het doorgaand
verkeer langs de Drie-Eikenstraat en in het cen
trum van de gemeente.

De toenemende verkeersintensiteiten zullen
daarenboven een zware hypotheek vestigen op
de ontwikkeling van het openbaar vervoer en
het provinciaal fietsroutenetwerk die onder
meer in een oost-west-fietsas voorzien via de
Drie-Eikenstraat.

Uit het onderzoek naar de omgevingscapaciteit
kan men besluiten dat de inplanting van een
groot winkelcentrum niet verzoenbaar is met
de draagkracht van de omgeving. Het is een
woongebied dat nu al overbelast is door het
drukke verkeer en waar zich op termijn maat
regelen opdringen om meer plaats te maken
voor voetgangers en fietsers. Dit is evenwel
onmogelijk indien men kiest voor de inplanting
van een winkelcentrum.

3. Het milieu- en stedenbouwkundig
rapport {

Dit rapport, dat vooral ingaat op de steden
bouwkundige aspecten, betwijfelt de verenig
baarheid van de komst van een taxi-GB met de
bepalingen van het Gewestplan Antwerpen, dat
dit gebied heeft vastgelegd als woonzone.

De combinatie van een Maxi-GB met de daar
aan verbonden handelszaken overstijgt immers
duidelijk het buurtniveau. In beginsel horen
deze vestigingen thuis in een specifieke zone
bestemd voor winkelbedrijven. De voorgestel
de inplantingsplaats voldoet hieraan niet.

Ten slotte duidt het
onderzoek van
Langzaam Verkeer aan
dat de komst van een
Maxi-GB en de daar
mee samenhangende
verkeersintensiteiten
in strijd zijn met de
doelstellingen van het
Ruimtelijk Struc
tuurplan Vlaanderen
en het Ruimtelijk
Structuurplan
Antwerpen, die zowel
aan de Prins
Boudewijnlaan als de
Drie-Eikenstraat een
lokale functie toeken
nen.
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ProjectWijkwerking

Vorig jaar gebeurde er een onderzoek naar welzijn en leefbaar
heid in de verschillende wijken van Edegem. Het beleid stelde
zich door een aantal fenomenen in onze samenleving (zoals het
verloren gaan van buurtschappen, meer en meer individualisme,
vereenzaming) vragen over de kwaliteit van samenleven in onze
gemeente.
Omdat Buizegem een heel aantal mogelijkheden in zich heeft,
besloot men om in deze wijk van start te gaan om samen met de
bewoners te werken rond hun wijk.
Bewoners zijn immers ervaringsdeskundigen van hun dagdage
lijkse leef- en woonomgeving en kunnen dus als geen ander knel
punten en mogelijkheden aangeven. De nadruk ligt op zelfinitia
tief en zelfverantwoordelijkheid van de Buizegemnaars : in hoe
verre zien zij het zitten om een bijdrage te leveren aan de ver
betering van de leefkwaliteit van hun wijk ?

Hebt u interesse, laat dan iets weten aan :
Els Geerts . projectbegeleidster wijkwerking, Terlindenlaan I te
Edegem, tel. 450.84.12.

In samenwerking met het OCMW startte het
gemeentebestuur met een project wijkwerking.
In onze "moderne" tijd moeten we immers vast
stellen dat buurtbewoners steeds minder con
tact hebben met elkaar. Buizegem kent nochtans
aangename plaatsen om te vertoeven, heel wat
creatieve ideeën kunnen de wijk opfleuren en de
gelegenheid bieden om andere buurtbewoners
te leren kennen. Waar denken we dan bijvoor
beeld concreet aan : initiatieven van en voor kin

Projectbegeleidster Eis Geerts deren, jongeren en ouderen, werken aan onder-
houd en inrichting van de buurt..... We stellen

trouwens vast dat daar waar men initiatieven neemt, de mensen
opnieuw enthousiast worden.
We willen samen met geïnteresseerde bewoners van de wijk op
zoek gaan naar mogelijkheden om in uw wijk concrete initiatieven
te nemen die het sociaal contact bevorderen, vereenzaming vermij
den en de wijk kleur geven.

U bent iemand die wil meewerken aan een project
om het samenleven in uw wijk te bevorderen ?

U bent iemand die zich graag inzet voor anderen ?

Dan is dit bericht voor u bestemd !

KLEUR IN DE WIJK
oproep voor de bewoners
van Buizegem

UNICEF
Naar aanleiding van moederdag
organiseerde Unicef een campagne
rond het thema vaccinatie
"Schenk een moeder de vaccinatie
van haar kind". De verkoop van
balpennen was een reuzesucces.
Wij danken alle mensen die een
balpen van ons kochten.
Heel speciaal bedanken wij dhr.
Coninx en de leerlingen van de
Andreas Vesaliusschool en ook
mevr. Bosschaert en de kleutertjes
van het Pieter van aldereplein
voor hun extra medewerking. Ook
hartelijk dank aan dhr. Lemaire van
GB Polenveld voor zijn bereidwil
ligheid om ons weer eens een
asje af e staan in zijn bedrjt.

In totaal verkochten we II50 bal
pennen, d.w.z. dat alleen al door de
gulle mensen van Edegem, er weer
1. 150 kindjes kunnen worden
beschermd tegen zes levensbedrei
gende ziektes. Heel hartelijk dank.

Unicefcomité Edegem

Gezinsraad
SLACHT
OFFERHULP
•Slachtoffer worden is vaak een

hele nare ervaring !

WVeten bij wie en waar je terecht
kan, over de juiste adressen en
telefoonnummers beschikken voor
het vragen van hulp, dat is zeker
nuttige informatie.
De gemeentelijke gezinsraad, in
samenwerking met Politie Edegem,
werkt momenteel aan een brochu
re rond slachtofferhulp met alle
nutt ige informatie. Deze brochure
wordt samen met het informatie
blad van oktober verspreid.
In september wordt deze brochu
re tijdens een informatieavond
voorgesteld. De juiste datum van
deze vergadering wordt u meege
deeld in het infoblad van augustus.
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FEEST VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP

l f-daagse Vlaanderen-Europa

OPTREDENS EN FUIF AI
Zaterdag 3 juli

jeugdhuis Limerick, Parklaan 159
deuren 13.30 uur

Info:
• HetVarken, Strijdersstraat 69
• Jeugdhuis Limerick, Parklaan 1 59

Inkom:
smidse so ER s avonds 1oo Er Eeg9S%82e$$$$%ftik}Ei• "@hs..S%l@
Degenen die 's middags betaalden, kunnen
s avonds gratis binnen.

• vanaf 14 uur: optreden van lokale groepjes
• 21 uur: optreden ABN met aansluitend
fuif

ABN

WEEK VAN DE
VLAAMSE FILM

5 tot 9 juli
Forttheater, Rogier van derWeydenstraat I0

telkens om 20 uur
n

• maandag 5 juli : "De witte"
• dinsdag 6 juli : "Manneken Pis"
• woensdag 7 juli : "Hellegat"
woensdagnamiddag 7 juli om 14 uur : "Jan
zonder Vrees?'

• donderdag 8 juli : "Wait until spring,
Bandini"

• vrijdag 9 juli : "Daens"

Deelnemingsprijs :
100 BEF voor volwassenen
50 BEF voor jongeren (tot 18 jaar)
350 BEF voor een abonnement

Kaarten te verkrijgen op het gemeentesecreta
riaat en bij het Davidsfonds

Manneken Pis

Info:
• Anneleen Decraene, p.a. Kontichstraat 19,
tel. 289.26.50

• Jan Vaes (Davidsfonds), tel. 457.20.11
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ZONDAG JULI 1998
om 20 uur in de tuinen van de muziekacademie,

Terelststraat 69, Edegem

Viering opgeluisterd door
Koen de Cauter en groep
en woordkunstenares Chantal DeWaele
Gastspreker : Frank Judo

Info:
• Anneleen Decraene, p.a. Kontichstraat 19,
tel. 289.26.50

• Jan Vaes (Davidsfonds), tel. 457.20.1 1

• Bij slecht weer vindt deze viering plaats in de
St.-Antoniuskerk, Drie-Eikenstraat Koen de Cauter

•

Organisatie :
gemeentebestuur Edegem in samenwerking met het Davidsfonds Edegem,

jeugdhuis Limerick, jeugdhuis 't Varken en het Forttheater.

RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK
Zopas verscheen bij Vireg, de Vlaamse Instelling
voor het Rationeel Energiegebruik, de brochure
"Energie besparen bij u thuis en in uw bedrijf,
Premies en acties van uw energieleverancier".

Deze brochure bevat een overzicht van acties en
premies voor de bevordering van rationeel ener
giegebruik bij de huishoudens, in de tertiaire sec
tor, in de industrie (inclusief de land- en tuinbouw)
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en in de gemeenten. Ze is gratis verkrijgbaar in het
Administratief Gebouw en in de gemeentelijke
openbare bibliotheek.

Voor meer informatie over de acties of voor het
aanvragen van een premie kunt u steeds contact
opnemen met de REG-verantwoordelijke van
lveka, dhr. Koen Driessen, tel. 330.02.07.



14STE INTERNATIONAAL
FOLKLOREFESTIVAL

EDEGEM
12-18 augustus

PROGRAMMA
• donderdag 1 2 augustus

20 uur : officiële opening van
het festival in sporthal "Den
Willecom" met optredens van
alle groepen

• zaterdag 14 augustus

• woensdag 18 augustus

20 uur : slotvoorstelling in
sporthal Den Willecom

• vrijdag 1 3 augustus

20 uur :galavoorstelling in het
Beethovenauditorium van
Hotel Ter Elst in Edegem (400
BEF; reservatie en info
457.04.10)

é
folkloristischeI3.30 uur

optocht doorheen het cen
trum van Edegem
I4.30 uur : openluchtvoorstel
ling in de prachtige tuinen van
het "Hof ter !inden"
[9.00 uur : diner- en salsa
avond voor iedereen in sport
hal Den Willezom

• zondag i augustus

IO uur :eucharistieviering met
alle buitenlandse groepen in
de O.-L.-V-van-Lourdeskerk
(basiliek) in de Hovestraat,
Edegem
1 1.30 uur : brunch in sporthal
Den Willecom (reservatie en
info :457.04.10) $
14.30 uur : openluchtvoorstel-
ling in de prachtige tuinen van
het Hof ter Linden

• maandag 1 6 augustus

14.30 uur : seniorenvoorstel
ling in sporthal Den Willecom
20 uur : avondvoorstelling in
sporthal Den Willecom

• dinsdag 1 7 augustus

20 uur : avondvoorstelling in
sporthal Den Willecom

Van I2 tot en met 1 8 augustus krijgt Edegem de wereld weer
op bezoek. Dan organiseert het Edegems Volkskunstkomitee name
lijk het 24ste Internationaal Folklorefestival. Zeven dagen van
onvergetelijke zang. dans en muziek en dat in een sfeer van vreugde
en vriendschap. Een smeltkroes van stijlen. culturen, kleuren en
klanken. En vooral internationale verbroedering in een prachtige
omgeving.

Ook dit jaar is er een fantastisch aanbod van folkloregroepen op
wereldniveau. Zij zullen de Edegemse podia laten daveren met hun
bruisende optredens !

En bruisend zal het zeker zijn met de groep uit Mexico I Als we aan
Mexico denken. denken we onmiddellijk aan klank en kleur. en dat
zal zeker ook in Edegem terug te vinden zijn. Met hun zuiders tem
perament zullen ze weer vele harten verwarmen 1

Temperamentvol is ook de groep uit Hongarije. Al meer dan een
eeuw geldt de "Csárdás" (herbergdans) als de Hongaarse nationale
dans. Uitgebreid en rijk aan symboliek zijn ook hun huwelijksdan
sen, begrafenisdansen en arbeidsdansen. En dit alles op de wonder
baarlijke muziek van een prachtig orkest !

De groep uit Utah, USA, valt op door de kracht en het ritme van
de danspassen die de dansers ten beste geven. Met hun hevig tem
perament maken zij van hun tapdansen een onvergetelijk schouw
spel. Edegem zal geweten hebben dat Amerika hier was.
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Ten oosten van Australië, in de Grote Oceaan, ligt Nieuw Zeeland.
Van dit eiland krijgen wij een groep op bezoek. Zij zullen Edegem een
week lang laten kennismaken met hun specifieke cultuur en folklore.
iedereen zal kunnen genieten van de prachtige gezangen zo specifiek
voor dit eiland. Het wordt vast een boeiende kennismaking.

Werd gastgezin
en de wereld
komt naar u toe !

•

En boeiend is zeker ook de groep uit Peru. Zij gaan ons onderdom
pelen in een Zuid-Amerikaanse sfeer. De groep brengt kleurrijke en
rituele dansen. De kleuren komen uiteraard ook terug in de prach
tige kledij van de dansers. Een unieke kans voor elke fotograaf 1

Wie mee wil genieten van dit werelds spektakel, kan terecht in en
rond de prachtige tuinen van het Hof ter Linden in Edegem-cen
trum. Kaarten kosten 350/300 BEF. Gastgezinnen en kinderen tot 9
jaar kunnen gratis het festival bezoeken. De abonnementsprijzen
(voor 6 voorstellingen, exclusief de galavoorstelling) bedragen 1.750
en 1 .500 BEE

Edegem brengt de wereld
naar u toe !

Voor meer info en voorverkoop kan u terecht
op het EVK-secretariaat, tel. 457 .04.10.

Typisch voor het festival in
Edegem is de uitzonderlijke
familiale sfeer. Een 200-al gas
ten zullen weer vele Vlaamse
gastgezinnen niet onberoerd
laten met hun vriendschap en
warmte. Een warmte die nog
lang zal nazinderen !
Wij zoeken nog gastgezinnen
die dat warme gevoel van
"gastgezin zijn" willen ervaren
en die één of meerdere gas
ten gedurende zeven dagen
een thuis willen geven.
Alle gastgezinnen krijgen ook
de unieke kans om de zes
voorstellingen in de sporthal
en op de festivalweide gratis
bij te wonen ! Dit aanbod
geldt voor alle inwonenden
van het gastgezin.

Wilt u graag gastgezin zijn ?
Bel dan naar het EVK-secreta
riaat. tel. 457.04.10. Zij helpen
u graag met alle mogelijke
vragen !

NATIONALE FEESTDAG
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op woensdag 21 juli, zal een

Te-Deum
worden gezongen op zondag 25 juli, omstreeks 10.45 uur, na de mis van 10 uur,

in de parochiale kerk Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes in de Hovestraat.

Op die manier wordt de troonsbestijging van Koning Leopold I,
stichter van het Belgisch vorstenhuis, herdacht.

Deze plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke
en militaire overheden en staat open voor het publiek.
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EDEGEMSE
VAKANTIE

INITIATIEVEN

Nog enkele maanden en de langverwachte
zomervakantie breekt weer aan. Zoals de
voorbije jaren wordt ook deze zomer door
het gemeentebestuur gezorgd voor diverse
aangename vormen van vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de
gemeentelijke vakantiespeelclub de ideale
opvang voor kleuters en kinderen van de
lagere school. De jeugddienst organiseert
weer de Edegemse speelweken, een paradijs
voor de 12- tot 14-jarigen en de rakkers van
de lagere school. Natuurlijk kan de jeugd
deze vakantie ook terecht in Hulgenrode.
Om nog te zwijgen over het plaatselijke pro
gramma van Grabbelpas ofAnabolen ...

Nog een prettige vakantie !

GEMEENTELIJKE VAKANTIE
SPEELCLUB 1999

voor kleuters en lagereschoolkinderen

Speurtochten, verkleedpartijen, knutselen met
verf, klei, kneeddeeg en waardeloos materiaal,
poppenkast, kampen bouwen, dansen, zingen,
sporten, ... is dat niet de vakantiedroom van elk
kind ?

Onder begeleiding van deskundige monitoren
kan uw kind, in groepjes naargelang de leeftijd
en interesse, zijn fantasie en creativiteit naar
hartelust botvieren. Uw kind kan weer twee
maanden lang genieten van veel speelplezier.

De vakantiespeelclub heeft zijn thuishaven op de
avontuurlijke speelterreinen van het Fort 5.

Voor wie:
kinderen geboren tussen I januari 1987 en 1
oktober 1996.
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Periode:
van maandag 5 juli tot en met vrijdag 27 augustus
Aandacht! Wij zijn NIET open op I juli, 2 juli, 21
juli, 30 augustus en 3 1 augustus.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen worden gebracht tussen 7.30 en 9
uur en worden afgehaald tussen l6 en 17.30 uur.

Dagprijs:
300 BEF voor kinderen uit Edegem
400 BEF voor kinderen van buiten de gemeente
Er is ook een sociaal tarief voor inwoners van
Edegem met een laag inkomen : 100 BEF
(35.000 BEF netto/maand I kind ten laste,
38.000 BEF netto/maand 2 kinderen ten laste,
43.000 BEF netto/maand 3 kinderen ten laste)
ATTESTTEVERKRIJGEN OP HET OCMW.

Inbegrepen :
vieruurtje
verzekering.
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Hee lunchpakket moet worden meegebracht.

Ticketverkoop:
De tickets kunnen worden aangekocht op dins
dag 29 juni van 17 tot 19.45 uur op de burelen
van de kinderopvangdienst, eerste verdieping
van het Oud-gemeentehuis op het gemeente
plein, Edegem.

Vanaf maandag 5 juli tot vrijdag 27 augustus van
7.30 tot 9 uur kan je dagelijks tickets kopen in

EDEGEMSE
SPEELWEHEN 1999

1) voor kinderen van de lagere school
2) voor 1 2- tot 14-jarigen

Samen knutselen en stoeien met zand, klei, kar
ton, water, .
Hiphop dansen en luidkeels zingen, ...
Tochten maken, zwemmen, ..
Meedoen aan allerhande leuke spelletjes ....
Kortom, te veel activiteiten om op te noemen.

Waar en wanneer :
FORTESIN : hangar 44 op Fort 5
van maandag 5 tot en met vrijdag 9? juli
RAVOT]EROT : Sterrenhof, Kontichstraat
(lokaal 28e Maria Regina)
van maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus
HIPPERDEPIP : wijkschool Jan Verbertlei 
Buizegem
van maandag l6 tot en mee vrijdag 20 augus
tus.

Net zoals de vorige jaren wordt er tijdens
elke speelweek een apart programma uit
gewerkt voor de 1 2- tot I4-jarigen.

hangar 24 op het Fort 5, zijde Vestinglaan (met
uitzondering van de sluitingsdagen).

Opgelet!
De tickets dienen niet op voorhand te worden
aangekocht en zijn niet gedateerd.Aangekochte
tickets worden NIET teruggenomen !

Info:
De gemeentelijke vakantiespeelclub is een ini
tiatief van de kinderopvangdienst, tel. 289.21.10.

Opmerking:
Enkel de kinderen die het eerste leerjaar achter
de rug hebben, worden toegelaten. Is dit niet het
geval dan verwijzen wij u graag door naar de
gemeentelijke vakantiespeelclub op Fort 5.

De monitoren van de speelweken verzorgen eer
plaatse de naopvang tot 16.30 uur.

Hee lunchpakket moet worden meegebracht.

Deze speelweken zijn een initiatief van de
gemeentelijke jeugddienst en voor de begelei
ding wordt er beroep gedaan op vrijwillige
monitoren, veelal afkomstig van de Edegemse
jeugdbewegingen.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht
bij jeugdconsulente Marjon Thienpondt of
jeugdambtenaar Luc Bries, gemeentelijke jeugd
dienst, Oud-gemeentehuis (eerste verdieping),
gemeenteplein te Edegem (tel. 289.21.20)

Uren:
elke dag van 9 tot 16 uur.

Inschrijvingen :
deze gebeuren ter plaatse vanaf 8.45 uur.

Dagprijs:
• 50 BEF voor kinderen van Edegem
60 BEF voor kinderen van buiten de gemeente
25 BEF voor het derde en volgende kind(eren)
uit hetzelfde gezin.

Inbegrepen : vieruurtje - verzekering.
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@PROEP VOOR MONITOREN
Voor de 3 speelweken die gedurende de grote vakantie worden georganiseerd, is de jeugddienst nog op zoek
naar een aantal gemotiveerde jonge mensen.

Elke speelweek wordt geleid door I of 2 hoofdmonitor(en), bijgestaan door een 15-tal monitoren. Naast een
groot aantal "oude-rotten-in-het-vak" wil de jeugddienst ook graag jongeren vanaf l6 jaar, die al dan niet (liefst
wel natuurlijk) in het bezit zijn van een basisattest "Animator in het jeugdwerk" of een daaraan gelijkgesteld
attest, inschakelen om hen de kans te geven zich verder te bekwamen als vakantiemonitor.

Heb je interesse om mee te werken ofwil je graag nog wat meer inlichtingen bv. over de dagver
goeding ? Aarzel dan niet en neem snel contact op met de jeugddienst, gemeentehuis (eerste
verdieping), gemeenteplein te Edegem (jeugdconsulente Marjon Thienpondt of jeugdambtenaar
Luc Bries, tel. 289.21.20).

VAKANTIESPEELPLEINEN
HULGENRODE
voor 4- tot l4-jarigen

Uw kind houdt van avontuur. is een durver en
trekt reeds goed zijn plan, dan zal het zich snel
thuisvoelen op de speelpleinen van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor bosspelen, bouwen
van zandkastelen, knutselen in diverse ateliers...
en omgang met dieren op de kinderboerderij.
De kinderen kunnen dagelijks kiezen uit allerlei
spelen en activiteiten onder begeleiding van
gebrevetteerde monitoren en monitrices.

Hebben ze er geen zin in, dan mogen ze vrij spe
len volgens eigen interesse en fantasie.

Periode :
van 5 juli tot 27 augustus met busvervoer.

Aandacht ! gesloten op 21 juli en 16 augustus.

Uren :
van 8 tot 17 uur.

Dagprijs :
150 BEF vanaf aankoop 4 tickets (anders 175
BEF).

Verzekering :
eenmalig 150 BEF, geldig van I juli 1999 tot I juli
2000.

Inbegrepen :
warme maaltijd
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busvervoer
vieruurtje.

Opstapplaatsen:
Gemeenteplein (centrum - bushalte 32)
Kerkplein (Elsdonk).

Opgelet:
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen enkel gebruik
maken van het busvervoer als ze begeleid zijn
door een oudere broer of zus van minstens 9
jaar.
Indien u geen gebruik wenst te maken van het
busvervoer, kan u uw kind rechtstreeks brengen
naar het speelplein, 't Serclaesdreef 34 te
Wommelgem. Er is opvang verzekerd vanaf 7.30
tot I8 uur mits extra betaling.

Opendeur-kermis:
Je bent welkom op 10 juli.

Verkoop:
VERKOOPADRES - LET OP!!! De tickets
kunnen worden aangekocht op dinsdag 29 juni
van 17 tot 19.45 uur en elke dinsdag tijdens de
vakantieperiode van 17 tot 18 uur op de bure
len van de kinderopvangdienst, eerste verdie
ping van het Oud-gemeentehuis op het gemeen
teplein te Edegem.
GEEN TICKETVERKOOP MEER OP DE
VAKANTIESPEELCLUB.
De tickets en de verzekering dienen vooraf te
worden aangekocht.
Er zijn echter nog andere verkooppunten die
voor u misschien gemakkelijker te bereiken zijn.
Om deze en nog heel wat andere praktische
informatie te verkrijgen, kan u contact nemen
met Speelpleinen Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraat 20,Antwerpen, tel. 232.97.72.



GRABBELPAS
(voor 6- tot l4-jarigen) en

APART TIENERPROGRAMMA
"ANABOLEN"
(voor+ 12-jarigen)

ZOMERVAKANTIE 1999
Een keiharde garantie ...
... voor een toffe vakantie

der een meerprijs te betalen. Doen dus !

Bovendien krijg je als Grabbelpasser, volledig
gratis, ook een handige kortingengids die de
naam ''Grabbelaar'' heeft meegekregen. Deze
Grabbelaar staat boordevol tips voor uitstapjes
die Grabbelpassers (individueel of met het
gezin) gedurende het hele jaar kunnen onderne
men. De kortingen betreffen vooral toegangs
prijzen op een aantal Vlaamse, Waalse en
Nederlandse animatieprojecten.
Dankzij deze Grabbelaar betaal je dus (veel)
minder voor heelwat meer pret !

Hoeveel betaal je nu om als Grabbelpasser van
al deze voordelen te kunnen genieten ?

GRABBELPAS

Samen met de
gemeenten Boechout, Borsbeek. Hove, Kontich
en Mortsel heeft de jeugddienst van Edegem
ook dit jaar weer een sterk plaatselijk
Grabbelpasvakantieprogramma uitgewerkt. Aan
sommige activiteiten bv. kinderanimaties, kun
nen zelfs kleuters al meedoen.

Om de tieners en jon
geren op hun wenken
te bedienen, staan alle
activiteiten die tijdens
de zomervakantie
georganiseerd wor
den, vermeld in een
handige folder die via
de Edegemse middel
bare scholen en de

jeugdverenigingen wordt verspreid. Ook in de
Edegemse bibliotheken of op de jeugddienst kun
je steeds een exemplaar verkrijgen vanaf I juni.

"Anabolen", geen doping, maar eerlijke
energie met een eigenzinnige look, voor
alle tieners !

Het tienerprogramma"Anabolen", eveneens uit
gewerkt door de gemeentelijke jeugddiensten
van Boechout, Borsbeek, Edegem,Hove, Kontich
en Mortsel. wil een antwoord zijn op de vraag
naar goede. hanteerbare, betaalbare en originele
programma's voor tieners en jongeren vanaf I2
jaar tot de leeftijd van 18 jaar en is als het ware
een aanvulling op de bestaande Grabbelpas
werking, maar wel met een volwassener tintje.
Om mee te doen aan de Anabolenactiviteiten

heb je immers geen
Grabbelpas nodig.

ANABOLEN

De Grabbel pas kost slechts 1 00 BEF en is te
verkrijgen op de jeugddienst. Je moet wel een
pasfoto meebrengen.

Alvast veel Grabbelpasplezier !

passieveen

Het volledige aanbod aan activiteiten (van alle
gemeenten samen) wordt ook nu weer gebun
deld in een handig Grabbelpasboekje dat vanaf
1 juni verkrijgbaar is op de jeugddienst of in de
Edegemse bibliotheken. Voor alle duidelijkheid
vermelden we nog even dat je als Edegemse
Grabbelpasser ook aan de activiteiten van de
andere gemeenten kan deelnemen en dit zon-

activiteiten.
actieve

De activiteiten die tijdens de zomer- en herfst
vakantie georganiseerd worden door onze
gemeente, worden net zoals de activiteiten van
de krokus- en paasvakantie, bekendgemaakt
d.m.v. een nieuwsbrief die via de lagere scholen
in Edegem bezorgd wordt aan alle leerlingen.
Ook alle -12-jarigen, die aangesloten zijn bij een
Edegemse jeugdbeweging, krijgen een exem
plaar van deze nieuwsbrief.

Met een Grabbelpas krijgen kinderen en tieners
toegang tot een afwis
selend en boeiend
vrijetijdsprogramma.
Het is de sleutel tot
een unieke combina
ie van sport, spel,
creativiteit, uitstap
pen, film & theater, .
kortom een massa

•
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OVERZICHT ACTIVITEITEN GRAB
BELPAS (GP) EN ANABOLEN (AB)

• donderdag 8 juli (GP)
Het Swingswongfestival (muziekanimatie
met kleurig poppenspel)

• hangar 44 (of Fortheater) op Fort 5- Rogier
van der Weydenstraat/ingang langs binnenzij
de Fort 5

• aanvang : 14 uur, einde rond 15.30 uur
• voor kinderen van 5 tot 1 2 jaar + (groot)
ouders

• telefonisch reserveren is wenselijk
• prijzen : Grabbelpassers : 70 BEF, niet-Grab
belpassers en volwassenen : 100 BEF

• donderdag 15 juli (GP)
Creatief bezoek aan het Provinciaal
Suske en Wiske - Kindermuseum in
Kalmthout

• vertrek om 1 3 uur op de parking van sporthal
"Den Willecom", Terelststraat 2 - terug rond
17.45 uur
voor kinderen van 8 tot 1 2 jaar

• vooraf inschrijven en betalen is nodig
• prijzen : Grabbelpassers : 150 BEF, niet
Grabbelpassers : 250 BEF

• vrijdag 23 juli (GP) + (AB)
Daguitstap naar Eindhoven : ( 1) Euro
VoetbalShow + rondleiding stadion PSV
en/of (2) splashen in zwemparadijs De
Tongelreep - keuze uit 2 programma's

• vertrek om 8.30 uur op de parking van sport
hal "Den Willecom", Terelsstraat 2, terug
rond 19.30 uur

• voor alle leeftijden (kinderen onder de 8
jaar moeten wel vergezeld worden door
iemand van min. 12 jaar of door een volwas
sene)

• vooraf inschrijven en betalen is nodig
• prijzen : Grabbelpassers en deelnemers Ana
bolen : (1) 700 BEF - (2) 350 BEF, niet
Grabbelpassers en volwassenen : ( 1) 800 BEF
- (2) 450 BEF

• donderdag 29 juli (GP)
Meehelpen in het containerpark

• waar ?- ecopark Edegem, Kattenbroek 6 (zij-
straat Prins Boudewijnlaan aan hotel Ter Elst)

• van 14tot 16uur
• voor kinderen van 7 tot 1 2 jaar
• telefonisch reserveren is nodig
• prijzen : Grabbelpassers : 50 BEF (drankje

inbegrepen), niet-Grabbelpassers : 80 BEF

• vrijdag 30 juli (AB)
Adventure lsland in Antwerpen (bots-

16

auto's, een 30-tal videogames, 3 fly-ball tafels,
mechanisch paard, internet-surfen, junglecafé,
lasershooting, ...)
vertrek om 14 uur aan de jeugddienst
(gemeenteplein), terug rond 2I uur
voor 12- tot 18-jarigen

• vooraf inschrijven en betalen is nodig
prijs : deelnemers Anabolen : 250 BEF (alles
inbegrepen behalve lasershooting en eigen
consumptieverbruik)

donderdag 5 augustus (GP)
Muzikaal meespeeltheaterWiebe
hangar 44 (of Forttheater) op Fort5 - Rogier
van der Weydenstraat/ingang langs binnenzij
de Fort 5
aanvang: I3.45 uur - einde rond I6 uur
voor kinderen van 3 tot I2 jaar ' (groot)
ouders
telefonisch reserveren is wenselijk
prijzen : Grabbelpassers : 70 BEF, niet-Grab- j$
belpassers en volwassenen : 1 00 BEF

• dinsdag IO augustus (GP) :- (AB)
Lederfiguren uit Zuid-Amerika (creatie
ve workshop : het bewerken van leder tot
armbandjes, hangertjes. portemonneetjes, ...)
refter gemeenteschool Andreas Vesalius,
Kontichsraat 2I
van 14 tot 16 uur
voor alle + I0-jarigen
vooraf inschrijven en betalen is nodig
prijzen : Grabbelpassers en deelnemers Ana
bolen : 150 BEF, niet-Grabbelpassers : 200
BEF

• donderdag 12 augustus (GP)
Het grote filmspel (groot bordspel f\
gespeeld in 3 spelrondes waarbij elke ronde
een fase in het maken van een film behandelt
+ praktische opdrachten)
gemeenteschool Andreas Vesalius, Kontich
straat 2l
van I4tot l6.l5 uur

• voor kinderen van
1 0 tot 1 2 jaar

• vooraf inschrijven en
betalen is nodig
prijzen : Grabbelpas
sers 150 BEF
(drankje inbegre-
pen), niet-Grabbel
passers : 200 BEF



• dinsdag 24 augustus (GP) + (AB)
Daguitstap naar Valkenburg : Grotten
aquarium + pretpark De Valkenier
vertrek om 8.45 uur op de parking van sport
hal "Den Willecom", Terelsstraat 2, terug
rond 19 uur
voor alle leeftijden (kinderen onder de 8
jaar moeten wel vergezeld worden door
iemand van min. l2 jaar of door een volwas
sene)
vooraf inschrijven en betalen is nodig
prijzen : Grabbelpassers en deelnemers Ana
bolen : 500 BEF, niet-Grabbelpassers en vol
wassenen 600 BEF

ANABOLENACTIVITEITEN :
vanaf maandag IA juni (van IO tot 16 uur)
kan er telefonisch gereserveerd worden.
Indien het verschuldigde bedrag niet bin
nen de week betaald wordt, vervalt de
reservatie.

START INSCHRIJVINGEN OP DE
JEUGDDIENST

GRABBELPASACTIVITEITEN :
• maandag I4 juni van I8 tot 20.30 uur
• telefonisch reserveren kan pas vanaf dins
dag 22 juni. Indien het verschuldigde
bedrag niet binnen de week betaald
wordt, vervalt de reservatie.

vooraf inschrijven en betalen is nodig
prijzen : Grabbelpassers en deelnemers Ana
bolen : 200 BEF, niet-Grabbelpassers : 250
BEF

De jeugddienst is gevestigd in het gemeentehuis
( eerste verdieping) op het gemeenteplein te
Edegem, waar ook meer informatie kan verkre
gen worden, Luc Bries, tel. 289.21.20.
Openingsuren :
elke woensdag van 10 tot 12 uur en van 14
tot 16 uur of op andere momenten na telefo
nische afspraak

• uitzonderlijk geopend in de periode van 15
t.e.m. 25 juni : elke voormiddag van 10 tot 12
uur (niet op 21 juni wegens kermis).

Aandacht ! Om teleurstellingen te vermijden,
geven we je alvast een gouden raad mee : indien
je zin hebt om aan één of meerdere activi
teit(en) van Grabbelpas of Anabolen deel te
nemen en je moet op voorhand inschrijven, aar
zel dan niet en reageer onmiddellijk, want dik
wijls is het aantal plaatsen beperkt en volzet =
volzet !

ALGEMENE INFO

eigen

gemeente
Andreas
Kontich

straat 2l
van 13.45 tot 16.30
uur
voor alle kinderen
en tieners van 9
tot 14 jaar

vrijdag 27 augustus (GP) + (AB)
Game over (creatieve workshop : je
flipperkast bou
wen)
refter
school
Vesalius,

zaterdag 14 augustus (GP)
Meehelpen in het
containerpark
waar ? ecopark Edegem,
Kattenbroek 6 (zijstraat
Prins Boudewijnlaan aan
hotel Ter Elst)
van 10.45 tot 12.45 uur
voor kinderen van 7
tot 12 jaar
telefonisch reserveren
is nodig
prijzen : Grabbelpassers
: 50 BEF (drankje inbe
grepen), niet-Grabbelpassers :80 BEF
maandag 23 augustus (GP)
Boottocht met de kinderrechtenboot
Jan zonder Vrees'' in Antwerpen
vertrek om 13 uur aan de jeugddienst
(gemeenteplein) - terug rond 17.30 uur
voor kinderen van 9 tot l2 jaar
vooraf inschrijven en betalen is nodig
prijzen Grabbelpassers: I50 BEF, niet
Grabbelpassers : 250 BEF

e:

BOECHOUT • BORSBEEK • EDEGEM • HOVE • KONTICH • MORTSEL
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Voor wie?
voor alle avonturiers boven de 18
jaar

Inschrijvingen
v6or 17 juni in sporthal D,, @
Willecom, tel. 289.23.70

Prijs ?
1.100 BEF per persoon, (begelei
ding, materiaal en barbecue inbe
grepen)

Corsendonk,
2360 Oud

Waar ?
Priorij van
Corsendonk 5,
Turnhout

Wanneer ?
zondag 20 juni
onthaal : 9.30 uur
sportactiviteiten : 10 uur
barbecue : 17.30 uur

Prijs :
1.500 BEF/kind/week;
600 BEF/kind/tweedaagse.

Van maandag 23 te.m. vrijdag 27 augustus
en op maandag 30 en dinsdag 3 1 augustus,
telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16 uur.
De kinderen kunnen blijven eten in de
sporthal mits zij zelf hun middagmaal en
drank meebrengen.

• SPORT en SPEL tijdens de grote vakantie
voor kinderen van het basisonderwijs

Activiteiten in sporthal Den
Willecom:

SPORTEND EDEGEM

Inwoners van Edegem met een laag inkomen kunnen verminde
ring krijgen van 500 BEF voor de I ste week en 200 BEF voor de
tweedaagse, mits voorleggen van een attest van het OCMW

De inschrijving dient wel in zijn geheel en per week (of tweedaagse)
te worden betaald. De inschrijving is pas geldig na betaling.

Er is alle dagen voor- en naopvang vanaf 8.30 tot 10 uur en van 16
tot 17.30 uur.Voor deze opvang betaalt u 50 BEF/dag/kind.

Inschrijven kan vanaf I juni in de sporthal.
Opgelet ! De sporthal is gesloten van I juli t.e.m. 15 augustus.

Activiteiten in de regio
Bidden-Provincie :
• Avonturensportdagvoor volwassenen

Zin in een uitdaging of avontuur, dan is dit misschien iets voor jou.
Touwenparcours, challengeparcours,
vertrouwensval, hoogteparcours
enz. In een stijlvol kader bezig zijn
met natuurgebonden grensverleg
gende opdrachten. Dit is voor ieder
een doenbaar, er is geen specifieke
conditie vereist ! Enkel een portie
moed en zin voor avontuur.

\

'

%

Voor alle informatie en
inschrijvingen kan je terecht in
sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem, tel.
289.23.70, fax 289.23.77.

Opgelet ! De sporthal is
gesloten van I juli t.e.m. 15
augustus!

18



•

•

ONDERWIJS EN
VORMING

Gemeentelijk onderwijs
Gemeentelijke lagere school
Andreas Vesalius

Kontichstraat 21,
2650 Edegem
tel 289.21.50

Een school die 100 %
achter de eindtermen
staat

Motivatie door voor de kinderen te streven
naar :
• zelfgestuurd en zelfontdekkend leren;
• probleemoplossende stategieen;
• interactieve aanpak;
• onderwijs op maat van elk kind;
• logische en gemotiveerde leefregels:
• uitdagende werkvormen;
• actieve school;

Initiatief door voor de kinderen te streven
naar:
• openheid en mondigheid:
• accent op creativiteit;
• groot belang aan een passende werkhouding:
• ontwikkelen van sociale vaardigheden;
• medezeggenschap waar het kan:
• veelvuldig samenwerken met anderen:

Positief zelfbeeld door voor de kinderen te
streven naar ;
• pluralisme:
• welbevinden en betrokkenheid:
• succeservaring
• respect voor eigenheid;
• thuisgevoelen;
• rekening houden met
behoeften;

• persoonsgerichte
evaluatie;

Wij streven tevens naar een vruchtbare relatie
met ouders door :
• een eerlijke openheid;
• wederzijdse informatie;
• respect voor de zienswijze van ouders;
• wederzijds vertrouwen;
• erkenning van de actieve oudervereniging;

Diensten

• Gemeentelijke logopediste;
• computerklas;
• voor- na- en middagtoezicht;
• schoolbus:
• boeken en schoolgerei kosteloos:

Inlichtingen en inschrijven van nieuwe
leerlingen

op de werkdagen van 2 tot 16 juli en van 16 tot
25 augustus, telkens van 9 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 17 uur
of op afspraak : tel. 289 21 50

Directeur

Peter Visser, Elisabethstraat I0, 2550 Kontich,
tel.4576719

Wij geven u graag bijkomende informatie.
Daartoe kan u :
• een onderhoud vastleggen;
• de schoolbrochures aanvragen.

Strook voor melding van voorinschrijving

naam van met kind1..........----...........----.+..-··.--...-----.0---
adres: _

[[ttm7].co«or«««or«+««««nor«««««««on«no«o««««on«o~

geboortedatum , ............+..+.or«.-..«.-----or

meldt zich voor leerjaar : l 1 [] 3 1 4 1 S

en schrijft definitief in

0 tussen 2 en I6 juli
0 tussen 16 en 25 augustus
0 wenst een gesprek

Terug te sturen naar:
Gemeentelijke lagere school
Kontichstraat 21, 2650 Edeg
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Gemeentelijke academie voor
schone kunsten Mortsel, Filiaal
Edegem

Gemeentelijke academie voor
muziek en woord Wilrijk 
Filiaal Edegem

Aanvang van de lessen :
zaterdag 4 september 1999.

Vakken:

Dat alles en nog veel meer kan vanaf 8 jaar (vol
wassenen vanaf 15 jaar) in de muziekacademie
te Edegem,Terelststraat 69.

Je wil je kinderen een artistieke bagage meege
ven die je zelf vroeger genoten hebt of je wil zelf
als volwassen leerling lessen volgen 1

Je wil culturele informatie als actieve muziekbe
luisteraar of concertganger 1 .

Je zingt of speelt in een koor, een toneelgroep of
een muziekvereniging en je wil je basiskennis

. 1verruimen. ...

Je wil graag muziek-, zang- of voordrachtlessen
volgen ? ...

Terelststraat 69,2650 Edegem

• muziek
- algemene muzikale vorming (notenleer) jon
geren/volwassenen
algemene muziekcultuur, luisterpraktijk, f
muziekgeschiedenis, muziektheorie

- instrumenten: piano, orgel, klavecimbel, accor
deon, viool, altviool, cello, contrabas, gitaar,
dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, fagot, saxo
foon, trompet, trombone, hoorn, tuba, slag
wer

- samenspel, begeleidingspraktijk, instrumentaal
ensemble

• woord
algemene verbale vorming (dictie), dramati
sche expressie

- voordracht,welsprekendheid, repertoirestudie

Inlichtingen :

• filiaal Edegem
dhr.Willy Van den Bosch : tijdens kantooruren,
tel. 289.22.64, op schooldagen van 17 tot 20 uur
: tel. 289.23.60.

Inschrijvingen :
in de refter van hetAdministratief Centrum
(gelijkvloers), Kontichstraat 19 te Edegem,
op maandag 30 augustus van 18 tot 20 uur.

Plaats:
Kunstacademie Edegem, Drie Eikenstraat 16,
2650 Edegem, tel. 289.23.84.

Soms wordt er ook op verplaatsing gewerkt
(bv. op Fort 5) of organiseert de school een uit
stap naar een museum. De ouders worden hier
van tijdig verwittigd.

Inschrijvingsgeld :
2.000 BEF per kind en per schooljaar, verbruiks
materiaal inbegrepen.

Dagen en uren :
Voor elke leeftijdsgroep zijn er twee klassen :
• één op zaterdag van 8.50 tot 10.30 uur
• één op zaterdag van 10.50 tot 12.30 uur.
De vakantiedagen lopen gelijk met die van een
normaal schooljaar.

Drie Eikenstraat I6,
2650 Edegem

Leeftijd:
voor kinderen van 6 tot
en met 1 1 jaar.
Er zijn twee leeftijds
groepen : 6 tot 8 jaar en
9 tot 1 1 jaar.

Inhoud lessen :
De kinderen leren de beeldtaal begrijpen en
gebruiken, krijgen inzicht in vorm en kleuren.
Zij tekenen, schilderen. werken met klei en
andere materialen ...
Jaarlijks wordt men een opendeurdag voor de
ouders georganiseerd.

Inlichtingen :

Kristel Kussé, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem, tel. 289.22.46.
of in de hoofdafdeling : Kunstacademie Mortsel,
Lieven Gevaertstraat 52 te Mortsel, tel.
449.31.85.
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• hoofdafdelingWilrijk
Oudestraat 2,Wilrijk, tel. 827.1 1.19
directeur : dhr.André Debceure

Inschrijvingen :

• van maandag 21 juni tot woensdag 30 juni
• vanaf dinsdag I september
telkens van 16.30 tot 20 uur.

Edegems Taalatelier

Romeinse Put 2,
2650 Edegem•
Taalcursussen schooljaar 1999-2000

Welke taien ?

Nederlands, Frans. Engels. Duits, Spaans.
Italiaans, Russisch

Welle cursussen ?

• • programmacursus: vanaf maandag 20 sep-
tember [999

Alle aspecten van taal komen aan bod : woor
denschat, grammatica en spelling. Veel inoefenen
van de vier vaardigheden : luisteren, lezen, spre
ken en schrijven. De gesproken taal krijgt gelei
delijk meer aandacht in de voorziene schoolja
ren.
Duur:
- Nederlands : 2 schooljaren vanaf september
tot en met juni : lste trimester 2 x 2 uren per
week, 2de en 3de trimester I x 2 uren per
week

- vreemde talen : 4 schooljaren vanaf septem
ber tot en met maart/april : 25 lesweken ( 1 x
2 uren per week) gespreid over 2 semesters.

• conversatiecursus : vanaf maandag 4 okto
ber 1999

Een spreekcursus (vreemde talen) voor begin-
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ners of gevorderden over algemene en actuele
onderwerpen. Grammaticale voorkennis is echt
wel nodig.
Duur : 20 lesweken ( 1 x 2 uren per week)
gespreid over 2 semesters van 10 lessen.

• brugcursus : mei/juni 2000
Deze cursus (vreemde talen) overbrugt de
periode tussen twee schooljaren d.m.v. herha
lingslessen. Hij sluit aan bij een programmacur
sus of bereidt erop voor.
Duur : 4 lesbeurten van 2 uren, gegeven om de
14 dagen in mei en juni.

Wat kost het ?

• programmacursus (50 lesuren per schooljaar) :
5.000 BEF (leerboeken niet inbegrepen)
• conversatiecursus (40 lesuren per schooljaar) :
4.000 BEF (kopieën niet inbegrepen)
De nieuwe prijsregeling geldt voor iedereen :
Edegemnaars en niet-Edegemnaars.

Wanneer, waar en hoe schrijft u in ?

vanaf maandag 16 augustus, van 19 tot 21 uur,
in het ETA. Romeinse Put 2 te Edegem, waar
u ons voorgedrukt overschrijvingsformulier
invult (geen cheques).

Meer inlichtingen ?

• dhr. Lode Van der Sande, tel. 353.16.44 (avond)
• mevr. Marie-Paule Serck, tel. 449.11.78 (avond)
• dhr. Theo Schammelhout, tel. 289.22.49 (kan
tooruren)
• Edegems Taalatelier, tel. 289.23.58 (inschrij
vingsuren).

Belangrijk !

1. Een cursus kan maar plaatsvinden als er vol
doende inschrijvingen zijn. Van de cursisten
wordt een zeker engagement verwacht om vol
te houden. Het ETA vebindt zich er niet toe om
onderbezette cursussen verder te blijven inrich
ten.

2. Kandidaat-cursisten die niet zeker weten
voor welk niveau ze het best inschrijven (bv. een
2de of 3de jaar van een programmacursus),
raden we sterk aan om het lagere niveau te kie
zen.



TAAL JAAR DAG UUR PLAATS LEERKRACHT

NED 1 MA/DO 19.00 EIO mevr.Vuylsteke
2 MA/DO 19.00 EIO dhr. Van Eyck

FRA la MA 19.00 OLVE mevr.Teney
lb Dl 13.45 ETA mevr. Struyf
2a D l 19.00 ETA mevr. Kuyps
2b WO 09.00 ETA mevr. Kuyps
3 D l 19.00 ETA mevr. Konings
4a MA 13.45 ETA mevr. Struyf
4b WO 19.00 ETA mevr. Kuyps
cl wo 19.00 OLVE mevr. Teney
Cc2a MA 13.30 ETA mevr. Teney
C2b Dl 09.00 ETA mevr. Struyf
C2c Dl 19.00 OLVE mevr. Teney
C2d WO 09.30 ETA mevr. Houyet

ENG la wo 19.00 ETA dhr. Roofthooft
lb DO 09.00 ETA mevr. Kloeck
2a MA 09.30 ETA mevr. Peersman
2b MA I4.00 ETA mevr. Peersman
2c DO 1 9.00 ETA mevr. Kloeck
3a Dl 09.00 ETA mevr Meersman
3b WO 19.00 OLVE dhr.Verbruggen
4a Dl 13.45 ETA mevr Peersman
4b DO 19.00 ETA dhr. Verbruggen
Cla WO 19.00 OLVE mevr. Serlet
Clb DO 09.00 ETA mevr. de Graaf
c2a Dl 09.00 ETA mevr. Srlet
C2b Dl 09.30 ETA dhr. Roofthooit
c2 Dl 19.00 OLVE dhr. Donckers
C2d DO 14.00 ETA mevr. Serlet

DUI 1 MA 19.00 OLVE mevr. De Graaf
4 WO 19.30 ETA mevr. Koreman

SPA la MA 09.00 ETA mevr. Crespo
lb wo 19.00 OLVE dhr. De Coninck
2a Dl 13.45 ETA mevr. Galoppo
2b Dl 19.00 ETA mevr. Priem
2c DO 19.00 ETA mevr. Priem
3a MA 19.00 OLVE mevr. Galoppo
3b DO 09.00 ETA mevr. Stabel
4a MA 19.00 ETA mevr. Stabel
4b Dl 19.00 ETA dhr. Wilberts
4c WO 09.30 ETA mevr.Van Mol
Cla MA 09.00 ETA mevr. Galoppo
Clb DO 19.00 OLVE
C2a Dl 19.00 OLVE
C2b DO 09.30 ETA mevr.Van Mol
C2c DO 14.00 ETA dhr. Van Hauwermeiren
Cc2d DO 14.00 ETA mevr. Galoppo

ITA la MA 09.00 ETA mevr. Mast
lb MA 19.00 ETA mevr.Vanhoof
2 DO 19.00 ETA mevr. De Cock
3 MA 19.00 OLVE mevr. De Cock
4a MA 14.00 ETA mevr. Mast
4b wo 19.00 ETA mevr.Van Bueren
Cl DO 19.00 OLVE mevr. Van Bueren
c2a Dl 13.30 ETA mevr. Mast
C2b Dl 19.00 OLVE mevr. Vanhoof
C2c WO 10.00 ETA mevr. Mast

RUS 1 MA 19.00 OLVE dhr. Holthof
2 DO 19.00 OLVE dhr. Holthof

LEGENDE
C 1 = conversatiecursus voor beginners
Cl = conversatiecursus voor gevorderden
E/0 = ETA/OLVE
ETA = Romeinse Put 2 te Edegem
OLVE = RKeldermanssraat 33 te Edegem

Opmerking bij Nederlands I en 2:
tijdens Iste trimester :2 lessen per week (ETA/OLVE)
tijdens 2de en 3de imester : 1 les per week (ETA).
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Let op!
Er volgt geen tweede publicatie van dit lessen
rooster.
Hebt u belangstelling, bewaar dan dit schema.



•

Vrij gesubsidieerd
onderwijs

Kleuteronderwijs

sf2, ?

• OLVE-PAT
- Patronaatstraat 28, 2650 Edegem
- Jan Verbertlei 46, 2650 Edegem
tel. 457.04.22
directrice : Ingrid de Buyscher

• F,MILIA
- Pieter van Maldereplein 8, 2650 Edegem
- lr.Haesaertslaan 4, 2650 Edegem
tel. 449.41.22
directrice : Griet Bosschaert. tel. 225.19.42

• OLVE ' SINGELTJE
Singel 39bis, 2640 Mortsel
tel. 440.73.23
directeur :Walter Simons, tel. 353.86.67

Voor inlichtingen en inschrijvingen :
zie lager onderwijs

directeur : Julien De Proost, tel. 828.48.33; Karel
Van Dijck, tel. 322.27.19

• OLVE-PAT
voor jongens en meisjes
- Patronaatstraat 21, 2650 Edegem
- Jan Verbertlei 46, 2650 Edegem
tel. 457.04.22
directeur : Dirk Sluyts, tel. 827.25.19

Inschrijvingen en inlichtingen :
Tijdens de schooluren kan men altijd
terecht in de school zelf. Buiten de school
uren of tijdens de vakantie kan men zich
wenden tot de directie op één van de aange
duide telefoonnummers.

Secundair onderwijs
• OLVE
voor jongens en meisjes
Rombout Keldermansstraat 33,2650 Edegem
tel. 449.56.25

Inlichtingen en inschrijvingen :
elke schooldag en tijdens de vakantie elke
weekdag (behalve zaterdag) van 10 tot 12 en
van 15 tot 19 uur (behalve tussen I6 juli en
l6 augustus).

@Lager onderwijs

• OLVE-RKS
voor jongens en meisjes
Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem
tel. 440. 16.21
directeur :Walter Simons, tel. 353.86.67

• OLVE-RDR
voor jongens en meisjes
Renaat de Rudderlaan 35, 2650 Edegem
tel. 440.16.21
directeur :Walter Simons, tel. 353.86.67

• OLVE-FAMILIA
voor jongens en meisjes
- Prins Boudewijnlaan 352, 2650 Edegem
- lr.Haesaertslaan 4, 2650 Edegem
- Pieter van Maldereplein 8, 2650 Edegem
tel. 449.85.59

Gemeenschapsonderwijs

Lager onderwijs
• BASISSCHOOL
't KOFSCHIP
Baron de Celleslaan 1 ,
2650 Edegem
tel. 448.13.43
directie : Richard Huygen

• kleuterafdeling
• lagere afdeling
• beheersingsleer = leren op maat
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• leren leren
berengroepen

• internaat voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar
kinderopvang vanaf 7 uur en tot I8 uur, ook
op woensdag

• warme maaltijden
• sportweken tijdens de schoolvakantie
• 2ha groen met lucht, licht en ruimte.

Inschrijvingen en inlichtingen :
• juli : 1 en 2 juli van 9 tot 12 uur en van

14 tot 16 uur
• augustus : alle werkdagen vanaf 16 tot
3 1 augustus van 9 tot 12 uur en van 14 tot
l6 uur

• woensdag 18 en 25 augustus van 9 tot
12 uur

• zaterdag 28 augustus van 9 tot 12 uur en
na telefonische afspraak.

Secundair onderwijs
• KONINKLIJK TECHNISCH
ATHENEUM MET INTERNAAT

Mgr.Cardijnlaan 1,
2650 Edegem
tel. 457.11 15
e-mail : KTA.EDEGEM@argo.be

voor jouw toekomst

Onze schoolcultuur streeft na :

• waarden die richtinggevend ziujn voor het
leven zoals zelfdiscipline, medeverantwoorde
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lijkheid, wederzijds respect, verdraagzaamheid
en participatie

• de verdere democratisering van het onder
wijs

• de realisatie van een participatieve cultuur op
school, die de leerling centraal stelt

• de uitbouw van een actief pluralisme.

Diensten:

• leerpakket "Leefsleutels"
• huiswerkbegeleiding
• studiebegeleiding tijdens examens
• oudercomité
• boekenfonds
• schoolrestaurant.

Schoolstructuur :

lste graad:
algemeen secundair onderwijs

lste en 2de en 3de graad :
• technisch onderwijs :
elektromechanica - fijnmechanische technieken
sociale en technische wetenschappen
• beroepsonderwijs :
autotechniek- nijverheidstechnieken - metaal
bewerking
kantoor - verkoop - etalage
haartooi
voeding - verzorging - personenzorg
7de jaar BSO met diploma secundair onderwijs

Inlichtingen en inschrijvingen :
van I juli tot en met 9 juli en van 16 augus- .
tuS tOt en met 3 1 augustus
telkens van IO tot 12 uur en van I4 tot 17
uur.
Daarbuiten op afspraak : 457.11.15 of
457.25.15.
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REISPASSEN
Sinds I september 1998 is een nieuwe procedure voor de afgifte
van reispassen in werking getreden. Deze procedure houdt in dat
de reispassen niet meer in de gemeentehuizen, maar gecentrali
seerd in een nationaal centrum worden beheerd.

Het gevolg van deze hervorming is dat de wachttijd om een
reispas te verkrijgen tot een termijn van drie weken (in drukke
periodes mogelijk vier weken) is verlengd.
In hoogstdringende gevallen is een spoedprocedure voorzien van
drie werkdagen (in drukke periodes mogelijk vijf werkdagen),
mits betaling van de meerkosten.

Voor aanvragen of verdere inlichtingen kan u terecht op de dienst
bevolking. Administratief Centrum (gelijkvloers), Kontichstraat 19,
tel. 289.22.26.

Wat brengt u mee ?

NIEUWE REISPAS

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot 12 uur, woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur en tijdens de
dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.

DOE TIJDIG
UW AANVRAAG !

VERLENGING

neen

ja

430 BEF

neen

3 werkdagen (*)

normale procedure

03

1.260 BEF

2.460 BEF

ja

3 werkdagen ()

spoedprocedure

ja

2.010 BEF

810 BEF

ja
-- - -- -

jaja

ja

l4 werkdagen ()

normale procedure

3pasfoto's

geldig voor i jaar

geldig voor 5 jaar

persoonlijk aanbieden

oude reispas (indien in bezit)

identiteitskaart (indien geen reispas in bezit)

afgifretijd

(*) het aantal genoemde werkdagen kan in drukke periodes verhogen tot respectievelijk 20 en 5 werkdagen. Hou
daar rekening mee en vraag tijdig uw reispas aan 1

• IDENTITEITSBEWIIS
('REISPASJE')

KINDEREN -12 IAAR
Voor uw kinderen onder de 12 jaar moet u in het bezit zijn van een
'identiteitsstuk'; dit is een wit kaartje in een plastieken zakje.

een van de ouders (indien
gehuwd én samenwonend) of
door de ouder bij wie de kinde
ren staan ingeschreven.
In België kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als 'veiligheidspas
je' voor uw kinderen.
In België kan u dit identiteitsbe
wijs gebruiken als 'veiligheids
pasje' voor uw kinderen.

Dit identiteitsstuk volstaat echter niet wanneer u met uw kinderen
van minder dan 12 jaar naar het buitenland reist (ook binnen
Europa 1). In dat geval moet u op de dienst bevolking een zoge
naamd 'reispasje' aanvragen.
Dit is een identiteitsbewijs dat voorzien is van een foto van het
kind; het bevat meer gegevens over het kind, zoals adres, namen van
de ouders, wie er in geval van nood dient te worden verwittigd, ....
Het is 2 jaar geldig en het kost 35 BEF.
De aanvraag moet tijdig gebeuren bij de dienst bevolking door

Voor aanvragen of verdere inlich
tingen hierover kan u terecht op
de dienst bevolking, Admini
stratief Centrum (gelijkvloers),
Kontichstraat I9, tel. 289.26.50.
Openingsuren: alle werkdagen
van 9 tot 12 uur, woensdagnamid
dag van 14 tot 16 uur en tijdens
de dienstverzekering op dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur.
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WERKGROEP
EMANCIPATIE

EDEGEM

CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN

Na het succes van de vorige edities organiseert de werkgroep
emancipatie i.s.m. karateclub Kamakura Gojukai voor de vierde
keer een cursus zelfverdediging voor vrouwen.

Wat houdt deze cursus in ?
Deze cursus beoogt een eerste kennismaking mee de wereld van
de zelfverdediging. Hee is niet de bedoeling om ook aan verbale
verdediging te werken.
De cursus start daar, waar
men zich mee woorden alleen
niet meer uit de slag kan trek
ken en waar men zal moeten
overgaan tot het gebruik van
een fysieke manier om zich te
verdedigen.
Het is zeker niet zo dat men
na deze lessenreeks 'volleerd'
is. Deelneemsters zullen zich
wel op verschillende situaties
hebben leren voorbereiden.

Voor wie
Voor elke vrouw vanaf 16 jaar.
U hoeft niet over een grote sportieve conditie te beschikken.

Wanneer
10 vrijdagavonden, telkens van 20 tot 22 uur :
• I-8-15-22-29 oktober
• 5- 12-19-26 november
• 3 december 1999

Waar
In de sportzaal van de vroegere OLVE-school, Drie Eikenstraat 363
te Edegem (aan parochiecentrum De Schrans)

Begeleiding
De Edegemse karateclub Kamakura Gojukai heeft ruime ervaring
in het geven van cursussen zelfverdediging en verleent graag terug
haar medewerking.

Bijdrage
1.400 BEF, schriftelijke cursus. een
sleutelhanger en verzekering inbe
grepen.

CURSUSSEN AUTOMECHA
NIEK, ELEKTRICITEIT,
LOODGIETERIJ EN FIETS
REPARATIE

In het najaar worden bovenstaan
de cursussen terug georganiseerd.
De juiste data staan nog niet vast,
maar als u geinteresseerd bent,
geef dan een seintje aan Kristel
Kussé op onderstaand adres. U
komt dan op de wachtlijst te staan
en krijgt een persoonlijke uitnodi
ging.

CONCERT GUIDO GEZELLE f'
Ter gelegenheid van het Guido
Gezellejaar organiseert de
Werkgroep Emancipatie Edegem
een concert rond deze Vlaamse
schrijver. Drie (Edegemse) vrou
wen treden op in de St
Antoniuskerk.
Noteer alvast de datum : zondag
24 oktober om 1 1 uur. Meer infor
matie in het volgende informatie
blad.

Inlichtingen en inschrijvingen
Kristel Kussé p.a.Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem, tel.: 289.22.46
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Vergeet niet te
noteren :
l september
OPEN
MONUMEN
TENDAG:
FORT 5

EUROPA
• Tentoonstelling over het Fort

i.s.m. De Simon Stevinstichting
Rondgang in het Fort 5
Tentoonstelling over Europa
Optreden van lokale groepjes
Kunstprojecten o.a. is.m. de
Edegemse kunstacademie en
Atelier 403

Heb je zin om met je vereniging of
• met een aantal ander·e cr-eatieve

lingen iets uit te werken rond het
thema, dan nodigen we je uit om
in de troepenkamer van het Fort
iets leuk op te bouwen.

Groepjes die willen optreden kun
nen nog steeds contact opnemen
met Anneleen Decraene, gemeen
tesecretariaat, Kontichstraat 19,
tel. 289.26.50.

De brochure van Open Monu
mentendag kan je vanaf 2I augus
tus verkrijgen aan de balie van het
Administratief Centrum, Kontich
straat 19, 2650 Edegem.

MINDERMOBIELEN
CENTRALE

Maandag 3 mei was een heuglijke dag voor de Minder
mobielencentrale van Edegem. Dan vond immers onze duizendste
rit plaats.
De gebruikers van deze rit werden in de bloemetjes gezet.
Deze duizendste rit kwam er al snel. Sinds de start op I maart 1998
reden de vijftien chauffeurs samen 6.388 km en dit gespreid over
1000 ritten.
De aanvragen van de 28 gebruikers gingen over vervoer naar een
kaartnamiddag, een zwemuur, zangkoor, bezoek van partner in het
ziekenhuis of in het rusthuis. doktersconsult, familiebezoek of een
vergadering.
De gemiddelde leeftijd van de chauffeurs schommelt rond de S3
jaar, die van de gebruikers rond de 74 jaar.
Regelmatig komen de vrijwillige chauffeurs bij elkaar.
De Mindermobielencentrale is geen goedkoop taxibedrijf. Alleen
mensen met een beperkt inkomen - tweemaal het bestaansmini
mum - kunnen een beroep doen op ons. Per jaar betalen de leden
250 BEF lidgeld. Als de gebruikers ergens heen willen, moeten ze
twee dagen op voorhand de centrale verwittigen. Wij zoeken dan
een chauffeur die de gebruiker thuis komt ophalen. Per gereden
kilometer (start bij de chauffeur thuis) betaalt de gebruiker 9 BEF,
omniumverzekering inbegrepen.
Onze chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers. Velen onder hen zijn
gepensioneerd. Maar er zijn er ook die een dagtaak nog combineren
met dit vervoer.
De ritten van de Mindermobielencentrale zijn niet beperkt tot de
gemeente Edegem. Lange afstanden zijn ook mogelijk.
Wij hopen met onze ploeg nog vele mensen samen te brengen. Tot
kijk 1

De gevierde gebruikers van de 1000ste rit met onze chauffeur...
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wandeling
Antwerpse

Geleide
door de
Jodenwijk
zondag Zó september
I4.30 uur

GEMEEN
TELIJHE
CULTURELE
RAAD
Permanente
vorming

Maaltijdbegeleiding

In het Rust- en Verzorgingstehuis Immaculata is reeds meer dan 20
jaar een hechte groep vrijwilligers actief. Om de maatschappelijke
integratie van de residenten te bevorderen, worden regelmatig UIT
STAPPEN en WANDELINGEN georganiseerd. Om ook deze
zomer alle gegadigde residenten te laten deelnemen. zoekt de
instelling ROLWAGENBEGELEIDERS.
Ben je vij op donderdagnamiddag ?

Rolwagenbegeleiding

Q€MW-Edegem
R..T. IMMACULATA

ZOEKT VRIJWILLIGERS

72% van de bewoners van het Rust- en Verzorgingstehuis zijn zwaar
zorgbehoevend. Zij moeten geholpen worden bij de verscheidene
dagelijkse levensactiviteiten zoals zich wassen, kleden of verplaat
sen.
Ook bij het eten dienen veel bejaarden te worden geholpen. Wij
zoeken vrijwillige maaltijdbegeleiders die één of meer dagen tussen
12 en 13 uur beschikbaar zijn. Ook tussen 16.45 en 17.45 uur is een
helpende hand bij het avondeten welkom.

Bezoek op de kamer

Sinds jaar en dag maakt de Joodse
gemeenschap deel uit van de mul-
ticulturele gemeenschap die
Antwerpen rijk is. De
Gemeentelijke Culturele Raad
organiseert op zondag 26 septem
ber 1999 een geleide wandeling
door deze boeiende wijk.

Bejaarden hebben soms behoefte aan gezelschap, aan een babbel.
Een individueel gesprek, een wandeling, ... kan soms zo'n deugd
doen!

Seniorenatelier

Van maandag tot en met vrijdag is er in de voormiddag een open
instuif. Enkele vrijwilligers engageren zich om, onder leiding van de
ergo-therapeute, de residenten te ondersteunen bij kaart- of lotto
spel, breiwerk, e.d. De krant wordt voorgelezen en om I0 uur is het
kopje koffie of thee één van de vele vertroetelingen.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers verlopen de transfers van en
naar de kamer in een minimum van tijd en op een vlotte wijze.

Onder de deskundige leiding van
de heer Heymans, die vorig jaar de
diamantvoordracht verzorgde, zal
een tipje van de sluier van de
joodse cultuur worden opgelicht.

De wandeling start om 14.30 uur
aan de hoek van de Rijfstraat en
de Vestingstraat.
Hou alvast deze datum vrij!

Meer informatie omtrent de
inschrijvingen vind je in het vol
gende informatieblad...

•.•Indien je je aangesproken voelt en denkt één van de boven
evrijwilligerstaken te willen opnemen, contacteer dan

het vrijwilligerswerk voor een kennisma-

hieu, tel. 450.84.00 - toestel 510,

Oude-Godstraat II0 te 2650
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SH@' F0' HoSoo
zondag 2l juni om 15 uur

in jeugdhuis Limerick

Vorige jaren hoorden we het in
Jeugdhuis Limerick elke zomer
"trommelen'... Jean-Pierre Pelhate
organiseerde gedurende de zomer
vakanties namelijk gratis drumles
sen voor· jong en oud, en rondde
deze lessen af met een heus drum
concert '

Dit jaar geen drumles. géén drum
concert, maar op zondag 27 juni een
veel gevarieerder programma door

•
jonger·en (van I tot 5 1 jaar 1),

omringd en gesteund door profes-
sionals voor Kosovo '

Voordracht, piano (solo, vierhandig en zelfs zeshandig), zang, dans,
gitaar, drum en nog veel
meer, staan in de meest
uiteenlopende genres op
het repertoire (klassiek,
blues, jazz, hits allertijden
...). dit alles met een tikje
humor en heel veel
enthousiasme 1

Om dit initiatief - dat uit
gaat van de families
Pelhate, Van Steenbergen
en Clement - mogelijk te
maken, heeft Jean-Pierre

beroep gedaan op heelwat men
sen : zo wordt er voor de gelegen
heid gratis een vleugelpiano en
een professionele sono geleverd,
daarbij volledig gratis medewer
king van professionele technici
voor sonorisatie en belichting ...
En jeugdhuis Limerick bood spon
taan de zaal aan...

Een mooi voorbeeld van solidari
teit ! Dankzij deze mensen zal de
volledige opbrengst onder officiële
begeleiding gaan naar Hulp voor
Kosovo.

SHO' F@" Kosovo
zondag 2l juni

15 uur
jeugdhuis Limerick

Inkom:
• groter dan 1.30 m : 300 BEF.
• kleiner dan 1.30 m : 150 BEF.
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0PYANGGEZINNEN GEVRAAGD

Je hebt grote kinderen, kleine kinderen, geen kinderen ...

Je bent thuiswerkende, je bent in loopbaanonderbreking, je werkt deeltijds,...

Je woont in een huis of appartement ...

Als je van kinderen houdt en deze wil opvangen, terwijl de ouders uit werken zijn, ben jij misschien een geschik
te kandidaat om opvangouder te worden.
Wist je dat de dienst voor opvanggezinnen zorgt voor begeleiding, vorming, materiaal en administratie ?

Dienst Opvanggezinnen Edegem ... een uitdaging voor dynamische opvangouders

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de gemeentelijke kinderopvangdienst, Kontichstraat 19, 2650 Edegem,
tel. 289.21.10.

N00DFAX 100
voor doven, slechthorenden en spraakgestoorden

Op initiatief van de Staats
secretaris voorVeiligheid is thans 
sedert 9 juni [999 - een systeem
opgestart, waarbij door middel
van een noodfax ook doven,
slechthorenden en slechtspreken
den het oproepstelsel "I00" kun
nen bereiken voor dringende
hulpverlening.

Om de" 1 00" met noodfax te kun
nen oproepen, dient de oproeper
gebruik te maken van een voorge
drukt formulier. Bij dat formulier
is een korte nota gevoegd met
instructies voor het gebruik en
invullen van dit formulier en met
daarenboven enige informatie
over de betekenis en de werking
van de "I00".

De betrokkene kruist, als hij een
beroep wenst te doen op dringen
de hulpverlening via de "I00", de
overeenstemmende vakjes in en
vult deze, zo mogelijk, aan met bij
komende informatie. Daarna faxt
hij het formulier naar het nummer
"I 00". In elke IDO-centrale werd
daartoe een nieuwe fax geinstal
leerd die enkel voor het systeem
van noodfax mag worden
gebruikt. De centralisc(e) die de
1 DO-oproep via fax ontvangt, doet
het nodige om de passende hulp
zo snel mogelijk ter plaatse te Stu
ren en bevestigt dat aan de
oproep(st)er, door middel van een
antwoordfax.

De IDO-centrale dient in principe
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niet voor hulpoproepen van zui
ver politionele aard. Mocht dit
toch het geval zijn via de noodfax.
dan zal deze aanvraag onmiddellijk
aan het I0l-stelsel telefonisch
worden doorgegeven.

De noodfax-formulieren kunnen
worden afgehaald in het
Administratief Gebouw, Kontich
straat 19 te Edegem, bij de recep
tioniste, op werkdagen tijdens de
kantooruren.

Deze formulieren kunnen tevens
per fax worden besteld bij :
gemeentelijke informatiedienst
Edegem,
faxnummer 03-289.22.44.



Werkgroep ontwikkelingssamenwerking

MI€ROKREDIETEN
De Belgische ontwikkelingssa
menwerking onderging de voor
bije jaren een grondige hervor
ming. De inbreng van de partner
uit het Zuiden won aan belang, de
relatie hulpgever-hulpbehoevende
werd in een ander daglicht
gesteld. De nieuwe visie brengt
ook nieuwe actiemodellen mee,
één van die actiemodellen is
microfinanciering of het ver
lenen van microkredieten.

Een nieuwe term die enige verdui
delijking verdient.

Daar waar vroeger financiéle mid
delen ter beschikking werden
gesteld aan NGO's (niet-gouver
nementele organisaties) die werk
ten in de ontwikkelingslanden,
worden de financiële middelen nu
gebruikt om krediet te verlenen
aan de plaatselijke bevolking. Het
is bijvoorbeeld voor arme kleine
boeren niet mogelijk om bij de
bank een kleine som te lenen.

Om kleine, meestal familiale,
ondernemingen in de gelegen
heid te brengen een bedrijf of
kleinschalig project uit te werken,
hebben de NGO's in verscheide
ne streken microfinancieringspro
jecten opgezet. Zij werken in een
goed omschreven gebied, nemen
daar contact op met een GROOT
aantal (meer dan duizend) families
of kleine bedrijven. en stellen hen
geld ter beschikking, soms slechts
enkele duizenden BEF. Dit begin
kapitaal schept voor deze mensen
de mogelijkheid om een bedrijfje
op te starten en geeft hen werk
zekerheid.Vooral belangrijk is dat,
door het instaan voor zichzelf en
het opbouwen van een eigen
bedrijfje, het zelfvertrouwen en
kans op succes groeit. Waar
borgen worden veelal opgebouwd
met psychologische elementen
zoals buurtwerking, sociale waar-

den, eergevoel, beloning, enz. De
ontlener van kapitaal wordt bege
leid en nauwkeurig opgevolgd. De
intrestvoet die betaald wordt ligt
dicht bij het normale. De terug
betalingen en /of intresten van het
kapitaal worden zeer vaak, soms
zelfs wekelijks opgehaald. Nooit
wordt een som kwijt gescholden.
Dit is zeer belangrijk om het
gevoel van verantwoordelijk
heid en eigenwaarde te sti
muleren (iets moeten krijgen
blijft nog steeds een vernedering).
Terugbetalen geeft recht op nieuw
en eventueel meer krediet. Het
geld dat door de organisatie
wordt vrijgemaakt voor deze
samenwerking. zal dus voor het
grootste deel blijvend kunnen
heraangewend worden door
de terugbetalingen.

De werkingskosten. die hoog zijn
wegens het grote getal "klanten",
zullen door de intresten niet
geheel worden terugbetaald:
vooral niet de eerste jaren. Deze
kosten moet de organisatie tij
dens de startperiode op zich
nemen.

Het grote voordeel van dit soort
acties is dat vele mensen toe
gang krijgen tot een krediet.
Dit krediet zullen zij steeds aan
wenden voor realisaties die
uit de eigen nood ontstaan,
niet opgelegd uit een vaak
"esters" denken van ontwikke
lingswerkers. Veel vrouwen doen
mee aan deze acties : op die
manier krikken ze de welstand
van hun gezin op.Vaak starten ze
met uiterst kleine bedrijfjes. Men
merkt dat na enkele jaren die
minuscule bedrijfjes open bloeien
en gaan samensmelten tot echt
leefbare kleine ondernemingen.
Soms zijn zo echte coöperatieven
ontstaan. In de rand van deze ont
wikkeling zien we ook dat vanuit
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De verkoopsters van artisanaat doen goede
zaken. Dankzij kleinschalige kredietverle
ningsprogramma's kunnen velen zich een
echt kraam aanschaffen en hun assortiment
uitbreiden.

de bevolking de vraag naar scho
ling ontstaat en deze ook kan
worden gerealiseerd.

De grondidee achter dit alles is
dat de industriële aanpak van de
rijke landen bijna nooit toepas
baar blijkt op ontwikkelingsstre
ken. Door vele kleine kredie
ten uit leggen, kan een econo
mie ontstaan, gebaseerd op
de eigen cultuur, mogelijkhe
den,wensen en eisen. Op deze
manier kunnen arme streken op
enkele decennia de ontwikkeling
doorvoeren waar wij een hon
derdtal jaren over gedaan hebben.

De oudste projecten in deze zin
lopen ongeveer sinds 15 jaar.
Sinds kort is deWereldbank gein
teresseerd geraakt in het mecha
nisme van microkredieten. Ook
de gemeente Edegem verkiest de
volgende jaren haar financiële
steun te geven aan organisaties
die werken met microfinanciering.



ACTIVITEITENKALENDER
JUNI

VRIJDAG 18 JUNI

Royal Victory Hockey Club
1 0e Dag & Nachttornooi
ook op 19 en 20/06
vrijdag 21.30 -03 uur
zaterdag 1 I- 19 uur
zondag 10 - 16 uur
hockeyterreinen,Terelststraat 312
gratis toegang, consommaties : 50
BEF

DONDERDAG 24 JUNI

ATB Natuurvrienden - Natuur
wijnbrouwersgilde
wijnmaken in praktijk
voor beginners en gevorderden
20 uur
ATB-lokaal op Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 440.38.16 (Stevens) of
645.20.57 (Berckmoes)

ERT De Minirijders
2de AntwerpenAnders
wandelzoektocht met cryptische
vragen
dagelijks tot 31.07 vanaf 9 uur
(niet op donderdag)
vertrek café Oud-Arsenaal, Maria
Pijpelinckstraat 4 (bij KNS),
Antwerpen
afstand 4 km, deelname 200 BEF,
iedereen prijs
info: 827.64.10 (Bruelemans)

ZATERDAG 26 JUNI

Davidsfonds Edegem
zoektocht in het Pajottenland
tot 27/09
voor meer dan 1.250.000 BEF
prijzen !
deelnemingsprijs 525 BEF, met
gratis boek, verrassingspakket, kin
derzoektocht en stripverhaal
inschrijvingsformulieren en info :
457.20.II (Jan Vaes)

Royal Victory Hockey Club
8e Internationaal jeugdtor
nooi
ook op 27/06
zaterdag9 - 19 uur
zondag 10 - 16 uur
Hockeyterreinen,Terelstsraat 312
gratis toegang, consumpties 40
BEF

ZONDAG 27 JUNI

Accordeonvereniging De
Nachtegaal
deelname aan muziekfestival
van Edegems Harmonie
Orkest
info : 449.97.50 (Yrijsen) of
288.51.19 (De Nijs)

ERT De Minirijders
• 3de Ontdek Mechelen en
2de Mechelse fotozoektocht
familiale wandelzoektochten
dagelijks tot O 1.1 1 vanaf 10 uur
(zondag vanaf 12 uur)
vertrek brasserie La Concorde,
Grote Markt 7, Mechelen (maan
dag gesloten)
afstand 4 km, deelname 200 BEF,
iedereen prijs
info : 458.15.94 (Yerhoft)
• 1 1 de Geelhandzoektocht
toeristische autozoektocht
vertrek tussen 12 en 13 uur,
Minigem, Jacob de Roorestraat 8
afstand ong.40 km, deelname 300
BEF, iedereen prijs
info : 458.15.94 (Provinciael)
• 27steTe voet door Edegem
toeristische wandelzoektocht
vertrek vanaf 1 1 uur, Lunch
Garden, Prins Boudewijnlaan 304
afstand 5 km, deelname 200 BEF,
iedereen prijs
info: 645.24.73 (Dingenen)

Hengelmaatschappij OTG
Schaal van de burgemeester
open wedstrijd, iedereen welkom
inschrijven vóór 12 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boeren legerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
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458.34.18 (Yertongen)

Jeugdkoor DeVagebondjes
optreden voor zieken en her
stellenden in het UZA
10.30 uur
Universitair Ziekenhuis Antwer
pen,Wilrijkstraat IO
info: 440.08.67 (Ceuleers)

DINSDAG 29JUNI

Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF niet-leden 35 BEF
info 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

WOENSDAG 30 JUNI

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór 18 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

JULI
DONDERDAG I JULI

ERT De Minirijders
instuif
gelegenheid tot kennismaking
vanaf 19.30 uur
Minigem, Jacob de Roorestraat 8
inkom gratis
info : 440.34.62 (Verbaere)

VRIJDAG 2 JULI

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,



ZONDAG I JULI

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
lees ook bi.

WOENSDAG 21 JULI

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór 18 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Verongen)

WOENSDAG 14 JULI

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur. Kerkplein. Elsdonk
info: 449.17.66 (DeWit)

Davidsfonds Edegem i.s.m.
gemeente Edegem
Week van de Vlaamse Film :
"Daens"
20 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat IO
100 BEF voor volwassenen, 50
BEF voor jongeren, 350 BEF voor
abonnement
info 289.22.48 (Anneleen
Decraene) of 457.20.1 1 (Vaes)

VRIJDAG 9 JULI

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór I8 uur
hofgracht kasteel Arendsnest.
Boerenlegersraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

Davidsfonds Edegem i.s.m.
gemeente Edegem
Week van de Vlaamse Film :
"Hellegat'
20 uur
Fortheater, Rogier van der
Weydenstraat IO
100 BEF voor volwassenen. 50
BEF voor jongeren. 350 BEF voor
abonnement
(zie ook op 8 en 9/07)
info 289.22.48 (Anneleen
Decraene) of 457.20.1 I (Vaes)

WOENSDAG 7JULI

Davidsfonds Edegem i.s.m.
gemeente Edegem
Week van de Vlaamse Film :
"Manneke Pis"
20 uur
Forttheater, Rogier van der
WVeydenstraat IO

1 00 BEF voor volwassenen. 50
BEF voor jongeren, 350 BEF voor
abonnement
(zie ook op 7, 8 en 9/07)
info 289.22.48 (Anneleen
Decraene) of 457.20.1 I (Vaes)

DINSDAG 6 JULI

KAV H.Familie
reis Durbuy met bezoek aan
Hare Krishna
•7 uur

terug ong.22 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 440.27.26 (Vochten)

ZONDAG 4 JULI

ZATERDAG 3 JULI

thema : "schemering"
21 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis. geen inschrijvin
gen, duur ong. 2 uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roy)

Davidsfonds Edegem
bezoek met gids aan tentoon
stelling "An toon Van Dijck"
13.30 uur
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Leopold de Waelplaats,
Antwerpen
deelnemingsprijs : 400 BEF
•info: 457.20.1 1 (Vaes)

Hengelmaatschappij OTG
24-urenwedsrijd en barbecue
open wedstrijd, iedereen welkom
ook op zondag 04.07
inschrijven zaterdag vóór I3 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Verongen)

gemeente Edegem
Week van de Vlaamse Film
"DeWitte''
20 uur
Fortheater, Rogier van der
Weydenstraat IO
100 BEF voor volwassenen, 50
BEF voor jongeren, 350 BEF voor
abonnement
(zie ook op 6,7,8 en 9/07)
info 289.22.48 (Anneleen
Decraene) of 457.20.1 1 (Vaes)

MAANDAG 5 JULI

Davidsfonds Edegem i.s.m. Davidsfonds Edegem i.s.m.
gemeente Edegem
Week van de Vlaamse Film
"Wait until spring, Bandini"
20 uur
Forttheater, Rogier van der
WVeydenstraat IO

1 00 BEF voor volwassenen, 50
BEF voor jongeren, 350 BEF voor
abonnement
(zie ook op 9/07)
info 289.22.48 (Anneleen
Decraene) of 457.20.1 1 (Vaes)

Hengelmaatschappij OTG
kampioenschap van Edegem
open wedstrijd
inschrijven vóór 12 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

ZONDAG 25 JULI

Vakantiegenoegens Edegem
Ros Beiaardroute
familiale fietstocht door de streek
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van Dendermonde
bijeenkomst om 10.30 uur
station Leireken te Steenhuffel
(mogelijkheid huren van fiets)
carpooling is mogelijk
info : 440.41.62 (De Keye)

WOENSDAG 28 JULI

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór 18 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Verongen)

DONDERDAG 29 JULI

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
bezoek tenstoonstelling Paul
Mara te Mechelen
13.30 uur
station Kontich-Kazerne
info : 449.17.66 (DeWit)

AUGUSTUS
WOENSDAG 4 AUGUSTUS

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór 18 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

ZONDAG 8 AUGUSTUS

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
fietsen of wandelen in Doel
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

WOENSDAG I AUGUSTUS

Hengelmaatschappij OTG

avondwedstrijd
open voor· iedereen
inschrijven vóór 18 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

WOENSDAG I8 AUGUSTUS

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór 18 uur
hofgracht kasteel Arendsnest,
Boerenlegerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema : "vampiers ? neen,
gewone vleermuizen"
20 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur ong. 3 uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roy)

ZONDAG 22 AUGUSTUS

Vakantiegenoegens Edegem
busreis naar de Vlaamse
Ardennen
met geleid bezoek aan Ronse en
na picknic, wandeling door
Kluisbos en rondom Kwaremont,
's avonds etentje
vertrek 7.30 uur stipt aan
gemeentehuis, gemeenteplein
deelname leden 1.100 BEF, niet
leden 1.200 BEF
inschrijven : 440.41.62 (De Keye)

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

Hengelmaatschappij OTG
avondwedstrijd
open voor iedereen
inschrijven vóór 18 uur
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hofgracht kasteel Arendsnest,
Boeren legerstraat
info : 458.08.54 (Van Eyck) of
458.34.18 (Vertongen)

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

Accordeonvereniging De
Nachtegaal
mosselavond
20 uur
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteitenka
lender binnen te brengen bij de
secretaris van de adviesraad
waartoe zij behoren.

Voor de volgende edities gel
den deze data :

• nr. 191
20 augustus - 29 oktober
teksten binnen 25 juni

• nr. 192
22 oktober - 10 december
teksten binnen 10 september



VERENIGING IN DE KIJKER
Victory Hockey
Club
I Oe Internationaal Black &
White Tornooi

Van vrijdagavond 18 juni tot zon
dagnamiddag 20 juni heeft het I 0e
Intenationaal Black & White
Tornooi plaats op de terreinen
aan de Terelsstraat 312.
Ongeveer 40 gemengde ploegen
uit Belgié, Nederland, Frankrijk,
Duitsland en Engeland hebben
zich ingeschreven. Op vrijdag-
vond vanaf 22 uur komen de eer

ste ploegen in actie en er wordt
doorgespeeld to de vroege uur

tjes... daarom ook de bijnaam
"Night & Day".
Zaterdagnamiddag zijn er wed
strijden tot ongeveer 19 uur; op
zondag volgen dan vanaf 10.30 uur
de plaatsingswedstrijden met als
hoogtepunt de finales. Als slot is
er de uitreiking van de trofeeën.

Be Internationaal
Jeugdtornooi

Van vrijdagavond 25 juni tot zon
dagnamiddag 27 juni organiseert
Royal Victory Hockey Club het 8e
Internationaal Jeugdtornooi op de
terreinen aan deTerelststraat 3 12.
Niet minder dan 60 gemengde

jongerenploegen uit België,
Nederland, Frankrijk en Duitsland
hebben zich ingeschreven.
Op vrijdagavond zijn er reeds
enkele juniorenwedstrijden. De
twee jongste spelersgroepen spe
len enkel op zaterdag. Op zondag
gaat het tornooi verder voor de
miniemen, kadetten, scholieren en
junioren, met als hoogtepunt de
finales in de namiddag.

•
Uiteraad bent ook u welkom
om kennis te maken met deze
boeiende sport waar sportivi
teit en goede sfeer hoog in het
vaandel worden gedragen.

NIEUWS VANUIT HET E€OPARK
Met groot genoegen stellen wij
vast dat heel veel inwoners regel
matig gebruik maken van het eco
•ark voor het afleveren van hun

gesorteerd afval.Vorig jaar ontvin
gen wij namelijk 59.369 bezoekers
met piekmomenten op zaterda
gen van meer dan 600 bezoekers.
Het ecopark is dan ook dankzij u
tot een groot succes uitgegroeid.

Dit succes heeft ook haar keerzij
de. Op bepaalde momenten, en dit
voornamelijk op zaterdagen. is de
opkomst zo groot dat het huidige
ecopark nauwelijks het aantal

bezoekers kan ontvangen. Dit
leidt tot onze spijt soms tot vrij
lange wachttijden. Wij onderken
nen dit probleem en danken u
voor het door u reeds getoonde
begrip.

Momenteel worden de voorberei
dingen getroffen voor de nodige
aanpassingen aan het ecopark,
waaronder de toegangsweg, de in
en uitgang en het vergroten van
het ecopark. Met deze aanpassin
gen zullen wij onder meer zorgen
voor een betere verkeersdoor
stroming op het ecopark.

Vijf jaar geleden werd het ecopark plechtig geopend. Dit vijfjarig bestaan willen wij niet zomaar aan ons voorbij
laten gaan.Op9 oktober 1999 willen wij samen met u het ecopark extra in de bloemetjes zetten.Naast het afle
veren van uw afval zal u op deze dag kunnen genieten van een aantal bijzondere attracties.Als bezoeker van het
ecopark mag u dit zeker niet missen !!
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Om nu al te noteren !

EUR@BUFFET EDEGEM
zaterdag l6 oktober

gemeentelijke sporthal DenWillecom

met optreden van

DANA WINNER

a

orkest Music Line en zangeres Chrissy

€omposteren kan u ook zelf t

COMPOSTVAN 'TVAT
VOOR SLECHTS 480 BEF

Informatie over thuiscomposteren : groen- en milieudienst,
binnenfort Recreatiedomein Fort 5, tel. 289.21.21.
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Jij bepaalt hoe wij 25 jaar jeugdraad in 1999-2000 kunnen
vieren : steek je ideeën in de zwarte brievenbus van de
jeugddienst (Oud-gemeentehuis op het gemeenteplein).

Gek mag!

Verschijnt achtmaal per jaar
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk : Albatros bvba - Boechout
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester,
Kontichstraat 90, 2650 Edegem

via fuif, sport, spel, cultuur, muziek, inspraak, ...

feestide

Edegemse jeugdraad zoekt

25 IA

%

Sluitingsdagen

• Alle gemeentediensten zijn gesloten op maandag 6 september
(septemberkermis).

• De politiewacht blijft dag en nacht tot uw beschikking, ook op
feestdagen.

Dienstverzekeringen

Vanaf dinsdag 7 september is er op dinsdagavond van 17 tot 19.45
uur terug dienstverzekering op de diensten bevolking & burgerlijke
stand, kinderopvang- en jeugddienst en technische dienst.
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VERNIEUWING TOP
GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE

gemeenteontvanger te Oosterzele, waardoor
hij de voorbije jaren reeds de kans had om zich
goed in te werken in de gemeentelijke boek
houding en financiële verrichtingen.

Een nieuwe directeur

Een nieuwe gemeentesecretaris

Sedert I juni werd adjunct-commissaris Willy
De Beider aangesteld tot waarnemend politie
korpschef, dit in vervanging van politiecommis
saris Hugo Stabel.
Na een loopbaan van 16 jaar bij Politie
Antwerpen, vervoegde de heerWilly De Beider
het Edegemse korps op I september 1992 als
adjunct-commissaris.

Op I juni 1999 verliet
politiecommissaris
Hugo Sabel het
Edegems politiekorps
om een detacherings
opdracht op te ne
men bij de Algemene
Politiesteundienst. Na
21 jaar inzet voor
Politie Edegem gaat
hij zich nu bezighou

den met de internationale politiesamenwerking,
voor hem een hele uitdaging.

Een nieuwe korpschef

De heer Visser maakt reeds sinds januari 1980
deel uit van het lerarenkorps van de Andreas
Yesaliusschool, waar hij de voorbije jaren voor
al les gaf aan het eerste leerjaar.

De gemeentelijke
lagere school Andreas
Vesalius krijgt een
nieuwe directeur. De
heer Jan Coninx,
directeur sinds l sep
tember 1974, gaat op
1 september 1999
met pensioen. De
gemeenteraad beslis
te op 22 april 1 999

om de heer Peter Visser aan te stellen als nieu
we directeur van de school.

Tom

Walter

heer

heer

De

De

De gemeenteraad
benoemde op 24 juni
1999 de heer Tom
Wustenberghs tot
nieuwe gemeentese
cretaris, in opvolging
van de overleden
secretaris Corny
Maurissen.

Een nieuwe gemeenteontvanger

Deckx gemeenteont
vanger sinds I januari
197 1, zal, na een loop
baan van 28 jaar bij de
gemeentelijke admini
stratie, vanaf l okto
ber 1999 van zijn pen
sionering kunnen
genieten. Op 24 juni
1999 besliste de

gemeenteraad om de heer Joost Talloen tot
nieuwe gemeenteontvanger te benoemen.

Wustenberghs, wonende te Mortsel, is licenti
aat in de rechten en startte in [994 zijn loop
baan als advocaat aan de balie van Antwerpen.
Hij was er verbonden aan het kantoor
Goossens en Sebreghts, waar hij zich toelegde
op materies als overheidsaansprakelijkheid,
administratief recht, ruimtelijke ordening en
stedenbouw.
Sinds oktober 1997 werkte hij als juridisch
adviseur en diensthoofd secretariaat bij de stad
Turnhout. Tevens was hij er belast met de inter
gemeentelijke betrekkingen.
De heer Wustenberghs vatte zijn nieuwe taak
als gemeentesecretaris aan op 2 augustus Il.

•

•

De heer JoostTalloen, afkomstig van Herzele, is
licentiaat in de handelswetenschappen en start
te zijn loopbaan in 1994 als btw-controleur te
Antwerpen. Sinds I mei [997 werkt hij als

Met deze vier nieuwe aanstellingen krijgt de
gemeentelijke administratie een jong en dyna
misch management.

3



HET GEBEURDE
IN DE

GEMEENTERAAD
Brandweer

van het ecopark voor het afleveren van hun
gesorteerd afval en het ecopark is dan ook tot
een groot succes uitgegroeid.

Dit succes heeft echter ook zijn keerzijde. Op
bepaalde momenten. en dit voornamelijk op
zaterdagen, is de opkomst zo groot (meer dan
600 bezoekers !) dat het huidige ecopark nau
welijks die drukte kan opvangen. Dat leidt soms
tot vrij lange wachttijden.

Op initiatief van de Staatssecretaris voor
Veiligheid werd een concept uitgewerkt waarbij
de brandweerdiensten worden ingedeeld in
zones. Deze zones worden "hulpverleningszo
nes" genoemd. Er wordt voorgesteld het
Gewestelijk Z-brandweerkorps Edegem in te
delen bij de zone Mechelen. Door de gemeen
teraad werd dit voorstel gunstig geadviseerd.

De hulpverleningszone Mechelen zal volgens
het voorstel van de Staatssecretaris voor
Veiligheid volgende korpsen omvatten
Wommelgem, Borsbeek , Mortsel, Boechout,
Edegem, Hove, Hemiksem. Aartselaar, Kontich,
Lint, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Duffel, Bornem,
Sint-Amands, Puurs,Willebroek, Mechelen, Sint
Katelijne-Waver, Bonheiden, Keerbergen en
Boortmeerbeek.

Daarom worden er momenteel voorbereidin
gen getroffen voor het doorvoeren van de
nodige aanpassingen aan het ecopark. Hierbij
wordt o.m. gedacht aan de aanpassing van de
toegangsweg en van de in- en uitrit en het ver
groten van de verharde oppervlakte. Dit laatste
zal leiden tot een betere schikking van de con
tainers en optimalisatie van de selectieve inza
meling, met eventueel verdere opsplitsing in
nieuwe fracties. Met deze aanpassingen zullen •
wij eveneens zorgen voor een betere verkeers
doorstroming op het ecopark.

De uitbreiding wordt gesitueerd op het braak
liggende terrein gelegen tussen het huidige eco
park en de voetbalterreinen van OLVE.

Het merendeel van deze acties wordt reeds

Actie Vlaanderen Proper

Deze bijkomende optionele overeenkomst van
het gemeentelijke milieuconvenant 1997-1999,
die door de gemeenteraad werd goedgekeurd,
strekt ertoe gezamenlijke initiatieven tegen
zwerfvuil in Vlaanderen te ondernemen. Na
goedkeuring van een gemeentelijk evaluatiever
slag m.b.t. zwerfvuil kan de gemeente hierbij 1
een eenmalige ondersteuning van 200.000 BEF
verkrijgen, mits het ondernemen van een aantal
voorgeschreven acties.

199819971996

JAAR

1995

EVOLUTIE AANTAL BEZOEKERS ECOPARK

1994

10000

60000

Door de gemeenteraad werd een overeen
komst goedgekeurd waarbij het ereloon wordt
vastgesteld van de ontwerper die zal worden
belast met het project "uitbreiding ecopark".
De uitbreiding van het ecopark dringt zich
namelijk op.

Het ecopark is geopend op 21 september
1994. Na afloop van het eerste volledige
jaar werking bedroeg het bezoekersaantal
reeds 30.050. De bezoekers brachten
samen 2.390 ton gesorteerd afval naar het
ecopark. Het bezoekcijfer is in 1998 geste
gen tot 59.369, of gemiddeld 196 bezoe
kers per dag, samen goed voor 3.792 ton
gesorteerd afval. In 1998 passeerde 64%
van het totaal in Edegem selectief ingeza
melde afval het ecopark.

Er kan dus gerust worden gesteld dat heel
veel inwoners regelmatig gebruik maken

Ecopark

Met de zonevorming wordt geenszins een op
slorpen van kleinere door grotere korpsen
beoogd. maar wel het stimuleren van een inter
gemeentelijke samenwerking.
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door de gemeente uitgevoerd via de volgende
initiatieven :
• de actie 'Tegen vuil op straat' met het instellen
van een belasting op het reinigen van de
openbare weg van 1.000 BEF tot 2.500 BEF
de actie 'Goede gronden voor propere hon
den' met o.m. speciale hondenpoepzakjes en
-bakjes
het instellen van politiereglementen tegen
zwerfvuil

• het plaatsen van voldoende recipiënten tegen
zwerfvuil

• het 'peterschapproject' met het Koninklijk
Technisch Atheneum te Edegem (KTA) met
als doel de nabije omgeving van de school te
vrijwaren van zwerfvuil en de mogelijke wijk
belasting van de school voor de bewoners te
beperken.

Momenteel wordt voor dit najaar gewerkt aan
een nieuwe campagne tegen zwerfvuil, nl. 'Mijn
Edegemse maat. geen vuil op straat'. tet o.m.
een aanpassing van het politiereglement m.b.t.
honden (GR 27 mei 1999), het introduceren
van de hondentoiletten, het bijplaatsen van hon
denpoepbakjes, het aanbrengen van duidelijke
signalisatie, onderzoek naar een tweede hon
denweide. enz.
teer over deze campagne volgt in een volgend
informatieblad.

Een geïntegreerd rioleringsbeleid

Ook deze aangelegenheid wordt geregeld in een
door de gemeenteraad goedgekeurde uitbrei
ding van het gemeentelijke milieuconvenant
• 1997-1999. Na de ondertekening van deze over

eenkomst met het Vlaams gewest door de
gemeente. kunnen particulieren voor het instal
leren van een hemelwaterinstallatie bij vernieuw
bouw of bestaande woningen een bijkomende
subsidie van maximaal 10.000 BEF verkrijgen en
dit bovenop de gemeentelijke subsidie.

Meer informatie in verband met de installatie
van hemelwaterinstallaties volgt in een volgend
informatieblad.

Vic Covoliersstadion

Met voetbalclub BES en atletiekclub ABES
wordt een overeenkomst afgesloten waarbij
aan deze sportverenigingen een erfpachtrecht
alsmede een recht van opstal wordt verleend, in
verband met het gebruik van de gemeentelijke
sportaccommodatie Yic Coveliers in de Jan
Yerbertlei; de jaarlijkse pachtvergoedingen
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bedragen respectievelijk 30.000 en 15.000 BEF
per jaar.

Bijzonder plan van aanleg nr. 8
'Groot-Molenveld'

De gemeenteraad heeft Studiegroep Omgeving
aangesteld als ontwerper voor de gedeeltelijke
herziening van het BPA nr.8 "Groot Molenveld"
en de ereloonovereenkomst t.b.v. 378.200 BEF,
exclusief btw, die met dit bureau zal worden
afgesloten, goedgekeurd.

Dit bijzonder plan van aanleg, dat in 1994 minis
teriële goedkeuring heeft verworven en door
een ministerieel besluit van 1997 in herziening is
gesteld, omvat het gebied gelegen tussen de
Drie-Eikenstraat, de Prins Boudewijnlaan, de
E 19 en de Edegemse beek.

De herziening beoogt vooral het aanpassen van
het bestemmingsplan voor de KMO-zone en
het gebied voor dagrecreatie.

Jeugdraad

De jeugddienst leent sedert enkele jaren mate
riaal uit aan o.a. de Edegemse jeugdverenigingen,
de sporthal Den Willecom, het feestcomité
Meneerke van Buizegem, de vakantie-initiatieven
enz. Daar ook andere verenigingen die zijn aan
gesloten bij een gemeentelijke adviesraad inte
resse toonden om gebruik te maken van derge
lijke dienstverlening, achtte de jeugddienst het
noodzakelijk om duidelijke gebruiksvoorwaar
den af te spreken over de ontlening van het
materiaal, temeer ook daar het assortiment uit
breidt. Daarenboven werd het verder uitbou
wen van de uitleendienst als doelstelling opge
nomen in het jeugdwerkbeleidsplan. Op initiatief
van de jeugdraad werd er een ontwerp van
gebruikersreglement opgesteld, dat inmiddels
door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De belangrijkste bepalingen van dit reglement
zijn:
• het materiaal dat wordt uitgeleend, kan door
alle verenigingen worden ontleend. doch de
voorrang gaat uit naar de gemeentelijke jeugd
bewegingen

• voor privé-doeleinden kan geen gebruik wor
den gemaakt van dit materiaal

• verlies. diefstal en beschadigingen dienen
onmiddellijk te worden gemeld

• het gebruik van het materiaal is gratis; er
wordt wel een waarborg gevraagd, waarvan
het bedrag varieert van 50 tot 3.000 BEF naar
gelang het soort materiaal.



HERINRICHTING
EDEGEM-CENTRUM

fase 2 en 3
De werken

Het centrum van de gemeente wordt geher
waardeerd. De centrumstraten krijgen niet
alleen een nieuw uitzicht, zij worden tevens ver
keersleefbaarder gemaakt en het woon- en
winkelklimaat wordt verbeterd.

De veranderingswerken verlopen gefaseerd en
moeten beëindigd zijn tegen het einde van dit
jaar.

Fase I van de werken het gedeelte
Strijdersstraat dat gelegen is tussen de
Boerenlegerstraat en ongeveer de huisnum
mers 47.49- werd volgens planning afgerond
voor het bouwverlof.

De rijweg werd uitgevoerd in mozaiekkeien, de
rijbaanbreedte werd herleid van 6 tot 4 meter
en er werden fietssuggestiestroken in een fiets
vriendelijk materiaal aangelegd.

Het voetpad werd verbreed. Ter hoogte van de
Sint-Antoniuskerk werd een verhoogde over
steek aangelegd en aan het kruispunt met de
Terelststraat een plateau.

Door de aanleg van voldoende parkeerplaatsen
wordt tegemoetgekomen aan de wensen van
kortparkeerders.

Het geheel zal verder worden aangekleed met
straatbomen, straatmeubilair en moderne
openbare verlichting.
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Na fase I is nu het gedeelte Strijdersstraat aan
de beurt dat gelegen is tussen ongeveer de huis
nummers 47-49 en het pleintje aan de Oude
Godstraat. Dit gedeelte van de straat wordt op
dezelfde wijze heringericht als in fase 1. De wer
ken van fase 2 zijn gestart op 3 augustus en zul
len worden afgewerkt vóór I september.

Tegelijkertijd wordt gebruikt gemaakt van de tij
delijke afsluiting van het centrum om onder
houdswerken aan de rijweg van de Drie
Eikenstraat uit te voeren. De spoorvorming
neemt steeds grotere proporties aan. Daarom
krijgt heel de Drie-Eikenstraat vanaf het Park
Centrum tot aan de Prins Boudewijnlaan een
nieuwe bovenlaag van asfalt. Deze werken wor
den aangevat op 23 augustus en zullen. samen
met fase 2,afgewerkt worden vóór l september.

Omleiding van het doorgaand verken,
voor fase 2 en 3

• Drie-Eilenstraat richting Kontich en
Hove
Het verkeer komende van de Drie-Eilenstraat
richting Kontich en Hove wordt tot 23 augustus
omgeleid via De Pelgrim - Oude Terelststraat 
Verbindingsplein- Leonardo da Vincilaan 
Boerenlegerstraat - Strijdersstraat.
Vanaf 23 augustus wordt de Drie-Eikenstraat
vanaf de Prins Boudewijnlaan afgesloten en
wordt het verkeer omgeleid via Prins
Boudewijnlaan Terelstsraat Acht
Eeuwenlaan - Oude Terelststraat en vervolgens
via de reeds aangeduide wegomlegging.

• Drie-Eikenstraat richting Mortsel
Het verkeer komende van de Drie-Eikenstraat
uit de richting Wilrijk met bestemming Momel
en omgekeerd, wordt omgeleid via de Prins
Boudewijnlaan.

• Oude-Godstraat richting Kontich en
Hove
Het verkeer komende van de Oude-Godstraat
richting Kontich en Hove wordt omgeleid via
Molenlei - Grijpegemplein- Lourdeslaan 
Hovestraat.

• Kontich-Hove richting Oude-Godstraat
Het verkeer komende van Kontich en Hove
richting Oude-Godstraat verloopt ongewijzigd.

• Edegem-Centrum richting Prins Boude
wijnlaan
Het verkeer komende van Edegem-Centrum
richting Prins Boudewijnlaan wordt omgeleid



via Kontichstraat - Mgr. Cardijnlaan - August
Coolslaan - Archimedeslaan - Boerenlegerstraat
- Leonardo da Vincilaan - Verbindingsplein
Oude Terelststraat - Acht-Eeuwenlaan
Terelsstraat - Prins Boudewijnlaan.

Omleidingvan hetopenbaar vervoer

Lijn 32
Het traject met bestemming Edegem wordt tot
23augustus omgeleid als volgt : Drie-Eikenstraat

De Pelgrim Oude Terelststraat
Verbindingsplein- Leonardo da Vincilaan
Boerenlegerstraat - Strijderstraat - Kontichstraat
en volgt verder de gewone reisweg.
De haltes Kladdenbergstraat en St
Antoniuskerk vervallen en worden vervangen
door twee haltes op het Verbindingsplein en in
• de Leonardo da Vincilaan (th.v.

Boerenlegerstraat).

Vanaf 23 augustus wordt de Drie-Eikenstraat
vanaf de Prins Boudewijnlaan afgesloten en
wordt de busroute omgeleid via Prins
Boudewijnlaan Terelstsraat Acht
Eeuwenlaan - Oude Terelstsraat en vervolgens
via de reeds aangeduide wegomlegging.

De route met bestemming Antwerpen wordt
tot 23 augustus omgeleid via Kontichstraat 
Mgr. Cardijnlaan August Coolslaan
Archimedeslaan - Boerenlegerstraat - Leonardo
da Vicilaan Verbindingsplein Oude
Terelsstraat - De Pelgrim.
De halte Kontichstraat t.h.v. pand nr. 46 in de
rijrichting Antwerpen wordt verlegd naar de
odchsraat th.. de zwaluwenlei.

Vanaf 23 augustus rijdt de bus richting
Antwerpen volgens de reeds aangegeven weg
omlegging tot Oude Terelstsraat en vervolgens
via Acht-Eeuwenlaan- Terelsstraat - Prins
Boudewijnlaan.

Lijn 295
De bus volgt de normale reisweg richting
Antwerpen. Het traject met bestemming
Kontich-Waarloos wordt omgeleid via Oude
Godstraat - Molenlei - Grijpegemplein 
Lourdeslaan - Hovestraat en volgt verder de
gewone reisweg.

De haltes lmmaculata/Molenlei, St.-Antoniuskerk
en gemeenteplein vervallen en worden vervan
gen door een halte in de Molenlei t.h.v. Oude
Godstraat/Edegemsestraat en een halte in de
Lourdeslaan t.h.v Mortselstraat.
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Parkeerverbod

Om het omgeleide verkeer vlot te laten verlo
pen, geldt tijdens de werken in de tweede fase
en derde fase een parkeerverbod in de volgen
de straten :

• Acht-Eeuwenlaan tussen Oude Terelststraat
en Terelsstraat
• Archimedeslaan langs beide zijden
• August Coolslaan tussen Archimedeslaan en
Mgr.Cardijnlaan
• Boerenlegerstraat langs pare zijde tussen
Archimedeslaan en Mr.Richard Goossensstraat
• Boerenlegerstraac langs onpare zijde tussen
Mr. Richard Goossensstraat en Strijdersstraat
• Boerenlegerstraat langs beide zijden t.h.v. de
Strijdersstraat
• De Pelgrim
• Lourdeslaan
• Mgr.Cardijnlaan
• Oude Terelsstraat
• Strijdersstraat tussen Boerenlegerscraat en
Hovestraat
• Terelsstraat tussen Acht-Eeuwenlaan en Prins
Boudewijn laan.

Bereikbaarheid en parkeermogelijkheid

De Strijdersstraat blijft tijdens de werken
steeds toegankelijk voor voetgangersverkeer.

Parkeren kan vlakbij op volgende plaatsen :
• op de parking naast Huis Hellemans in de
Terelstsraat
• op de parking van sporthal Den Willecom in
de Terelststraat
• op de parking van de gemeentelijke muziek
academie in de Terelsstraat
• op de parking naast de lindedreef van het Hof
eer Linden
• op het gemeenteplein.

Meer info over de werken

Tijdens de werken worden de bezoekers van
de Strijdersstraat op de hoogte gehouden van
de laatste vorderingen op de werf door middel
van een informatiebord op de hoek van de
Strijdersstraat en de Terelstsraat.

Met vragen in verband met het ontwerp kunt u
ook steeds terecht bij de verkeersdienst
(Nicole Van Gysel, tel. 289.22.85) en voor inlich
tingen betreffende de uitvoering bij de dienst
openbare werken (Pol Vandenbussche, tel.
289.22.83).



FAMILIALE
GEZELLIGHEID

TROEF
Romeinse Put en Beihof

Een huis met een tuintje is een bevoorrech
te plaats, een oase van geborgenheid.

Deze familiale gezelligheid kan ook worden
voortgezet even om de hoek, in het park, op
een terrasje, samen met gezin, familie, vrien
den en kennissen.

Bij uw gemeentebestuur staan momenteel
twee projecten op stapel, die volledig passen
in voormelde filosofie.

Door de gemeenteraad werden namelijk op
24 juni 1999 de uitvoeringsontwerpen goed
gekeurd in verband met de inplanting van
een ontmoetingscentrum langs de Romeinse
Put en de verbouwing van de cafetaria in het
Meihof.

Ontmoetingscentrum Romeinse Put

Klein en goed geïntegreerd

Buizegem heeft nood aan een volwaardige en
op de wijk gerichte ontmoetingsruimte. Die
conclusie is reeds vele jaren te horen in deze
wijk.

De gemeenteraad keurde op 24 juni ll. met
grote meerderheid de plannen goed van het
aangepaste ontwerp.

Deze beslissing kent
een lange voorge
schiedenis. Na heel
wat voorbereidende
studies en vooront
werpwerk werd uit
eindelijk in 1998 een
ontwerpdossier uit
gewerkt. Niettegen
staande dat uit een in
de wijk gehouden
enquête bleek dat
zowat drievierde van
de Buizegemnaren
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voorstander is van een initiatief, vreesden toch
een deel van de bewoners voor overlast omwil
le van de omvang, capaciteit en inplanting van
de ontmoetingsruimte. Daarom werd besloten
om het eerste ontwerp gevoelig te reduceren.
Het programma van de bouwwerken werd
sterk vereenvoudigd, het volume werd ver
kleind tot een gelijkvloers paviljoen, de capaci
teit van de zaal werd gereduceerd tot de helft.
In laatste instantie werd ook de conciergewo
ning die in het concept was opgenomen, ver
vangen door een beperkt kantoor voor de uit
bater van de infrastructuur. Dit resulteerde in
het huidige ontwerpdossier.

Het gebouw wordt, rekening houdende met de
bestaande inrichting en sportvelden, zo ver
mogelijk van de straat ingeplant. Het hoofdvolu
me (36x l3 m) bevat een cafetaria van ca. l2 x
12 m, een aanpalend zaaltje van 1 3 x 8 m, een
keuken., bergingen voor drank, meubilair,....,
technische ruimte, sanitair en kantoor voor
personeel en een dienstinkom in de vorm van
een niet-overdekte patio die tevens dienst doet
voor het plaatsen van de huisvuilcontainers. Het
inkomgedeelte (6x I2 m) bevat het sanitair, de
vestiaire en een ruime inkomhal. Tevens zal een
terras, met uitzicht op de achtergelegen open
ruimte, worden aangebouwd.

Alle lokalen situeren zich gelijkvloers zodat de
hoogte van het gebouw grotendeels beperkt
wordt tot 3,30 m hoogte. Enkel het gedeelte
boven de cafetaria wordt opgetrokken tot een
maximum hoogte van 4,60 m. Het inkomgedeel-
te blijft zelf beperkt tot een hoogte van 2,80 m.
Daardoor zal het bouwvolume helemaal niet
domineren t.o.v. zijn groene omgeving.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met
rationeel energiegebruik en milieubewust bou
wen. Zo zal o.a. het regenwater worden herge
bruikt voor spoeling van de sanitaire installaties.
Het overtollige regenwater zal terug in de



bodem worden gebracht i.p.v. te worden afge
voerd naar de riolering. De gebruikte materia
len zijn zoveel mogelijk natuurlijke producten
met een gunstige milieu-effectenbalans.
Gevelsteen in gebakken aarde en hout zullen
het uitzicht van het gebouw bepalen.

De grote parking die oorspronkelijk gepland
was vlak naast het gebouw werd geschrapt.

De integratie van het gebouw in het recreatie
domein van de Romeinse Put zal verder wor
den versterkt door de verdere ontwikkeling
van het parkgebied. Dit dossier moet nog door
de gemeenteraad worden behandeld. Meer
informatie in dat verband volgt nog.

Buizegemnaren, kom op !

• De ontmoetingsruimte Buizegem is wijkgericht
en biedt ruimte voor kleinschalige initiatieven
van bewoners die kleur willen brengen in de
wijk. Het is belangrijk dat de bewoners zelf aan
geven wat zij zien zitten (en wat niet). Daarom
is er sedert kort een bewonersgroep in het
leven geroepen en daar wordt onder andere
gewerkt rond die invulling.

Bent u ook geboeid ? Van harte welkom dan !
Geef een seintje aan Els Geerts. projectbege
leidster wijkwerking. Zij is bereikbaar in de
Terlinden laan nr.1. tel. 450.84.12.

Cafetaria Meihof

Voor ouders, grootouders, kinderen en
kleinkinderen

Reeds enkele decennia is het speeltuindomein
"Meihof" aan de Hovestraat een vaste stek
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voor spelende jeugd. Zowel de allerkleinsten,
met begeleidende ouders of grootouders, als de
wat grotere kinderen vonden en vinden hier de
nodige ontspanningsmogelijkheden in een rustig
en groen kader. Daarom besloot het gemeente
bestuur vorig jaar dit domein, dat eigendom is
van de vzw Parochiale Werken van de Dekenij
Kontich, in erfpacht te nemen, met de bedoeling
om door de herwaardering van dit domein een
recreatieve aantrekkingspool voor het centrum
te bewerkstelligen.
Het verbouwingsdossier heeft betrekking op de
sanering en vernieuwing van het in onbruik
geraakte gebouwtje. De cafetariafunctie die
reeds heel wat jaren terug verdween, wordt
daarbij nieuw leven ingeblazen.

Het bestaande karakteristieke hoofdvolume
wordt behouden en gerenoveerd. Alle aan
bouwsels die in een slechte bouwfysische toe
stand verkeren, worden gesloopt en vervangen
door twee nieuwe volumes aan weerszijden van
het hoofdvolume.

Het vernieuwde gebouwtje zal naast een cafeta
ria met toog, bijkeukentje en alle noodzakelijke
technische lokalen en berging, ook nog het
nodige sanitair voor de speeltuin herbergen. De
cafetaria zal een capaciteit van ca. 36 personen
bezitten en het concept ervan richt zich voor
namelijk tot de bezoekers van de speeltuin. Op
de verdieping blijft er dan nog ruimte voor een

klein vergaderlokaaltje met een
capaciteit van ca. 10 personen. Het
gebouw zal achteraf worden ver
volledigd met een ruim terras, met
uitzicht op de speeltuin.
Bij de verbouwing wordt vertrok
ken vanuit het typische karakter
van het gebouwtje. Er is aandacht
geschonken aan een rationeel ener
giegebruik en aan milieuvriendelijk
bouwen. Zo zal o.a. het regenwater
worden hergebruikt voor spoeling
van de sanitaire installaties. Het
overtollige regenwater zal terug in
de bodem worden gebracht i.p.v. te
worden afgevoerd naar de riolering.

Deze verbouwing kadert op zijn beurt in een
gehele herwaardering van het domein, waarbij
op termijn ook de speeltuin zelf en het omrin
gende park zullen worden aangepakt.

Dit dossier, dat ook de aanbouw van het boven
vermelde terras zal behandelen, moet nog door
de gemeenteraad worden behandeld. Meer
informatie in dat verband volgt nog.
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Herberekening rioolstelsel aan de
gang

heden meer bestaan, zullen kunstma
tig aangelegde bufferbekkens een
oplossing moeten bieden om overtol
lig water op piekmomenten tijdelijk
te kunnen bergen.

overeenkomt met de werkelijke pro
bleemplekken in onze gemeente, kan
het model worden gebruikt om o.a.
de nieuwe, ontdubbelde riolering te
ontwerpen. Eveneens kan dan aan de
hand van dat model worden nageke
ken op welke manier bepaalde pro
bleempunten best kunnen worden
opgelost.

te kijken waar er o.a.
optreedt. Als deze
berekende overlast'

te voeren en
wateroverlast
'theoretisch

Ook op gemeentelijk niveau zullen
wij het rioleringsbeleid van
Vlaanderen gaan toepassen. Daarom
is het nodig om een volledige herbe
rekening van ons eigen rioolstelsel
door te voeren. Deze studie is
momenteel volop aan de gang.
Vooreerst werd de bestaande toe
stand van onze riolen zo goed "° $
lijk in een computerbestand gebracht.
Via computersimulatie zal nu worden
gecontroleerd of dit theoretische
model aan de werkelijkheid beant
woordt. Dit gebeurt door bepaalde
regenbuien in het computermodel in

Help ons met uw ervaring

Om het theoretisch model zo goed
mogelijk te controleren, is het van
belang dat we een zo gedetailleerd
mogelijk beeld hebben van water
overlastproblemen en de situaties
waarin ze zich voordoen. Daarom is
dit artikeltje meteen een oproep om
elk geval van wateroverlast te mel
den aan de technische dienst van de
gemeente (cel. 289.26.50). Uiteraard
zijn wij reeds op de hoogte van de
grote knelpunten waarvoor inter
venties van de hulpdiensten noodza
kelijk waren, maar ook de minder
ernstige problemen mogen niet aan
onze aandacht ontsnappen. Zo
komen we tot een bruikbaar over
zicht van knelpunten die we in de
toekomst op een doordachte wijze
kunnen oplossen.

Wateroverlast : niet alleen een
Edegemsprobleem

loopt nu eenmaal niet bergop. Door
de vernieuwing en ontdubbeling van
de riolering op de Prins
Boudewijnlaan hoopten we door de
zo gecreëerde bijkomende bufferca
paciteit in deze nieuwe riolen zelf, de
overlast in de toekomst reeds enigs
zins te kunnen beperken. De gebeur
tenissen van 14 juli ll. verduidelijken
dat ook daar nog bijkomende maatre
gelen zullen nodig zijn. Hieraan wordt
verder gewerkt.

Het fenomeen van wateroverlast is
de laatste jaren echter niet meer uit
het nieuws. Het is dus zeker niet
alleen een Edegems probleem. De
oorzaken hiervan zijn velerlei, maar
de belangrijkste zijn wel de sterk toe
genomen verharding van de opper
vlakte en de hevige regenval. Door de
toenemende verstedelijking (huizen,
wegen, parkings, opritten, terrassen...)
verdwijnt steeds meer en meer door
laatbaar grondoppervlak en natuurlij
ke afvloeiingsmogelijkheden bij hevige
regenval. Alle regenwater verdwijnt
zo snel mogelijk in putjes en straat
kolken en wordt netjes gekanaliseerd
naar de hoofdriolering. Daar zorgt
die toegenomen hoeveelheid water
voor de nodige problemen. Hee
bestaande rioolstelsel kan dit water
niet slikken, de rioleringsbuizen
komen onder druk te staan en op
bepaalde plaatsen begint het water
uit de putten en kolken te stromen.

De laatste jaren wordt daarom op
Vlaams niveau grondig nagedacht
over een algemeen rioleringsbeleid.
Enerzijds uit ecologisch oogpunt,
waarbij het aangewezen is om zoveel
mogelijk zuiver regenwater uit de
vuilwaterriolering te houden en zo
snel mogelijk af te voeren naar
natuurlijke waterlopen, of in de
bodem te laten infiltreren; anderzijds
uit technisch oogpunt, waarbij het de
bedoeling is om de wateroverlastpro
blemen te vermijden of op te lossen.
Om dit te bereiken is het aangewezen
dat op lange termijn de bestaande of
nieuw aan te leggen rioleringen wor
den ontdubbeld in een regenwaterri
ool en een vuilwaterriool. Daar waar
geen natuurlijke afvloeiingsmogelijk-

In overleg met Mortsel werd in
spoedberaad gezocht naar mogelijke
oorzaken.Al snel bleek dat een over
stortkelder ( dat is een ondergrondse
ruimte die bij hevige regenval als
bufferbekken volloopt om zo de rio
lering te behoeden voor overdruk),
aan de Edegemsestraat in Mortsel,
mogelijk niet had gefunctioneerd.
Alhoewel Mortsel deze installaties
jaarlijks laat onderhouden, ligt een
elektrisch defect vermoedelijk aan de
basis van het niet functioneren van de
pompen die er moeten voor zorgen
dat deze kelder steeds leeg is.
Daarom zal op deze pompinstallatie
een alarminstallatie worden geplaatst,
die in de toekomst zal verwittigen
wanneer er een defect is.

De vele inspanningen die de gemeen
te Edegem zich samen mee de
gemeente Mortsel heeft getroost,
zoals het vernieuwen en ontdubbelen
van de riolering in een deel van de 'de
Burletlaan', en het verbeteren van de
doorsteek onder de E 19, leken tever
geefs. Hee water steeg tot boven de
boordsteen van het voetpad, terwijl
dit volgens de gemaakte studies in
zéér uitzonderlijke gevallen- en dit
was ongetwijfeld zo'n geval- maxi
maal tot aan die boordsteen zou
mogen komen.

Op 14 juni laatstleden was het weer
zover. Ondanks een aantal ingrijpende
rioleringswerken die de laatste jaren
werden uitgevoerd om de waterover
last in de omgeving van o.a. de
Minervasraat, Beekstraat, Tony
Bergmannstraat, Van Peborglei en
Volhardingsstraat te vermijden
scheelde het geen haar of de wolk
breuk die 's avonds losbarstte. zorgde
weer voor waterschade op particu
liere eigendommen.

Overstortkelder
functioneerde niet

Maar ook op andere plaatsen in de
gemeente, zoals in de omgeving van
het kruispuntTer Tommenstraat/Prins
Boudewijnlaan, hadden we weer te
kampen met wateroverlast. Daar ligt
een oplossing op zeer korte termijn
echter veel minder voor de hand. Het
probleem heeft voornamelijk te
maken met de lage ligging. Water
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W/aar ?
Fort5

Het college van burgemeester en
schepenen zal in zijn eerstvolgen
de vergadering de biedingen ope
nen en toewijzen aan de hoogste
bieders. Deze worden dan schrif
telijk verwittigd.

Deze fietsen zijn te bezichtigen op
zaterdag 18 september van I4 tot
17 uur, in hal 24 van Fort 5 (ingang
Vestinglaan).
U kan ter plaatse een schriftelijk
bod doen op de fiets(en) die u
wenst aan te kopen. De nodige
formulieren daartoe liggen ter
beschikking. Alle fietsen zijn
genummerd. Het minimum bod is
bepaald op 100 BEF.

Het gemeentebestuur is in het
bezit van gevonden fietsen en
biedt deze, rekening houdend met
de wettelijke voorschriften ter
zake, te koop aan in de staat waar
in ze zich bevinden.

VERKOOP
VAN
GEVONDEN
FIETSEN

maMONUMENTE
DAG : FORT 5

12 september

OP

Tentoonstelling over het Fort i.s.m. De Simon Stevinstichting
Tentoonstelling over Europa

Muzikale omlijsting
Rondgang in het Fort 5

Kunstproject 'Collectief Geheugen'
door de Edegemse kunstacademie

Andere kunstprojecten o.a. door Atelier 403
Busverbinding met de gemeenten Mortsel - Aartselaar

en de andere gemeenten aan de Rupel
Fietstocht door Edegem -Hove - Kontich - Mortsel

De Open Monumentcendagbrochure kan je vanaf 21 augustus ver
krijgen aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem.

/anneer ?
12 september tussen 10 en 18 uur

12 september 1999 is dé dag om je te laten inwijden in de geschie
denis van het Fort 5.
Tussen 1860 en 1866 werd het Fort 5 gebouwd als één van de acht
forten die Antwerpen zouden beschermen tegen een inval.
Naar aanleiding van de Open Monumentendag plaatsen we het bin
nenfort in de kijker.

Vertrekpunt van de monumentenwandeling :
Fort 5, ingang Kerkplein

• Meer info?
Anneleen Decraene, gemeentesecretariaat, Kontichstraat 19, tel.
289.26.50.
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Het eerste weekend van september zal het centrum van
Edegem weer bruisen van energie. Het programma van de jaar
marktfeesten is héél uitgebreid : braderij, ambachtenmarkt, rom
melmarkt, tentoonstellingen, opendeurdagen, optredens, attrac
ties,wedstrijden, animatie, muziek, dans, ...

Edegemse middenstanders en verenigingen organiseren een
eigen activiteit of zorgen voor een toffe standplaats op de bra
derij.

U krijgt de kans om van een heleboel leuke zaken te genieten.
Aan u de keuze uit het grote aanbod. Het gemeentebestuur en
het gemeentelijk feestcomité wensen u alvast héél veel plezier !

vrijdag 3 september

opening multiculturele tentoonstelling 'Kleuren maken de
foto' met optreden vanTiharea, georganiseerd door de werk
groep ontwikkelingssamenwerking in tentoonstellingshuis
Hellemans in de Strijdersstraat l4 om 20 uur (lees ook bl. 18-19)

zaterdag 4 en zondag 5 september

optreden van Tirolerkapel Alpenklang, georganiseerd door
het Basilicakoor aan hun braderijstand in de Strijdersstraat van 9
tot 21 uur

27e familiale wandelzoektocht 'Te voet door Edegem',
georganiseerd door ERT De Minirijders - afstand 5 km - start in
Lunch Garden, Prins Boudewijn laan 304 tussen 10 en 13 uur

opendeurdagen van de brandweer in de kazerne in de
Zomerlei 37 van 10 tot 17 uur

vogelshow, georganiseerd door Vogelkundige Kring St.-Franciscus
in de turnzaal van de gemeenteschool, Kontichstraat 21, van 10 tot
18 uur

tweedehandsboekenbeurs (+ verkoop van wenskaarten en
posters), georganiseerd door het Davidsfonds in de raadzaal van
het administratief centrum van IO tot 18 uur

hobbytentoonstelling, georganiseerd door KAV O.-L.-V.-van
Lourdes Edegem-Centrum in zaal 't Centrum in de Strijdersstraat
35 van 10 tot 18 uur

braderij in het centrum van de gemeente m.m.v. de Edegemse
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middenstand en verscheid,
Edegemse verenigingen van IO tot
22 uur

springkasteel van Chiro Che op
de parking van sporthal Den
Willecom in de Terelststraat van
IO tot 22 uur

gesjorde speeltuin op de par
king van sporthal Den Willecom
en gesjorde brug over de muur
van Park-Centrum in de
Terelststraat doorVVKSM 77° S.
Paulus Edegem-Molenveld van I0
tot 22 uur

brouwen van een reuzencock
tail (Guiness Record Book),
georganiseerd door vriendenkring
De Spuiters op de parking van
sporthal Den Willecom, zaterdag
van 10 tot 22 uur en zondag van
12 uur tot einde

opendeurdagen en tentoon
stelling speelgoed door Kind &
Gezin in hun lokalen in het Oud
gemeentehuis (gelijkvloers) van 12
tot 17 uur

modeshow voor een maatje
meer, georganiseerd door Taille à
Taille i.s.m. FC De Pelgrim
Eskakorn, Barbero en De Groene
Spriet, aan de Hovestraat 36: 4 à S
shows tussen 12 en 22 uur

kermis op het gemeenteplein van
12 tot 24 uur



multiculturele tentoonstelling 'Kleuren maken de foto',
georganiseerd door de werkgroep ontwikkelingssamenwerking en
informatiestands door Edegemse verenigingen die werken rond
ontwikkelingssamenwerking. in tentoonstellingshuis Hellemans,
Strijdersstraat 14 van I4 tot 18 uur (voor meer informatie : zie bi.
18-19)

opendeurdagen heemmuseum 'De Pastorij'. georganiseerd
door de Kring voor Heemkunde in de Strijdersstraat I8 van I4 tot
I8 uur

straatoptredens. georganiseerd door Jeugdhuis Het Varken vzw
in de Strijdersstraat, zaterdag van I4 tot I8 uur en zondag van I2
tot 8 uur

skatedemonstraties op jump-ramp door Fitopia, zaterdag op
de parking van sporthal DenWillecom in de Terelsstraat en zondag
op de parking van supermarkt Patch in de Hovestraat, telkens om
I4 uur, 14.30 uur, 15 uur en 15.30 uur

• optreden jongleurs circusschool Fitopia in de braderijstraten
van 14 tot 18 uur

muzikaal optreden van Siegfried & Co aan de Strijdersstraat 49
van I5 tot l8 uur

parade van eenwielers van circusschool Fitopia in de brade
rijstraten van l6 tot l6.30 uur en van I7 tot 17.30 uur

ZATERDAG 4 SEPTEMBER

• verkoop van : ambachtelijk berei
de peperkoek, kaas, yoghurt, platte
kaas, hoestbollen, likeuren en
genevers

muzikaal optreden van har
monie De Rustende Moeders
(alternatieve fanfare) in de brade
rijstraten van I3 tot l6 uur

kinderloop (300 m), kinder
jogging (1,S5 km), gezinsjog
ging (3.3 en 6.6 km) en een
wegwedstrijd ( 10 km), georga
niseerd door ABES, met vertrek
aan het gemeenteplein, respectie
velijk om 14.00, 14.10. 14.20 en
IS.IS uur

voor de I6de keer organiseert ABES een jogging op
zaterdagnamiddag

•
ponyritten voor kinderen in de dreef Hof ter Linden van Il tot
I4 uur

ambachtenmarkt in Park-Centrum (ingang via Terelsstraat) van
II tot I8 uur met o.a.

• demonstraties van vlechten van bijenkorven en siermanden.
bezembinden. spinnen, sculpteren van houten beelden. maken van
binnen- en buitenhuisdecoratie met vindmaterialen uit de natuur,
vervaardigen van tiffany, kantklossen, imkerstand, korfvlechten met
stro, figuurzagen, graveren van glas, maken van kunstbreiwerk, hand
werk, patchwork, karakter- en heksenpoppen, houtsnijwerk, quilten,
tingieten, handweven, maken van hoestbollen op een marmeren
tafel, ..

ambachtenmarkt op zaterdag van II tot l8 uur in Park-Centrum :gezellig en interessant
in een leuke sfeer en een mooi decor

demonstratie salsa, georgani
seerd door 't Centrum aan de
Strijdersstraat 35 van I4tot I4.15
uur

muzikaal optreden van de
Wichelse Straatzangers op de
ambachtenmarkt en in de brade
rijstraten van 14 tot 17 uur

kermisschieting op staande
wip, georganiseerd door de Kon.
Handbooggilde St.-Sebastiaan op
hun terrein in de hovingen Hof ter
Linden in de Drie-Eikenstraat van
14.30 tot 18.30 uur

optreden Jeugdmuziekkapel
K.S.A. Cantincrode in de bra
derijstraten van l tot l6 uur

optreden van Chamanto, een
Peruaanse muziekgroep, georgani
seerd door de werkgroep ontwik
kelingssamenwerking in de tuin
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Strijdersstraat
Terelstsraat, van
ook bl. 18-19 )

op zaterdagnamiddag troeteldierenwedstrijd voor
kinderen in Park-Centrum, lees ook bl. 15

kermistaptoe door de Kon.
Fanfare St.-Rosalia in de brade
rijstraten van I8 tot 19 uur

optreden van Randzoen, een
koor dat Afrikaanse liederen en
strijdliederen zingt. georganiseerd
door de werkgroep ontwikke
lingssamenwerking in de tuin van
Huis Hellemans. aan de
Strijdersstraat 14 zij-ingang
Terelstsraat, van 16.30 tot I745
uur (lees ook bl. 18-19)

muzikaal optreden van The
New Diie Generation in de
braderijstvaten van I5 tot l8 uur

de werkgroep ontwikkelingssa
menwerking in de tuin van Huis
Hellemans, aan de Strijdersstraat
I4 - zij-ingang Terelststraat, van
I4.30 tot 16.15 uur (lees ook bi.
18-19)

Hellemans, aan de
I4 zij-ingang

IS tot l6.15 uur (lees

Huisvan

karaoke, georganiseerd door 't Centrum in de Strijdersstraat 35
om 20 uur

optreden van Doble lmpacto. Cubaanse muzikanten. georgani
seerd door de werkgroep ontwikkelingssamenwerking in de tuin
van Huis Hellemans, aan de Strijdersstraat 14 - zij-ingang
Terelststraat, van 17 tot 18.30 uur (lees ook bi. 18-19)

muzikaal optreden van de Hep-Cat Dixieland Band in de bra
derijstraten van 17 tot 20 uur

demonstratie salsa, georganiseerd door 't Centrum aan de
Strijdersstraat 35 van l6 tot 16.15 uur

troeteldierenwedstrijd voor kinde
ren in Park-Centrum aan de Drie
Eikenstraat van 15 tot 17 uur

optreden
Latino,

van Proyección
Latijns-Amerikaanse

ZONDAG 5 SEPTEMBER

22ste rommelmarkt in de
Doelveldstraat,Vrijwilligersstraat,
Onafhankelijkheidsstraat,
Trooststraat en rond het
gemeenteplein met deelname van
verscheidene Edegemse vereni
gingen van 8 tot 1 3 uur

op zondag van 8 tot 13 uur :rommelmarkt 
bijna 2 km lang en elk jaar een groot succes !

groep met salsa en merengue,
georganiseerd door de werkgroep
ontwikkelingssamenwerking in de
tuin van Huis Hellemans, aan de
Strijdersstraat I4 zij-ingang
Terelststraat. van 18.30 tot 20.30
uur (lees ook bi. 18-19)

jazz-session. georganiseerd door
't Centrum in de Strijdersstraat
35 om 20.30 uur •

fakkeltocht met muzikale bege
leiding door jachthoornblazers
met vertrek op de parking van
sporthal Den Willecom in de
Terelststraat om 2I uur

vuurwerk aan het Peihof aan de
Basiliek in de Hovestraat om
21.30 uur

eucharistieviering in de Basiliek in de Hovestraat met muzikale
begeleiding van de Accordeonvereniging De Nachtegaal om 1 1.30
uur

MAANDAG 6 SEPTEMBER
demonstraties keurgroep, acro, tumbling en trampoline
springen, georganiseerd door Turnkring Jong Edegem in de
Hovestraat aan het gemeenteplein tussen 14 en 16 uur

optreden van Csikos Gyula, gitanomuziek en fijne romantische
muziek uit de Oostenrijks-Hongaarse traditie, georganiseerd door

kermis op het gemeenteplein van
12 tot 24 uur

voetbalwedstrijden 'Wissel
beker Leo Tindemans' tussen
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gemeentepersoneel en Edegemse
middenstand en 'Wisselbeker
mevrouw T Goossens-Luyckx'
tussen vaders jeugd BES en trai
ners jeugd BES, georganiseerd
door KVV Belgica Edegem Sport,
in het gemeentelijk sportstadion
Vic Coveliers in de Jan Verbertlei 
aanvang : 19 uur

DINSDAG 7 SEPTEMBER

TROETELDIEREN
DSTRIJD

tijdens de jaarmarkt#eesten
Heb je een hond, poes. konijn, cavia of een ander troeteldier en ben
je nog geen 12 jaar, dan kan je meedoen aan de prijskamp op de
jaarmarkcfeesten. Twee dierenartsen maken een praatje met jou
over je troeteldier : hoe je het verzorgt, ermee speelt en praat, hoe
het zich gedraagt. ..

•

kermis op het gemeenteplein van
I2 to24 uur

wekelijkse markt in de
Trooststraat van 8 tot I3 uur

Voor meer inlichtingen kan u
terecht bij Kristel Kussé, p.a.
Administratief Centrum.
Kontichstraat I9,tel. 289.22.46.

Omwille van de heraanleg van
de Strijdersstraat vallen een
aantal vroegere standplaatsen
weg.
De braderij wordt daarom uit
gebreid in de Terelststraat en op
de parking van sporthal Den
Willecom.

iedereen die komt, krijgt een
prijs !
Er is een speciale prijs voor het
best verzorgde dier en voor de
origineelste voorstelling.

Je kan NU reeds inschrijven met
onderstaande strook en deze
bezorgen bij Kristel Kussé op het
Administratief Centrum, Kontich
straat l9 te Edegem,
ofwel kan je eer plaatse inschrij
ven (in Park-Centrum: ingang
Drie-Eikensraat, schuin over De
Post) op zaterdag 4 septem
ber tussen 15 en 15.30 uur.

Prijsuitreiking na de jurering rond
16.30 uur.

Verdere informatie : Kristel Kussé, tel. 289.22.46.

VEEL SUCCES !!!•
INSCHRIJVINGSSTROOK TROETELDIERENWEDSTRIJD
ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1999
Naam:

Voornaam:

Adres :

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

................................................................... ········ ········ ..

Tel.: ......................................... leeftijd : .

komt naar de troeteldierenwedstrijd op 4 september 1999 in Park-Centrum te Edegem en brengt volgende die-
ren mee: • • • · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ··· ···· ····· ···· ···················

Een organisatie van het jaarmarktcomité
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Gewestelijk
Brandweercentrum

Edegem
OPENDEURDAGEN
tijdens de jaarmarktfeesten

Ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten wor
den de deuren van de brandweerkazerne open
gezet ! We doen dat op zaterdag 4 september
en gaan door op zondag 5 september.

Tijdens deze open
deurdagen willen we u
graag laten kennisma
ken met de werking
van de brandweer.
Het is immers niet
enkel uitrukken naar
spectaculaire branden
of ongelukken of hel
pen bij wateroverlast.
Buiten het bestrijden
van brand zijn er nog
23 andere gevallen
waarbij men beroep
kan doen op de dien
sten van de brand
weer en waarbij doel-
gericht materiaal en uiteraard speciaal opgelei
de manschappen nodig zijn.

rog
zaterdag 4 e ·us

dagen de gelegenheid om nader kennis te
maken met hun toekomstige vrijetijdsbesteding
Ze kunnen bij onze officieren terecht voor
meer informatie over de toelatingsvoorwaar
den, de sportproeven en de theorie en praktijk
die ze onder de knie moeten krijgen.

• doorlopend vanaf I0 uur :
demonstratie kleine blusmiddelen
rondleiding kazerne met uitleg
videovertoningen van interventies
drankgelegenheid

• namiddag om 15.30 uur :
geënsceneerde rampsituatie waarbij een
interventie met gas- en zuurpakken wordt
gedemonstreerd.

Tijdens het opendeurweekend stellen we enke
le specifieke interventies speciaal in het licht.
Daarbij hebben we ook aandacht voor het
aspect preventie of het voorkomingsbeleid.
Dit jaar willen we onze bezoekers vertrouwd
maken met deze interventies waarbij gevaarlijke
producten gemoeid zijn. Materiaal en
beschermkledij worden getoond, maar ook de
speciale beschermende maatregelen die ervoor
zorgen dat niet alleen de veiligheid van inwo
ners en brandweerlieden, maar ook de zorg
voor het milieu worden gevrijwaard, worden
uiteengezet.
Er zijn doorlopend demonstraties, afgewisseld
met videovertoningen en uitleg door gespeciali
seerd personeel.Verder staat al het brandweer
materiaal opgesteld en onze brandweermannen
beantwoorden graag al uw vragen. Natuurlijk is
er ook de cafetaria om te verpozen.

Nieuwe kandidaten die zich bij de brandweer
willen aansluiten, krijgen tijdens deze opendeur
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Het loont de moeite om ook dit jaar het feest-{
gedruis van de jaarmarktfeesten even te verla
ten om de kazerne van het gewestelijk brand

weercentrum
Edegem te bezoe
ken. U steekt er
ongetwijfeld iets
op dat bruikbaar
is voor uw eigen
veiligheid en leert
er over hoe onze
mensen zich vak
kundig voor uw
veiligheid inzet
ten.



•

•

T5 jaar Brandweer Edegem
tijdens het feestjaar 2000
In 2000 is het feest ! Dan vieren we immers het feit dat ons
brandweerkorps 75 jaar geleden werd opgericht, en dat willen
we graag met iedereen delen.Vees gerust, als je er bij bent zul
je zeker zeggen ... 'daar drinken we iets op'.

a 2000:

• februari
plechtige opening van het feestjaar met een optocht, gevolgd
door een plechtige H.Mis in de parochiekerk Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes en een academische zitting in het gemeen
tehuis

• d maart
groot bal, ingericht door onze voorpost te Lint, in zaal
erelhof te Lint; brandweermannen in uniform mogen gratis
binnen

• 4maart tot 27 augustus
wandelzoektocht door Edegem en fiets-, brommer- en autoral
ly in en rond Edegem; prijsuitreiking van beide zoektochten tij
dens de opendeurdagen van 2 en 3 september

• 23 april
jeugdnamiddag 'brandweerman voor één dag' op Fort 5, voor
alle jeugdverenigingen en -groeperingen, scholen, maar ook
individuele personen

• 14 mei
'motortreffen' voor brandweerlieden en sympathisanten;
samenkomst aan hangar 44, Fort 5

• 17 juni
feeststoet met praalwagens, muziekkorpsen, brandweervoer
tuigen, reuzen, langs Molenlei, Oude-Godstraat,
Strijdersstraat, Kontichstraat, Trooststraat, Hovestraat en
Lourdeslaan; in de feesttent aan de Lourdeslaan : cafetaria, ruil
beurs, museum en vanaf 20 uur dansavond

• 2 en 3 september:
opendeurdagen aan de lindedreef van Hof ter Linden mee
doorlopend info en demonstraties en in de namiddag een
grootse simulatie van een interventie

• 2 december
feestelijk Barbarafeest ter gelegenheid van 75 jaar Brandweer
Edegem Gewestelijk Z-Centrumkorps.
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Millennium
van de
KLANT
25 september

Op zaterdag 25 september is het
in heel Vlaanderen weer 'Dag van
de Klant'. Het is de dag waarop
zelfstandigen hun klanten danken
voor het vertrouwen dat ze stel
len in de kwaliteiten van hun zaak.

De Dag van de Klant staat dit jaar
helemaal in het teken van het mil
lennium. Het kan immers geen
toeval zijn dat de laatste 1 00
dagen van dit millennium beginnen
in de week van de Dag van de
Klant.

Onder impuls van de gemeentelij
ke middenstandsraad doet ook
Edegem mee.
Op 25 september vergasten de
deelnemende middenstanders u
op een exclusieve millenniumat
tentie.

MIDDENSTAND
EDEGEM



ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING
Keuren maken de foto

Tijdens de jaarmarkt organi
seert de gemeentelijke werk
groep voor ontwikkelingssa
menwerking weer heel wat
activiteiten in en om Huis
Hellemans.

Vooreerst is er de multiculturele tentoon
stelling 'Kinderen maken de foto' waarin
foto's, tekeningen en verhalen van 12-jarige
Antwerpse kinderen van diverse origine en cul
tuur worden tentoongesteld. Deze kinderen
kwamen, onder begeleiding van het Museum
voor Fotografie van Antwerpen, een tiental
weken samen om, door middel van fotografie.
elkaars culturen te leren kennen.

Aan onze kinderen van het vijfde en zesde leer-

jaar werd gevraagd deze tentoonstelling te ver
volledigen met foto's, tekeningen en verhalen
over de eigen familie. het eigen interieur en het
lievelingseten te maken.
Van 25 augustus tot 3l augustus van I4 uur tot
l6 uur kunnen de kinderen naar Huis Hellemans
komen om de eigen werkjes bij de reeds
bestaande te hangen. Zo wordt het multicultu
rele van de tentoonstelling benadrukt.
Kinderen die nog willen meedoen kunnen een
formulier komen halen aan de balie van het
Administratief Centrum, Kontichstraat 19. De
tekeningen kunnen nog worden binnengebracht
in Huis Hellemans tijdens de jaarmarktfeesten.

Op vrijdag 3. zaterdag 4 en zondag 5 september
kunt u de multiculturele tentoonstelling bekij
ken. U wordt hier geconfronteerd met verschil
lende culturen enerzijds door de foto's, tekenin
gen en verhalen van de kinderen, anderzijds
door Chinese kalligrafie, Marokkaans %
theeritueel, hennatatoeage en staartjes
vlechten.

Op zaterdag 4 en zondag 5 september nodigen
we u vanaf I4 uur uit om in de tuin iets te
komen drinken en te genieten van verscheidene
optredens.

ogramma tijdens de jaarmarktee
Vrijdag? september

20 uur : optreden van Tirahea
20.30 - 21 uur : opening van de multiculturele tentoonstelling
21-21.45 uur: optreden van Tirahea
Deze Madagaskische damesgroep bestaat uit drie jeugdvrien
dinnen die, nadat ze elkaar in Europa als bij wonder weer
tegenkwamen, samen met hun prachtige stemmen en begeleid
door opwindende percussie veelstemmige liedjes brengen.

Zaterdag4 september

14 - 18 uur : multiculturele tentoonstelling met Chinese kalli
grafie, Marokkaans theeritueel, hennatatoeage en staartjes
vlechten

I5 - 16.30 uur : optreden van Chamanto, een Peruaanse
muziekgroep met de karakteristieke muziek van Peru.
17- 18.30 uur : de Caraföische ritmes van Doble lmpacto
brengen u in beweging.
Deze Cubaanse muzikanten zijn, vanwege de toenemende
belangstelling in Europa voor Latijns -Amerikaanse dansmuziek.geëvolueerd tot één van de beste salsa-groepen
in België. Son, merengue, cumbia of salsa, maar ook een fusie van rap en techno; alles wat je maar exotisch noe
men kan, komt aan bod.
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Zondag 5 september

14 - 18 uur : multiculturele tentoonstelling met Chinese kalligrafie, Marokkaans theeritueel, hennatatoeage en
staartjes vlechten

I4.30- 16.15 uur: optreden van Csikos Gyula
Als één van de telgen van de muzikale zigeunerfamilie Csikos uit Hongarije is Gyula een bekende in heel
Europa. Hij laat uit zijn repertoire regelmatig Hongaarse filmmuziek horen, bekend uit de films van Emir
Kusturica.

16.30 - 18 uur : optreden van het solidariteitskoor Randzoen
Een uit een 30-tal leden bestaand koor, van mensen uit en rond Edegem, brengt strijdliederen en vrijheidsliede
ren begeleid met gitaar, djemba en regenstok.

18.30 - 20.30 uur : optreden van Proyección Latina
Het gezelschap Proyección Latina staat garant voor uitzinnig feesten op de tonen van de salsa en de merengue.
De spelers van de band zijn 'opgegroeid' bij groten als Celia Cruz en Gran Combo, maar verkozen uiteindelijk
om hun eigen groep op te richten. Blijven stilzitten op de tonen van deze muziek is moeilijk, breng je dans
schoenen maar mee.

2! uur :vertrek van de fakkeloptocht naar het vuurwerk.

Alle optredens en de multiculturele tentoonstelling met de bijbehorende activiteiten zijn gratis toegankelijk.

NISMAHING MET
ERELDWINKEL

EDEGEM

•
De gemeentelijke werkgroep voor ontwikkelings
samenwerking is samengesteld uit 9 verenigingen
die elk op een eigen manier werken voor : een
bepaalde bevolkingsgroep. missionarissen in de
derde wereld, een rechtvaardiger maatschappij, ...
Hoe deze verenigingen werken. voor wie en op
welke wijze willen we u graag meedelen in het
informatieblad.
Als eerste komt de Wereldwinkel aan de beurt.

Wat is Oxfam-Wereldwinkel ?

Eenvoudig gezegd zijn wereldwinkels de speci
aalzaken van de 'eerlijke handel'. Dat de interna
tionale wereldhandel om geld draait weten we
allemaal. De wanpraktijken en het menselijk leed
dat hierdoor ontstaat, wordt algemeen aan
vaard.Wereldwinkels willen echter aantonen dat
het anders kan !

Wereldwinkels kopen hun producten recht
streeks aan bij coöperaties van kleine boeren, bij
associaties van fabriekjes, bij mensen die weven
en naaien in de derde wereld.Via de handelsor-
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ganisaties Oxfam Fair Trade e.a. krijgen deze
boeren en arbeiders een eerlijke prijs voor hun
producten en kunnen ze zo hun sociale en eco
nomische positie verbeteren.
In deze tijd van kritisch consumeren - men wil
immers meer en meer de gezonde toer op, men
is bezorgd om het milieu - is het toch ook goed
om de vraag te stellen : waar komen die produc
ten vandaan, onder welke omstandigheden wor
den ze geproduceerd en wie is de producent ?
Met ons koopgedrag kunnen we immers mee
verantwoordelijkheid opnemen om te komen
tot een menswaardige(r) samenleving.
De wereldwinkel helpt u daarbij met alle plezier !

In Edegem bestaat de wereldwinkelwerking al
enkele jaren uit een groep van een 10-tal
enthousiaste vrijwilligers die op hun wijze de
ideeën van de organisatie gestalte geven.



Wat doen wij zoal?~-----------
• U vindt ons op de jaarmarkt...
Wij hebben al een jarenlange traditie van een
stand op de jaarmarkt in Edegem.We verkopen
er WW- producten en bieden de voorbijgan
gers de kans om even te pauzeren met een
kopje koffie, thee of een glaasje wijn en met de
alombekende, onovertroffen huisbereide cakes
en Marokkaanse broden. Het assortiment
breidt elk jaar uit, het aantal proevers ook.
We zorgen dan ook telkens voor kwaliteit en
gezelligheid en voor een speciale 'act' : rondlo
pende koffiezakken, chocoladeventers, een
zoekspel voor kinderen... Wie ons niet spon
taan weet te vinden, helpen we wel op weg.
Ook dit jaar zijn we weer van de partij op zon
dag 6 september. Reeds vanaf 8 uur kunnen de
rommelmarkttoeristen op ons (h)eerlijk terras
terecht voor een verkwikkend kopje koffie op
het gemeenteplein tegenover het Oud-gemeen
tehuis.

• U vindt ons ook in de werkgroep ont
wikkelingssamenwerking...
Als ploeg maken we deel uit van de gemeente
lijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwer
king, waar we ons vooral engageren voor de
1 1.1 1.1 1.-accie : die jaar een vooral-niet-te-mis
sen-quiz op vrijdag 12 november en de deur
aan-deur-actie op 13 en 14 november.

• U kunt met ons proeven van de
wereld ...
Sinds ruim anderhalf jaar organiseren wij

'wereldwinkelproeverijen' aan huis. Hiermee
willen wij onze producten meer bekendheid
geven. De gastvrouw of -heer nodigt thuis enke
le mensen uit. Wij stellen de producten voor,
maar ... proeven er vooral van. Nadien kan er
worden gekocht en besteld. Deze proeverijen
hebben succes want samen ontdekken we 'de
smaak van de wereld' door te kijken, te ruiken,
te proeven.
Wilt u ook eens een proeverij organiseren? Bel
dan gerust met Hilde Marichal (449.92.39) of
Linda Florus (448.01.57).

• En de winkel ?
Wereldwinkelproducten moet u kopen in een
Wereldwinkel. Samen met de wereldwinkel
ploeg van Mortsel hebben we een winkel in
Mortsel. Bent u overtuigd van de zin van de
wereldwinkel. stap dan eens vrijblijvend binnen
in de Edegemsestraat 50 te Mortsel van dinsdag 
t.e.m. zaterdag van I0 tot l8 uur. t

En ten slotte ...

Weldra starten wij in Edegem met een wereld
winkel. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de
steun van het gemeentebestuur. Wij zoeken
mensen die zich op vrijwillige basis enkele uren
kunnen vrijmaken om permanentie te houden.
( 1 keer per week, per I4 dagen of per maand).

Voelt u zich aangesproken ? Neem dan contact
op mee Hilde Marichal, tel. 449.92.39.

(

VZW DRIEHUIZEN ZOEKT
··BEZOEKVRIJMILLIGERS"

De vzw Driehuizen, Grote Dries 3 te Edegem, is een woonvoorziening voor 15 volwassen personen mee een
motorische handicap.Verscheidene bewoners hebben weinig of geen contact meer met hun familie of vrienden.
Voor hen zoeken wij iemand die een vriendschappelijke relatie wil aangaan, iemand van buiten de muren van
Driehuizen.

Wij verwachten van de bezoekvrijwilligers dat zij zich voor een langere periode engageren en dat zij minimaal
eenmaal per maand op bezoek komen. Hoe het bezoek wordt ingevuld, bepaal je zelf in samenspraak met de
bewoner : samen iets gaan eten of drinken, een wandeling, eens gaan winkelen, enz.

Als dit aanbod iets voor jou lijkt, neem dan contact op met Monik Coeckx, coördinator, tel. 457.35.10.
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GAGGINI STRIJKKWARTET &
FERNANDO GONZALEZ, GITAAR

Fernando
voor de

Waarom
Gonzalez

Noteer alvast de datum van het volgende
zaterdagavondconcert : op zaterdag 13
november vergasten wij Vier op 'n Rij. Bart
Spanhove, Paul Van Loey, Joris van Goethem
en Han Tol vormen dit bekende fluitkwartet,
dat sinds 1997 Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen is !

Inkom
350 BEF
250 BEF voor 'Vrienden van de Edegemse
Concerten', +3-pas, CJP en -18-jarigen
Genummerde plaatsen !

Voorverkoop en informatie
Kristel Kussé
p.a.Administratief Centrum
Kontichstraat l9 te 2650 Edegem
tel. 289.22.46
alle werkdagen tussen 9-12 uur of 14-16 uur

Plaats
St.-Antoniuskerk, Drie-Eikensraat, Edegem
Centrum

Datum
zaterdag 25 september om 20.15 uur

Fernando Gonzalez is een rastalent. Hij heeft
een enorm muzikaal gevoel en zijn techniek,
ook in de rechterhand, is verbluffend !

gitaar koos ? "Je kan er
de diepste en meest

innerlijke gevoelens mee uitdrukken". Het is vooral
deze directheid van de gitaar die hem aansprak.

een zoektocht naar het pure, naar de perfectie,
naar zuiverheid."
Een uitspraak die de Chileense gitarist
Fernando Gonzalez typeert.
Als 19-jarige ontvluchtte Gonzalez het Chili van
Pinochet en koos Antwerpen als nieuwe thuis
basis. Enkel zijn gitaar en zijn stevige muzikale
basis bracht hij mee uit zijn vaderland.
Gonzalez' grootvader was dirigent, zijn vader
een gerenommeerd gitarist en gewaardeerd

gitaarpedagoog en zijn
moeder docente musi
cologie. Muziek was in
de familie Gonzalez
dan ook een natuurlijk
gegeven er werd
gezongen, gespeeld en
gedanst.

•

'

altvi-

wedstrijd, ...
Beatrice
Derolez,

Gaggini Strijkkwartet
Het Gaggini Strijkkwartet bestaat uit vier musi
ci die allen professionele scholing volgden.
bekendheid ver-
wierven in binnen
en buitenland en
laureaten zijn van
grote wedstrijden,
zoals de Nationale
Muziekwedstrijd
van het Gemeente
krediet. Tenuto

Op 25 september organiseert het Comité
Edegemse Concerten zijn tweede zaterdag
avondconcert van dit jaar met een gezamenlijk
optreden van het Gaggini Strijkkwartet en de
Chileense gitarist Fernando Gonzalez.

€omité Edegemse €oncerten
ZATERDAGAVON

€ON€ERT
25 SEPTEMBER

Fernando Gonzalez
"Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik op mijn
gitaar speel. Het is een passie waarin ik mezelf kan
terugvinden. Klassieke muziek betekent voor mij

ooi, is eerste solis
te bij het
• Symfonisch Orkest van deVlaamse Opera en lid

van het Derolez-rio.
Jenny Spanoghe, viool, is buitengewoon
leraar aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth en
treedt regelmatig op als soliste of in duo met
o.a. Daniël Blumenthal en levente Kende. piano.
Hilde Matthys-Pas, viool, is lerares viool,
samenspel en instrumentaal ensemble aan het
conservatorium te Kortrijk en werkt freelance
in het Nationaal Orkest van België, het VRT
orkest en I Fiamminghi.
Rigo Messens, cello, treedt regelmatig op in
duo met Jenny Spanoghe en in pianotrio met
Daniël Blumenthal erbij, en is een succesvol
componist.

•
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optreden van

orkest The Music Line met Chrissy

"

zaterdag 16 oktober vanaf 18 uur

in sporthal Den Willecom
Terelststraat 2 te Edegem

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks, i.s.m. het
gemeentelijk feestcomité, een gemeenschapsfeest waarvan
de opbrengst bestemd is voor sociale en culturele werken
in de gemeente.
Naar aanleiding van het grote succes van hetWandelbuffet
Edegem 825 van vorig jaar, werd ook dit jaar gekozen voor
een wandelbuffet, dat deze keer in het teken staat van de
euro. U zult kunnen proeven en genieten van gerechten uit
de elf "euro-landen".

Het hele feestgebeuren
wordt muzikaal opgeluis
terd met een spetterend
optreden van Dana
Winner en haar dansor
kest.
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Programma
18 uur:
aperitief

19 uur:
opening van het warm en
koud buffet met Europese
specialiteiten

22 uur :
optreden van Dana Winner,
met daarna dessert

•
Het Eurobuffet Edegem 1999
vindt plaats op zaterdag l6 okto
ber in sporthal Den Willecom,
Terelsstraat 2 te Edegem.

Voor meer info en inschrijvingen
kunt u terecht bij
Willy Van den Bosch,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichsraat I9. Edegem,
cel. 289.26.50.

De reservatie van de tafels geldt
tot 20 uur.

1

@ nschrijvingsstrook
urobuffet Edegem I999

Naam en adres : ..

wenst in te schrijven voor het Eurobuffet Edegem op 16 oktober a.s. in sporthal DenWillecom

met.............. personen tegen 975 BEF :.......x975BEF= •.... BEF of

tegen 24,I7 EUR:..........x24,17EUR=................EUR

en zou graag de tafel delen met . ··········································•·•······························••················································-------

Bedrag te storten op rekening 001-3194827-14 met vermelding van "Eurobuffet Edegem" of te betalen door
middel van een gekruiste cheque te zenden aan : Eurobuffet Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem.

Inschrijven tot 1 1 oktober.
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Zijn poezie wordt voorgedragen door Polet
Bauwens, zijn liederen gezongen door Cristel
De Peulder en begeleiding met piano gebeurt
door Liesbet Vermeiren.

Cristel De Meulder
behaalde aan het muziek
conservatorium te
Antwerpen de eerste
prijs kamermuziek en het
hoger diploma voor zang.
Zij volgde meestercur
sussen, o.a. voor liedin
terpretatie. Zij maakte
een concerttournee in

Tokio, Seoul, Hong Kong en Singapore, voerde
mee de creatie uit van 'Aquarius' van de heden
daagse Belgische componist Karel Goeyvaerts.
werkte freelance bij het BRT-koor en verleende
haar medewerking aan radio-, film- en cd-opna
men, waaronder de soundtrack 'Daens' va %
Dirk Brossé. Zij geeft les aan de Academie voor
Muziek en Woord te Hemiksem. Sinds enige tijd
vormt zij een duo met organist Jan Van Pol.

Crustel De Meulder, zang

DDavidsfonds

Ter gelegenheid van het Guido Gezellejaar
organiseren de werkgroep emancipatie. de
gemeentelijke culturele raad en het Davidsfonds
Edegem een aantal activiteiten rond deze
Vlaamse schrijver.

CULTURELE
ACTIVITEITEN
IN HET GUIDO
GEZELLEIAAR

Tijdens haar jeugdjaren
werd Polet Bauwens
door het Dr. De Gruyter
Comité bekroond als
'Jonge Declamatrice'. Zij
behaalde aan het muziek

Polet Bauwens, voordracht

conservatorium te
Brussel een eerste prijs
in voordrachtkunst en
dictie. Zij trok op tour

nee met Ugo Prinsen, danste bij 'Dansa Ritmica'
o.lv. Monique Steens, vertolkte de 'Dansende
Maria' op blote voeten in de Hanswijkprocessie é
te Mechelen en gaf vrije expressie en vrijetijds
besteding in Schola Para-Medicorum te
Antwerpen.
Hoewel zij van 1971 tot 1994 werkzaam was als
huismoeder en zakenvrouw aan de zijde van
haar echtgenoot, heeft ze het voordragen nooit
verleerd. Na 30 jaar nam zij de draad weer op
van haar oude liefde ter· gelegenheid van de
inhuldiging van het standbeeld van haar lieve
lingsauteur Paul Van Ostayen.

Waar ?
De Basiliek, Hovestraat 69 te Edegem

Organisatie :
Davidsfonds Edegem
Inkom:
1 50 BEF. 100 BEF voor leden van het
Davidsfonds

Wanneer ?
donderdag 21 oktober om 20 uur

Professor Marcel Janssens verzorgt deze voor
dracht, die geillustreerd wordt met poézie van
Guido Gezelle, voorgedragen door Chantal De
Waele.

Voordracht : "Haalt Guido Gezelle
de 2l ste eeuw ?"

Inlichtingen :
Jan Vaes, Kontichstraat 166 te Edegem, tel.
457.20.11

Concert "Drie vrouwen op bezoek bij
Guido Gezelle"

Drie (Edegemse) vrouwen brengen een pro
gramma met pianosolo en liederen van
Lodewijk Mortelmans, omkranst met gedichten
van Guido Gezelle. De teksten van de liederen
zijn eveneens van Gezelle. Liesbet Vermeiren

Liesbet Vermeiren
volgde les aan de muziek
academie van Edegem en
trad regelmatig op in het
kader van de gezinsaperi
tiefconcerten die het
Comité Edegemse
Concerten jaarlijks orga
niseert. Zij studeert
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momenteel aan het muziekconservatorium van Antwerpen. waar zij
les krijgt van Robert Groslot. Zij was finaliste van de wedstrijd
'Music Live' van Jeugd & Muziek en kreeg de begeleidingsprijs van de
wedstrijd 'Action Classic' in 1999.

Na afloop van het concert krijgt u een drankje aangeboden.

Wanneer ?
zondag 24 oktober om 1 1 uur

Waar ?
St.-Antoniuskerk, Drie-Eikenstraat te Edegem

Organisatie :
Werkgroep Emancipatie Edegem

Inkom :
250 BEF. 200 BEF in voorverkoop.
De genummerde kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 23 augustus.

waardevolle balladen uit zuid en
noord. Van meer dan een eeuw
episch-lyrische balladen, van Guido
Gezelle tot Jan Veulemans.
De balladen zullen sterk verschil
lend zijn met een overzicht van de
mijlpalen in een mensenleven.

Wanneer ?
zondag 28 november om 1 1 uur

Waar ?
raadzaal van het Oud-gemeente
huis, gemeenteplein te Edegem

Organisatie :
Gemeentelijke Culturele Raad 
Permanente Vorming

Inlichtingen :
Kristel Kussé, p.a. administratief
Edegem. tel. 289.22.46

centrum, Kontichsraat [9 te
Inlichtingen :
Flora Van Huffelen, Drie
Eikenstraat I7I te Edegem, tel.
449.43.1 1

Voordracht "Balladen op je levensweg"

Een voordracht met inleiding door Erik Verstraete.
Bloemlezing van bekende. minder bekende en zelfs onbekende. maar

meentelijke culturele raadg,], PERMANENTE
(2)}' VORMING

geleide wandeling door deAntwerpse jodenwijk
zondag 26 september om 14.30 uur

maximaal 25 personen - gratis deelname

Sinds jaar en dag maakt de joodse gemeenschap deel uit van de
multiculturele gemeenschap die Antwerpen rijk is. De gemeentelijke
culturele raad organiseert op zondag 26 september een geleide
wandeling door deze boeiende wijk. Onder de deskundige leiding
van de heer Heymans, die vorig jaar de diamantvoordracht verzorg
de, zal een tipje van de sluier van de joodse cultuur worden opge
licht. De wandeling start om 14.30 uur aan de hoek van de Rijfstraat
en de Vestingstraat.

Inschrijven bij mevr. Flora Van Huffelen, Drie-Eikenstraat 171,
Edegem, elke werkdag tussen 17 en 19.30 uur of Anneleen

Decraene, Kontichstraat 19,
Edegem. elke werkdag tussen 9 en
I2 uur en 14 en 16 uur.

Snel reageren is geboden, aange
zien de plaatsen slechts beperkt
zijn!



De minister van Buitenlandse
Zaken heeft besloten om vanaf 1
september a.s. de mogelijkheid
af te schaffen om kinderen jonger
dan 16 jaar in te schrijven in het

paspoort van hun ouders. Dit
betekent dat elk kind, zelfs een
pasgeborene, een individueel pas
poort zal moeten hebben, zodra
het land waar het zich naartoe

begeeft een paspoort (eventueel
een visum) vereist.
In onderstaande tabellen vindt u
een overzicht van deze paspoor
ten voor kinderen.

KINDEREN minder dan 12 jaar NIEUWE REISPAS VERLENGING

normale procedure spoedprocedure

pasfoto's 3 3

geldig voor I of 2 jaar 250 BEF 700 BEF

persoonlijk aanbieden door ouder ja ja niet mogelijk
bij wie het kind staat ingeschreven

oude reispas (indien in bezit) ja ja

reispas van de ouder waarin het kind ja ja
vermeld stond (indien in bezit)

afgiftetijd I4 werkdagen () 3 werkdagen ()

KINDEREN 12-18 jaar NIEUWE REISPAS VERLENGING

normale procedure spoedprocedure

pasfoto's 3 3 0

geldig voor I jaar 810 BEF 1.260 BEF 430 BEF

geldig voor 5 jaar 2.010 BEF 2.460 BEF n.v.t.

persoonlijk aanbieden door ouder ja ja ja
bij wie het kind staat ingeschreven

oude reispas (indien in bezit) ja ja ja

reispas van de ouder waarin het ja ja ja
kind vermeld stond (indien in bezit)

afgifteijd 14 werkdagen () 3werkdagen () 3 werkdagen ()

() het aantal genoemde werkdagen kan in drukke periodes verhogen tot respectievelijk 20 en 5 werkdagen. Hou
daar rekening mee en vraag tijdig uw reispas aan op de afdeling reispassen !

4

Voor aanvragen of verdere inlich
tingen kan u terecht op
de dienst bevolking,Administratief
Centrum (gelijkvloers),
Kontichstraat 19,
tel. 289.22.26.

Openingsuren: alle werkdagen van
9 tot 12 uur, woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur en tijdens de
dienstverzekering van dinsdag
avond van 17 tot 19.45 uur (niet
in augustus).

26



Extra
Katern

DEGEM N URLIJK
Er worden tien verschillende
haagpakketten aangeboden. Het
plantgoed zal tussen 60 cm en 100
cm groot zijn. De keuze van de
pakketten zal afhankelijk zijn van
de ruimte die u ter beschikking
heeft om aan te planten. Het elfde
pakket dat wordt aangeboden is
de knotwilgpoot.

Wanneer zijn de planten te
verkrijgen ?
Op 27 november 1999, tussen 14
en l6 uur, kan u uw bestelling
afhalen in hangar 44, Rogier Van
der Weydenstraat (t.o. OLVE),
ingang langs de straatzijde.
Bij het afhalen van het plantgoed
ontvangt u van deWielewaal een
folder met plant- en snoeitips.

Voor meer inlichtingen :
Groen- en milieudienst, binnen
fort Fort 5, tel. 289.21.21.

Hoe kan u bestellen ?
Heel eenvoudig ! Op bijgaand
bestelformulier duidt u aan welk(e)
pakket(ten) u wenst.
Dit formulier kan vanaf begin sep
tember en moet uiterlijk uiterlijk
22 oktober e.k. worden ingeleverd,
samen met de betaling, bij de
groen- en milieudienst in Fort 5,of:
het juiste bedrag overschrijven op
rekeningnummer 000-0009054-33
en het bestelformulier opsturen
naar: Groen- en milieudienst,Admi
nistratief Centrum, Kontichstraat
19, 2650 Edegem of het formulier
afgeven op de Groen- en milieu
dienst zelf.

uitheemsdelen tegenover
(sier)groen.

Ook u kan uw steentje
bijdragen
U kan vanaf begin september tot
22 oktober tegen sterk verlaagde
prijzen streekeigen haagplanten
aankopen.

Streekeigen groen biedt immers,
zoals u reeds kon lezen,vele voor-

Schaalvergroting, ruilverkaveling
en mechanisering in de landbouw
zijn mede de oorzaak van het ver
dwijnen van hagen en houtkanten.
Het in onbruik geraken van hout
kanten als leverancier van brand
en geriefhout heeft er ook toe bij
gedragen dat hagen en houtkan
ten zijn vervangen door prikkel
draadafsluitingen.

De weinige 'natuurgebiedjes' die
nog overblijven, zijn als het ware
eilandjes geworden en voor som
mige populaties vaak niet groot
genoeg om zich in stand te houden.
Om te voorkomen dat sommige
planten- en diersoorten verdwij
nen, zijn verbindingen nodig tussen
de nog resterende natuur. Door
het aanplanten van groene linten
tussen de gebiedjes, kan migreren
mogelijk worden gemaakt. Hagen
en houtkanten en bomenrijen zijn
hier uitstekend voor geschikt.

Behoud de natuur ... maak
plaats voor een haag

Onze natuur gaat er steeds verder
op achteruit. Enorme stukken open
ruimte zijn ingenomen door woon
verkavelingen,bedrijfsterreinen, een
uitgebreid wegennet, enz. Bossen,
houtkanten en ruigtes verdwijnen,
waardoor tal van dieren geen voed
sel of onderkomen meer vinden.

Onze inheemse planten zijn vaak
een uitwijkplaats voor insecten,
vogels en kleine zoogdieren.
Vlinders, mezen, egels,... weten
slechts stand te houden waar vol
doende eet- en schuilmogelijkhe
den zijn.

Behalve dit, zijn er nog enkele
pluspunten het vermelden waard.
Naargelang het seizoen toont ons
inheems groen zich telkens op
een andere manier : het grafisch
spel van de kale takken in de win
ter, de bloesems en het prille
groen in de lente, de weelde van
het zomerse lover, de kleuren
pracht en de vruchten in de
herfst.

De voordelen van streekeigen
groen tegenover uitheemse soor
ten, zijn als volgt samen te vatten :
streekeigen bomen en struiken
zijn veel goedkoper, ze hebben
een langere levensduur, ze zijn
beter bestand tegen de grillen van
ons klimaat en tegen allerlei ziek
ten en plagen.

Kiezer voor streekeigen
groen is kiezen voor kwaliteit

De behaagactie van vorig jaar was
weer eens een groot succes. Er
werden 156 haagplantpakketten
en 23 knotwilgen aangekocht
door de bevolking.
Ook dit najaar organiseert
natuurvereniging 'de Wielewaal'
een haagplantactie. Onze gemeen
te en de milieuraad verlenen dit
jaar opnieuw hun medewerking
aan de accie. Weederom wordt
getracht he nut en het esthetisch
ap= an inheems groen in de
vcr s zeten.

•



BEHAAG EDEGEM
NATUURLIJK

Beschrijving van
de pakketten

1
1

,.-..
1

met een beukenhaag (pakket 9).
Soort : haagbeuk
25 planten, goed voor 7 m.
Prijs : 350 BEF.

Pakket I0 :vogelbosje
Dit minipakket is bedoeld voor •
wie geen haag wenst te planten, '
maar een hoekje vrij heeft voor
een klein bosje, een ideaal nest
plaatsje voor vogels.
Soorten : Gelderse roos, hazelaar,
meidoorn, rode kornoelje, slee
doorn, sporkehout.
6 soorten, 2 planten per soort.
Prijs : 1 70 BEF.

Pakket II : knotwilg
Een mooie landelijke knotwilg
bekom je door het aanplanten van
een knotwilgpoot. Dit is een tak
afgehakt van een andere knotwilg,
ongeveer 2,5 m lang en 4 tot 6 cm
diameter.Als deze poot ongeveer
60 cm diep wordt geplant, zal die
uitgroeien tot een volwaardige
knotwilg.
Prijs : 50 BEF.

Pal<l<et 8 : meidoornhaag
Haag bestaande uit één planten
soort, geschikt als geschoren tuin
afrastering. Deze sterk doornige
plant komt zelfs in bloei als hij
kortgeschoren wordt. De witte
bloemen zijn nectarproducenten
en worden bezocht door veel
insectensoorten. De rode bessen
worden gegeten door verschillen
de vogels zoals onze wintergasten
de kramsvogel en de koperwiek.
Soort : eenstijlige meidoorn.
25 planten. goed voor 6,25 m.
Prijs : 350 BEF.

Pakket 9 : beukenhaag
Haag bestaande uit één planten
soort, geschikt is .geschoren tuin
afrastering. Doordat het blad tot
het voorjaar aan de plant blijft,
zorgt de haag ook in de winter
voor een tamelijk goede visuele
afscherming. Daar het natuurlijk
karakter van de haag primeert,
kan uitsluitend de groene beuk
worden aangekocht.
Soort : groene beuk
25 planten: goed voor 6,25 m.
Prijs : 550 BEF.

Pakket 4: doornhaag
Ondoordringbare haag voor
afscherming. Weinig snoei voor
bloem- en vruchtvorming.
Soorten : sleedoorn, meidoorn,
eglantier, hondsroos.
4 soorten, 6 planten per soort,
goed voor 8 m.
Prijs : 300 BEF.

Pakket 5 : bloesem- en bes
senhaag
Een pakket met vooral bloeiende
en bessendragende planten. Door
minimale snoei zullen struiken uit
bundig bloeien en vruchten dra
gen. Door de variatie aan soorten
is bloei verzekerd tot in de zomer.
Soorten : sleedoorn, meidoorn,
Gelderse roos, rode kornoelje,
sporkehout, kardinaalsmuts.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 8 m.
Prijs : 300 BEF.

Pakket 6 : veldesdoornhaag
Haag bestaande uit één planten
soort, geschikt als geschoren tuin
afrastering. Ondanks de naam
heeft deze haag helemaal geen
doornen of stekels. Mooi fijn blad
met opvallende herfstkleur. De
plant vraagt vrij humusrijke grond,
dus minder geschikt voor zand
gronden.
Soort : veldesdoorn
25 planten, goed voor 6,25 m.
Prijs : 300 BEF.

Pakket 7: haagbeukhaag
Bekende boerenerfhaag, wordt
meestal op 1.5m geschoren, vóór
en na de zomer. Niet te verwarren

houtkant voorPakket 2
natte en moeilijke gronden
Een houtkant als pakket 1, maar
met soorten die bestand zijn
tegen een vochtige bodem.
Soorten : es, grauwe wilg, ratel
populier, schietwilg, waterwilg,
zwarte els.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 22 m.
Prijs : 250 BEF.

Pakket 1 : houtkant
Wie over voldoende ruimte
beschikt (een strook van onge
veer 20 m lang en 3 m breed) kan
zich aan een houtkant wagen. Het
onderhoud is zeer beperkt : één
kapbeurt om de 5 à 6 jaar.
Soorten : es, lijsterbes, vogelkers,
winterlinde, zoete kers, zomereik.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 20 m.
Prijs : 250 BEF.

Pakket 3 : geschoren (doorn
loze) haag
Een echte omheiningshaag, waar
van de hoogte afhankelijk is van de
functie. Deze haag wordt meestal
tweemaal per jaar gesnoeid, voor
en na de zomer.
Soorten : wilde liguster, veldes
doorn, rode kornoelje, hazelaar,
haagbeuk, Gelderse roos.
6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 7 m.
Prijs : 300 BEF.
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Ondergetekende, naam :

adres: 
tel..

wenst volgende haagpakketten van "deWielewaal' aan te kopen :

Pallet eenheidsprijs aantal prijs
1. Houtkant 250 BEF
2. Houtkant natte gronden 250 BEF
3. Geschoren (doornloze)haag 300 BEF
4. Doornhaag 300 BEF
5. Bloesem- en bessenhaag 300 BEF
6. Veldesdoornhaag 300 BEF
7 Haagbeukenhaag 350 BEF
8. Meidoornhaag 350 BEF
9. Beukenhaag 550 BEF
10. Vogel bosje 170 BEF
II. Knotwilgpoot 50 BEF
Totaal

Plaats van de aanplant:

Wijze van betaling :
Vóór 22 oktober zal ik
0 het juiste bedrag betalen bij de groen- en milieudienst (fort 5) samen met afgifte van dit bestelformulier.
0 het juiste bedrag storten op rekeningnr. 000-0009054-33 met vermelding 'Behaag natuurlijk' en dit for

mulier opsturen naar het Administratief Centrum, t.a.v. Groen- en milieudienst, Kontichstraac 19, 2650
Edegem.

Bestelvoorwaarden :
• Het plantgoed moet binnen de gemeente worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is een laste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum : Handtekening :



Gelderse roos
(Viburnum opulus)
Sterke groeikracht op niet te droge
gronden. Witte bloemschermen met
in het najaar scharlakenrode bessen
die later zwart verkleuren.

Winterlinde (Tilia cordata)
Goede groeikracht op vruchtbare en
drogere bodems. Zeer waardevolle
soort. Honingplant met zeer geurige
bloesems.

Grauwe wilg (Salix cinerea)
Verkiest net als alle andere wilgen
soorten een vochtige standplaats.Van .-
nature een struikvorm (vormt geen $
stam). Laat zich goed snoeien. Zelfde
bloeiwijze als andere wilgensoorten.

Eglantier (Rosa rubiginosa)
Bij ons op sommige plaatsen vrij alge
mene soort, met sterk gebogen door
nen.Verspreid een tere geur. De bot
tels zijn oranjerood to bloedrood.

Sporkehout (Rhamnus frangula)
Vruchtbare vochtige bodems. Heeft
groenwitte bescheiden maar zeer
langdurige bloeiperiode met in het
najaar zwarte besjes. Honingplant.
Hondsroos (Rosa canina)
Meest voorkomende wilde roos. De
plant heeft overhangende takken. De
rozebottels vormen een goede vita
mine-C bron.

tijdens de jeugd) op alle gronden.
Vormt diepe rechte wortels. Zeer
goed bestand tegen snoei. kan geknot
worden. In de winter blijven de dorre
bladeren op de bomen en zijn ze vaal
getooid mee galappeltjes.

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Goede groeikracht, ook op arme
gronden. Honingplant. Rijkelijke bloei
met oranje bessentuilen in de herfst.
Bessen zeer geliefd door vogels.
Goed bestand tegen snoeien.

Waterwilg (Sa!i caprea)
Zeer goede groeikracht., ook op iets
minder vochtige standplaatsen. Zeer
goed bestand tegen snoeien. In het
voorjaar vertoont hij gedurende
enkele weken de zilverkleurige katjes.

Schietwilg (Sa±ix: ais)
Zeer sterke groei!racist op bijna alle
min of meer vochcige bodems. De
knotboom bij uitstek.laie en krach
ige plant. In het voor,aar de typische
katjes op de reeds bebladerde twij
gen.

Es (Fraxinus excelsior)
Gedijt goed in vochtige grond. Zeer
goed bestand tegen snoei, kan uitste
kend geknot worden.Van oudsher de
best geschikte soort voor gereed
schapsstelen. Rechte en diepe wor
tels. Komt vrij laat in blad en vertoont
een korte tijd een gele kleur in de
herfst.

Gewone (groene) beuk
(Fagus sylvatica)
Prefereert humusrijke grond. Blad
blijft in de winter verdord aan de
plant hangen tot het uitlopen van het
nieuwe blad.

droge bodem.Vormt een rode doos
vrucht met typische vorm. Mooie
herftstkleur, paarse bessen en groen
vierkante twijgen.

Wilde liguster
(Liugustrum vulgare)
Stelt weinig eisen aan de bodem.
Vormt witte bloemtoortsen en later
zwarte bessen. Honingplant, veel bijen
en nachtvlinders bezoeken deze plant
gedurende de bloei. Vormt een zeer
gesloten haag.

Ratelpopulier (Populus tremula)
Zeer goede groeikracht op alle
bodems. Is met zekerheid de enige
populier die inheems is.
Lichtminnende boom.Typisch ratelen
van de blaadjes.

Zoete kers (Prunus avium)
De wilde stamvader van onze huidige
fruitboom (zoete kers en kriek). Best
op vruchtbare grond. Rijke bloei,
honingplant die aantrekkelijk is voor
bijen. Lichtgele en rode herfstkleuren.
Zeer waardevolle plant.

Vogelkers (Prunus padus)
Gedijt op alle (vochtige) bodems.
Witte bloesems, zwarte bessen.
Goede mengsoort, kan echter traag
groeiende soorten overgroeien
(snoeien).

Sleedoorn (Prunus spinosa)
Gedijt het best op voedselrijke
bodems. Belangrijkste doornstruik na
de meidoorn. Overvloedige witte
bloei zeer vroeg in het voorjaar (nog
voor het blad). Vormt uitlopers.
Blauwe bessen, te verwerken in dran
ken.

Zomereik (Quercus robur)
Onze belangrijkste en meest duurza
me boom. Goede groeikracht (vooral

Hazelaar (Corylus avellana)
Vruchtbare vochtige bodems. Bloeit
zeer vroeg in het voorjaar met 'kat
jes'. Lekkere hazelnootjes. Zeer goed
bestand tegen snoei.

Meidoorn
(Crataegus monogyna)
Gedijt op alle bodems, liefst vrucht
baar en niet te droog. In de volks
mond ook gekend als doornhaag.
Zeer goed bestand tegen snoei. Na
een rijkelijke bloei in mei, vormt hij
donkerrode vruchten. Indien er zich
in de streek problemen voordoen
met perevuur : snoeien vóór de bloei.

Haagbeuk (Carpinus betulus)
Niet te verwarren met de beuk. Te
onderscheiden van de beuk door zijn
dubbelgezaagde bladrand. De haag
plant bij uitstek (zeer goed bestand
tegen snoei). Goede groeikracht op
niet al te droge gronden. Diepe be
worteling. Mooie herfstkleuren. Zeer
waardevolle soort waarvan de blade
ren geliefd zijn door de meikever.

Rode kornoelje
(Cornus sanguinea)
Prefereert vruchtbare bodems. Bloeit
met witte bloemen. De jonge takken
vertonen een typische rode verkleu
ring in herfst en winter.

Zwarte els (Alnus glutinosa)
Zeer sterke groeikracht op vochtige
tot zeer natte bodems. Groeit in
jeugdig stadium tot I m per jaar.
Vormt donkerbruine houtige vrucht
jes (elzenpropjes) die zeer geliefd zijn
bij de vogels. Zeer goed bestand
tegen snoei, vaak als hakhoutheester
behandeld.

Veldesdoorn (Acer campestre)
Gedijt best op voedselrijke
(leem)grond. Zeer sierlijke bladvorm
met een mooie herfstkleur. Bij het
uitlopen van de scheuten in het voor
jaar verkleuren ze helderrood. Goed
bestand tegen snoei, uitgezonderd in
de periode tussen januari en mei
(bloeden). Typische gevleugelde
vruchtjes.

Beschrijving
van de soorten

Wilde kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus)
Groeit graag op humusrijke en niettej



CENTRUM
BASISEDUCATIE

Het Centrum Basiseducatie Antwerpen geeft cursussen voor laagge
schoolde volwassenen aan personen ouder dan 18 jaar die geen
diploma van het middelbaar onderwijs hebben.

In dit centrum kunt u volgende zaken leren :

• Leren lezen en schrijven
Deze cursus is voor mensen die niet of moeizaam lezen en schrij
ven, de cursus wordt aangepast aan het tempo van de cursisten.

• Nederlands opfrissen
In deze lessen leert u o.a. brieven opstellen, verslagen schrijven, de
nieuwe spelling oefenen op de computer, dictees maken met de
walkman. Nederlandstalige grammatica opfrissen. Elke leerling
wordt individueel begeleid.

• Cursus rekenen
Uit verschillende rekencursussen wordt naargelang de behoeften
van de persoon de meest geschikte uitgezocht.

• Zeker van jezelf
U leert er positief kijken naar jezelf, nee zeggen, uw mening geven,
omgaan met kritiek, uw gevoelens uiten, ...

• Algemene vorming
In deze cursus leert u rond allerlei zaken bij : gezondheid, actualiteit,
economie van alledag. ...

De werking van het Centrum
Basiseducatie - die kadert in het
tweedekansonderwijs en het alfa
betiseringswerk- wordt sedert
jaren gesubsidieerd door het
gemeentebestuur Edegem, aanvan
kelijk via het krediet 'kansarmoe
de' en thans met gelden uit het
sociaal impulsfonds (SIF).

Mocht u personen kennen die niet
of moeizaam kunnen lezen, maak
hen dan attent op de mogelijkhe
den die voormeld centrum biedt.

Voor meer informatie
kan je terecht bij :
Centrum Basiseducatie
Antwerpen
Vredestraat 93
2600 Berchem
tel. 230.48.1 1

@

• Geheugen
In deze cursus krijgt u
meer inzicht in de wer
king van het geheugen
en leert u dat geheugen
zo goed mogelijk
gebruiken. U oefent
ook op concentratie en
leert technieken om
informatie beter te
onthouden.

• Rijbewijs
Deze cursus is een
voorbereiding op het
theoretisch rij-examen.

• Nederlands en
rekenen voor
anderstaligen

Deze cursussen zijn
gratis.

Bij ons kan je komen bijleren !

~

~ centrum b .: ?asiseducatik.....
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Drie Eikenstraat I6,
2650 Edegem

Leeftijd:
voor kinderen van 6 tot en
met 11 jaar.
Er zijn twee leeftijdsgroe
pen :6tot 8 jaar en 9 tot 1 1
jaar.

Inhoud lessen :
De kinderen leren de beeldtaal begrijpen en
gebruiken, krijgen inzicht in vorm en kleuren.
Zij tekenen, schilderen, werken met klei en
andere materialen ...
Jaarlijks wordt een opendeurdag voor de
ouders georganiseerd.

Wij geven u graag bijkomende informatie.
Daartoe kan u :
• een onderhoud vastleggen;
• de schoolbrochures aanvragen.

Directeur
Peter Visser, Elisabethstraat I0, 2550 Kontich,
tel. 457 67 19

Inlichtingen en inschrijven van nieuwe
leerlingen
op de werkdagen van 16 tot 25 augustus. van 9
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
of op afspraak : tel. 289 21 50

Diensten
• gemeentelijke logopediste;
• computerklas;
• voor-, na- en middagtoezicht;
• schoolbus;
• boeken en schoolgerei kosteloos;

• wederzijds vertrouwen;
• erkenning van de actieve oudervereniging;

Gemeentelijke aca
schone kunsten Po
Edegem

Andreas f@ Vesalius

Kontichstraat 21,
2650 Edegem
tel 289.21.50

Een school die 1 00 %
achter de eindtermen
staat

Initiatief door voor de kinderen te streven
naar:
• openheid en mondigheid;
• accent op creativiteit;
• groot belang aan een passende werkhouding;
• ontwikkelen van sociale vaardigheden;
• medezeggenschap waar het kan;
• veelvuldig samenwerken met anderen;

Motivatie door voor de kinderen te streven
naar :
• zelfgestuurd en zelfontdekkend leren;
• probleemoplossende stategieën;
• interactieve aanpak;
• onderwijs op maat van elk kind;
• logische en gemotiveerde leefregels;
• uitdagende werkvormen;
• actieve school;

Gemeentelijke lagere school
ndreas Vesalius

NDERWIJS EN
VORMING

Positief zelfbeeld door voor de kinderen te
streven naar :
• pluralisme;
• welbevinden en betrokkenheid;
• succeservaring;
• respect voor eigenheid;
• thuisgevoelen;
• rekening houden met behoeften;
• persoonsgerichte evaluatie;

Wij streven tevens naar een vruchtbare relatie
metouders door :
• een eerlijke openheid;
• wederzijdse informatie;
• respect voor de zienswijze van ouders;

Dagen en uren :
Voor elke leeftijdsgroep zijn er twee klassen :
• één op zaterdag van 8.50 tot 10.30 uur
• één op zaterdag van 1 0.50 tot 12.30 uur.
De vakantiedagen lopen gelijk met die van een
normaal schooljaar.
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Plaats:
Kunstacademie Edegem, Drie Eikenstraat 16,
2650 Edegem, tel. 289.23.84.

Soms wordt er ook op verplaatsing gewerkt
(bv. op Fort 5) of organiseert de school een uit
stap naar een museum. De ouders worden hier
van tijdig verwitt igd.

Inschrijvingsgeld :
2.000 BEF per kind en per schooljaar, verbruiks
materiaal inbegrepen.

Inlichtingen :
Kristel Kussé, Administratief Centrum,
Kontichstraat l9 te Edegem, tel. 289.22.46
of in de hoofdafdeling : Kunstacademie Mortsel,
Lieven Gevaerstraat 52 te Mortsel, tel.
449.31.85.

1schrijingen :
in de refter van het Administratief Centrum
(gelijkvloers), Kontichstraat I9 te Edegem, op
maandag 30 augustus van I8 tot 20 uur.

muziekgeschiedenis, muziektheorie
- instrumenten: piano, orgel, klavecimbel, accor

deon, viool, altviool, cello, contrabas, gitaar,
dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, fagot, saxo
foon, trompet, trombone, hoorn, tuba, slag
wer

- samenspel, begeleidingspraktijk, instrumentaal
ensemble

• woord
algemene verbale vorming (dictie), dramati
sche expressie

- voordracht, welsprekendheid, repertoirestudie

Inlichtingen :
• filiaal Edegem
dhr.Willy Van den Bosch op schooldagen van 17
tot 20 uur : tel. 289.23.60
• hoofdafdelingWilrijk
Oudestraat 2,Wilrijk, tel. 827.11.19
directeur : dhr.André Debceure

Inschrijvingen :
• vanaf dinsdag I september, van 16.30 tot 20 uur.

Aanvang van de lessen :
zaterdag + september 1999. Edegems Taalatelier

Romeinse Put 2.
2650 Edegem

ademie voor
Wilrijk 

Vakken :
• muziek

algemene muzikale vorming (notenleer) jon
geren/volwassenen

- algemene muziekcultuur, luisterpraktijk,

Het eerste jaar
Velen beschouwen het Russisch nog steeds als
een "onmogelijke" taal, waarvan een gewoon
mens niet méér kan leren dan "da" (ja) of "njet"
(nee). Deze opvatting berust op een hardnekkig
misverstand.
Het Russisch heeft een ander alfabet (cyrillisch)

Toelichtingbij de cursus Russisch

We waarborgen een voortreffelijk taalniveau
door middel van geleidelijkheid, herhaling en
een persoonlijke aanpak.
Geen examens, geen stress en slechs één les
beurt per week.
Lesrooster : zie het gemeentelijk informatieblad
nr. 190 of bel naar de onderstaande nummers.

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans,
Italiaans, Russisch

Taalcursussen schooljaar 1999-2000

-
69,Terelstsraat

2650 Edegem

Je wil graag muziek-,
zang- of voordracht
lessen volgen ? ...
Je zingt of speelt in
een koor. een toneelgroep of een muziekvereni
ging en je wil je basiskennis verruimen ? ...
Je wil culturele informatie als actieve muziekbe
luisteraar of concertganger ? ...
Je wil je kinderen een artistieke bagage meege
ven die je zelf vroeger genoten hebt of je wil
zelf als volwassen leerling lessen volgen ? ...
Dat alles en nog veel meer kan vanaf 8 jaar (vol
wassenen vanaf 15 jaar) in de muziekacademie
te Edegem,Terelststraat 69.

e
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Kleuteronderwijs

Inschrijvingen en inlichtingen :
Tijdens de schooluren kan men altijd terecht
in de school zelf. Buiten de schooluren of tij
dens de vakantie kan men zich wenden tot
de directie op één van de aangeduide tele
foonnummers.

• OLVE-FAMILIA
voor jongens en meisjes
- Prins Boudewijnlaan 352, 2650 Edegem
- lr.Haesaertslaan 4,2650 Edegem
- Pieter van Maldereplein 8, 2650 Edegem
cel. 449.85.59
directeur : Julien De Proost, cel. 828.48.33: Karel
Van Dijck, tel. 322.27.19

• OLVE-RDR
voor jongens en meisjes
Renaat de Rudderlaan 35, 2650 Edegem
cel. 440.16.21
directeur :Walter Simons, cel. 353.86.67

• OLVE-RKS
voor jongens en meisjes
Rombaut Keldermansstraat 33.2650 Edegem
cel. 440. 16.21
directeur :Walter Simons. tel. 353.86.67

Voor inlichtingen en inschrijvingen :
zie lager onderwijs

• OLVE 't SINGELTJE
Singel 39bis, 2640 Mortsel
cel. 440.73.23
directeur :Walter Simons, cel. 353.86.67

- lr.Haesaertslaan 4, 2650 Edegem
tel. 449.41.22
directrice : Griet Bosschaert. tel. 225.19.42

• OLVE-PAT
voor jongens en meisjes
- Patronaatstraat 21,2650 Edegem
- Jan Verbertlei 46, 2650 Edegem
tel. 457.04.22
directeur : Dirk Sluycs, tel. 827.25.19

[szal

rij gesubsidieerd
onderwijs

en is grammaticaal wat ingewikkelder dan de
andere Europese talen, maar structureel zijn er
grote overeenkomsten met bv. het Nederlands.
Bovendien is het Russisch een zeer melodieuze
taal en, het hoeft niet gezegd, een buitenge
woon grote cultuurtaal. In het eerste jaar leren
we lezen en schrijven. de hoofdlijnen van de
grammatica en een basiswoordenschat. Na die
jaar kunnen we ons uit de slag trekken in
Rusland of in Russisch gezelschap.

Het tweede jaar
Uiteraard hopen we hier onze cursisten uit het
eerste jaar weer te zien. Paar we bedoelen dit
jaar ook voor IEDEREEN die vroeger ooit in
contact is geweest mee de taal van Poesjkin.
door zelfstudie of door (avond)onderrichc dat
wegens omstandigheden moest worden afge
broken. M.a.w. voor iedereen die de draad weer
wil oppikken.
In het tweede jaar leren we eenvoudige conver
saties voeren en breiden we onze woorden
schat uit. Ook de grammatica krijgt een flinke
oppoetsbeurt.
Geen drempelvrees dus ! ledereen met enige
voorkennis is welkom !

Inschrijvingen voor alle cursussen
alle werkdagen vanaf l6 augustus op het
gemeentesecretariaat, Kontichstraat 19 (kan
tooruren), of in het ETA, Romeinse Put 2 te
Edegem ( 19 tot 21 uur).

Info
• dhr. Lode Van der Sande, cel. 353.16.44 (avond)
• mevr. Marie-Paule Serck, tel. 449.1 1.78 (avond)
• dhr. Theo Schammelhout (gemeentesecreta
riaat), tel. 289.22.49 (kantooruren).

• OLVE-PAT
- Patronaatstraat 28,
2650 Edegem
- Jan Verbertlei 46,
2650 Edegem
tel. 457.04.22
directrice : Ingrid de Buyscher

• FAMILIA
- Pieter van Maldereplein 8, 2650 Edegem

• OLVE
voor jongens en meisjes
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Rombout Keldermansstraat 33,2650 Edegem
tel. 449.56.25

lste en 2de en 3de graad :
• technisch onderwijs :
elektromechanica - fijnmechanische technieken
sociale en technische wetenschappen
• beroepsonderwijs :
autotechniek - nijverheidstechnieken - metaal
bewerking
kantoor - verkoop - etalage
haartooi
voeding - verzorging - personenzorg
7de jaar BSO met diploma secundair onderwijs

Schoolstructuur :
lste graad :
algemeen secundair onderwijs

Diensten:
• leerpakket "Leefsleutels"
• huiswerkbegeleiding
• studiebegeleiding tijdens examens
• oudercomité
• boekenfonds
• schoolrestaurant.

Onze schoolcultuur streeft na :
waarden die richtinggevend zijn voor het leven
zoals zelfdiscipline, medeverantwoordelijk
heid, wederzijds respect, verdraagzaamheid en
participatie

• de verdere democratisering van het onderwijs
• de realisatie van een participatieve cultuur op
school, die de leerling centraal stelt

• de uitbouw van een actief pluralisme.

eenschapsonderwijs

kleuterafdeling
lagere afdeling
beheersingsleer = leren op maat
leren leren
berengroepen
internaat voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar
kinderopvang vanaf 7 uur en tot I8 uur, ook
op woensdag
warme maaltijden
sportweken tijdens de schoolvakantie
2 ha groen met lucht, licht en ruimte.

Inlichtingen en inschrijvingen :
elke schooldag en tijdens de vakantie vanaf
16 augustus elke weekdag (behalve zaterdag)
van 10 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur.

• BASISSCHOOL
't KOFSCHIP
Baron de Celleslaan I,
2650 Edegem
tel. 448.13.43
directie: Richard Huygen

La

• Inschrijvingen en inlichtingen :
• alle werkdagen vanaf 16 tot 3 1 augustus
van 9 tot 12 uur en van 14 tot l6 uur

• woensdag l8 en 25 augustus van 9 tot
12 uur

• zaterdag 28 augustus van 9 tot l2 uur en na
telefonische afspraak

Inlichtingen en inschrijvingen :
van 1 6 augustus tot en met 3 1 augustus
van 10 tot l2 uur en van 14 tot 17 uur.
Daarbuiten op afspraak : 457.11.15 of
457.25.15.

.%.
toekomstvoor jouw

e-mail :
KTA.EDEGEM@argo.be

• KONINKLIJKTECHNISCH
ATHENEUM MET INTERNAAT

Mgr.Cardijnlaan 1,
2650 Edegem
tel. 457.1 1. 15
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IN DE EDEGEMSE
BIBLIOTHEKEN

Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen

Op bibnet, de website van de
Vlaamse Openbare Biblio
theken, krijgt u bovendien
elke dag een boekentip van
een Bekende Vlaming. U kan
hierop reageren via een bab
belgroep of zelf uw lievelings
boek bekendmaken.

Leest u ook graag een boek op aanraden van
vrienden, naar aanleiding van een goede bespre
king in een tijdschrift. of gewoon omdat het op
de bestsellerlijst staat I Mee andere woorden.
wat anderen graag lezen maakt u nieuwsgierig •
Dan moet u tijdens de bibliotheekweek beslist
eens langskomen in de bib.
Wij gingen voor u op zoek naar het favoriete
boekenlijstje van enkele bekende Edegemnaars.

Het bibpersoneel zal eindelijk
haar ultieme boekentips prijs
geven. En we zetten de echte
aanraders van u, beste lezers,
op de bovenste plank.

In de gemeentelijke bibliotheek

'Leesplezier, je vindt het hier!' Met deze slogan
wordt in heel Vlaanderen, tijdens de derde week
van oktober, de bibliotheekweek georganiseerd.
Leesplezier, het klinkt een beetje ouderwets, nu
bibliotheken volop bezig zijn mee het uitlenen
van cd-roms en het toegankelijk maken van
internet. Paar de meest gestelde vraag in de bib
is nog steeds : "Heeft u een goed boek voor
.. 1"mu..

Leesplezier. het plezier dat je beleeft aan het
lezen van boeken, doorgeven aan elkaar. Dat is
de bedoeling. Want gedeeld leesplezier is dub
bel leesplezier 1

BibliotheekweeK
18-24 oktober

In de bibliotheek Elsdonk

Ook hier staan leesplezier en boekpromotie
centraal tijdens de bibliotheekweek. Paar deze
keer komen de tips en suggesties niet van de
bibliotheekmedewerkers, maar van u, de lezer 1

Wilt u al lang kwijt waarom je dat welbepaalde
boek al tien keer hebt gelezen of zit u boorde
vol suggesties naar collega-lezers toe ? Dan
kunt u terecht op onze boekentipmuur "voor u
genoteerd ..."
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De Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen is een organi
satie van kinderen die
graag lezen. Elk jaar beoor
delen meer dan 8.000 jury
leden uit alle hoeken van
Vlaanderen 10 geselec
teerde jeugdboeken.
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7-=3», ~
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In de gemeentelijke bibliotheek
kwamen het voorbije schooljaar 92 enthousias
te jonge lezers één keer per maand, op woens
dagnamiddag, de KJV-boeken bespreken.
De leesgroepen (vanaf het eerste leerjaar tot
en met het vijfde middelbaar) starten opnieuw
in oktober.
Wie graag en veel leest én voor één jaar jurylid
wil worden, kan zich hiervoor inschrijven in de
jeugdafdeling (Hovestraat 55).

In 1999 werden volgende boeken bekroond :
• "Fliks en Flora" van Marc De Bel (6-8 jaar)
• "Brand in de tikkebossen" van Willy

Schuyesmans (8-10 jaar)
• "Het beest van de Canigou" van Patrick

Lagrou ( 10-12 jaar)
• "De visioenenvloek" van Anne Rutyne (12-14
jaar)

• "In de klauwen van de duivel" van Patrick
Lagrou (+ 14 jaar)

In de bibliotheek Elsdonk
starten de leesgroepen voor de Kinder- en
Jeugdjury in de loop van de maand oktober. Die
jaar vormen we leesgroepen voor kinderen van
6-8 jaar, 8-10 jaar, I0-12 jaar en 1 2- 14 jaar.
Kinderen die graag lezen en jurylid willen wor
den, kunnen zich inschrijven tijdens de ope
ningsuren van de bibliotheek, Kerkplein (tegen
over Limerick).



Zie u daarentegen verlegen om ideeën en weet
u eigenlijk niet goed meer wat gelezen, dan kunt
u een zoekertje plaatsen op onze boekenzoe
kertjesmuur "gezocht..".

Aan Lutgart Simoens, bekend van radio en cv,
vroegen we om haar boeken-top 5 samen te
stellen en haar keuze te verantwoorden.Aan de
hand van haar favoriete boeken stellen we in de
leeszaal van de bibliotheek een boekentafel
samen :"de keuze van...".

Ook alle bibliotheekmedewerkers hebben hun
top 5 opgeschreven. Hiermee hebben we een
suggestiefolder gemaakt. die gratis te verkrijgen
is aan de balie.

Voorleesweek I8-24 oktober

Onder het motto 'voorlezen doet kinderen
groeien' wordt het eerst in Vlaanderen een
voorleescampagne georganiseerd.

Grote boekenverkoop

Nog meer leesplezier afgevoerde romans,
jeugd- en informatieve bibliotheekboeken zul
len worden verkocht voor 20 en 40 BEE

Verder vindt u in de jeugdafdeling keuzelijsten
per leeftijd, heel wat praktische voorleestips en
natuurlijk goede voorleesboeken. En nu maar
voorlezen !

Doel is dat (nog) meer ouders, grootouders en
andere opvoeders van kinderen, toe 12 jaar,
(nog) vaker gaan voorlezen.
Bibliotheken, scholen, kinderopvangdiensten,
gezins- en ouderverenigingen worden uitgeno
digd om tijdens de week van 18 tot 24 oktober
voorleesactiviteiten te organiseren.
Omdat wij voorlezen leuk en belangrijk vinden,
doen wij mee aan deze campagne.
In onze bib kunnen kinderen tijdens de voor
leesweek naar heerlijke verhalen komen luiste
ren. Een heleboel vrijwilligers lezen voor uit
hun favoriete jeugdboeken :
• zaterdag 16 oktober
van 13.30 tot 16 uur
lezen jongeren van de Kinder- en Jeugdjury
voor aan kinderen tijdens de boekenverkoop in
de gemeenteschool (zie boven)
• woensdag 20 oktober van
13.30 tot 17 uur
lezen normaalschoolscudenten voor in de
jeugdafdeling
• zaterdag 23 oktober
van 9.30 tot 12.30 uur
lezen (groot)ouders voor aan peuters en kleu
ters in de jeugdafdeling. Kinderen van 6 tot 12
jaar kunnen om 1 1 uur gaan luisteren naar
Kristine Marceleur en Eric Van der Straeten,
twee professionele vertellers ! (gratis, maar
vooraf inschrijven aub).

ijlec

Breng ook gerust de kinderen mee ! Zij kunnen
ondertussen luisteren naar mooie voorleesver
halen die de Edegemse K]V-juryleden zullen
voorlezen n.a.v. de voorleescampagne.

Waar en wanneer ?
zaterdag 16 oktober van 13.30 tot 16 uur in de
refter van de gemeentelijke lagere school
Andreas Vesalius, Kontichstraat 2I te Edegem.

Leesplezier en boekpromotie krijgen bovendien
blijvende aandacht door de mogelijkheid die wij
aan lezers bieden om hun eigen aankoopsugges
ties te noteren op speciale formuliertjes. In de
mate van het mogelijke worden deze suggesties
ook aangekocht.

@
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Activiteiten in
sporthal Den Willecem:
• SPORT en SPEL tijdens de grote vakantie
voor kinderen van het basisonderwijs

Van maandag 23 te.m. vrijdag 27 augustus
en op maandag 30 en dinsdag 3 1 augustus,
telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
16 uur.
De kinderen kunnen blijven eten in de sporthal
mits zij zelf hun middagmaal en drank meebren
gen.

Prijs:
1.500 BEF/kind/week;
600 BEF/kind/tweedaagse.

Inwoners van Edegem met een laag inkomen
kunnen vermindering krijgen van 500 BEF
voor de I ste week en 200 BEF voor de
tweedaagse, mits voorleggen van een attest
van het OCMW.

De inschrijving dient wel in zijn geheel en per
week (of tweedaagse) te worden betaald. De
inschrijving is pas geldig na betaling.

Er is alle dagen voor- en naopvang vanaf 8.30
tot 10 uur en van 16 tot 17.30 uur. Voor deze
opvang betaalt u 50 BEF/dag/kind.

Inschrijven kan vanaf 16 augustus in de sporthal.

• CONDITIETRAINING
voor jongeren en volwassenen

Spijker uw fysieke paraatheid bij door twee
keer per week een halfuurtje uit te trekken
voor onze conditietraining.

Kracht, uithouding, lenigheid, snel
heid, ..., het komt allemaal aan bod.

Vanaf 6 september kunt u elke
maandag en donderdag van 12.30
tot 13 uur gratis komen meedoen in
de sporthal. leder doet mee op zijn
niveau en naar eigen kunnen.
Meebrengen : proper sportschoeisel
en sportieve kledij.
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Activiteiten in de regio
Midden-Provincie:
•SENIORENSPORTDAG

Voor wie?
voor alle 50-plussers

Wanneer ?
dinsdag 28 september

Waar ?
sporthal De Nachtegaal,
Duffelsesceenweg 145,
Kontich

Prijs ?
250 BEF, inbegrepen : onthaal mee koffie, sport
activiteiten, sportverzekering, broodjesmaaltijd, <
koffie en taart

Meebrengen ?
trainingspak of gemakkelijke kledij

• eventueel regenkledij
sportschoeisel met lichte kleurvaste zolen
(voor de binnensporten)

Inschrijvingen
vóór 1 1 september in sporthal Den Willecom

• FITBAL

Inhoud
Fitbal is ontstaan in de lessen kind-praktijk en
wordt meer en meer gebruikt als een vorm van
conditietraining op een gezonde manier. De fit
ballen hebben verschillende groottes. Ze geven
de mogelijkheid om op een aangename manier
te werken in groep op muziek mee een specifiek
accent op rug- en buikspier-oefeningen en
relaxatie. Het kan worden gegeven aan alle leef
tijden, van kinderen tot senioren.
Het is vooral leuk en ontspannend, maar tege
lijk biedt het de mogelijkheid tot een gepast
oefenprogramma voor alle spiergroepen.
Interessant om weten : fiballen zijn reeds op
verscheidene plaatsen te huur voor een demo
cratische prijs.

Voor wie ?
alle sportmonitoren en leerkrachten

Wanneer ?
zaterdag 30 oktober, van 13 tot 16 uur

Waar ?
Mini-sporthal,Veldstraat 33, Zandhoven



Prijs ?
750 BEF

Lesgever ?
Martine Flamen

• INLINE SKATEN

Inhoud
Tijdens deze initiatie worden de mogelijkheden
binnen de lessen lichamelijke
opvoeding. een sportweek of een
sportdag uitgediept, waar de basis
vaardigheden met differentiatie
mogelijkheden uit het inline skaten
worden aangeleerd. Al snel blijkt
dat een beginnende skater na
enkele uurtjes al vrij veel kan. Er
wordt oefenstof aangeboden die
boeiend is om tijdens elke les aan
uw leerlingen te geven. Bij inline
skaten worden de volgende indivi
duele basiseigenschappen geoe
fend : uithouding, kracht en behen-

digheid. Bij de spelvreugde zal het samenspel, de
oog-hand en oog-voet-coördinatie en het plezier
in het bewegen toenemen.
Aan de deelnemers wordt ten zeerste aangera
den het nodige beschermmateriaal te dragen. Dit
kan worden gehuurd voor de prijs van 100
BEF/dag. U dient op het inschrijvingsformulier
wel uw schoenmaat op te geven en u de dag zelf
te voorzien van lage sportschoenen en lange
kousen.

Voor wie?
alle sportmonitoren en sportleerkrachten

Wanneer ?
woensdag 3 november van 14 tot 17 uur

Waar ?
SC 'Ter Smisse', L. Van Regenmortellei 6,
Borsbeek

Prijs ?
450 BEF

Lesgever ?
Annick Claeys

Voor aiie informatie en inschrijvingen kan je terecht in sporthal DenWillecom,Terelststraat 2 te
Edegem, tel. 289.23.70, fax 289.23.77.

•
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INFO

02,38).44.44
GORDELFOON

De Gordel is jaarlijks een feest voor iedereen.
Gezinnen en collega's of vrienden, jeugdgroeperin
gen en verenigingen, actieve fietsers en rustige wan
delaars,... allemaal kiezen ze op 5 september voor
een heerlijk dagje ontspanning om zo ook de mooie
groene Vlaamse rand rond Brussel te ontdekken.

Nieuw dit jaar is ook dat je in (bijna) elke
gemeente van Vlaanderen kan inschrijven voor
De Gordel. Voor meer info kan je terecht bij de
lokale gemeentedienst, sportdienst of culturele
raad. Je vindt de volledige lijst in de Gordel
brochure.

in samenwerking met

8Knack
..

KEsMa
coproductie
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DE SPEELCLUB
buitenschoolse
Kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind ?

Vanaf I september start in onze gemeente de
buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere
schoolkinderen. Uw kind kan in "De speelclub"
zijn vrije tijd op een aangename manier door
brengen. Er bestaat mogelijkheid om binnen en
buiten te spelen, te knutselen, te lezen...
Op woensdagnamiddag, snipperdagen en vakan
tiedagen worden er activiteiten georganiseerd,
waaraan uw kind vrij kan deelnemen.

Waar en bij wie kunt u terecht ?

De opvang gebeurt centraal in de lokalen van
de kinderopvang :
Drie-Eikenstraat I 6, 2650 Edegem.
De begeleiding van de kinderen gebeurt door
personeel met een aangepaste opleiding. Ze
worden in hun job bijgestaan door de lokale
coördinator Greet Rotty.

Wanneer kunt u terecht op schooldagen,
snipperdagen en tijdens de vakantie ?

U kan bij ons terecht :
• voor en na de school : van 7 tot 8 uur en van
16.45 tot 19 uur
• op woensdagnamiddag : van 12.20 tot I9 uur
• op snipperdagen en tijdens de vakantieperio
des : van 7 tot 19 uur.
Niet tijdens de weekends en op wettelijke
feestdagen.

Inschrijvingen en inlichtingen

Inschrijven is verplicht en moet 14 dagen op
voorhand gebeuren bij de lokale coördinator,
op dinsdag van 9 tot 12 uur en van 17 tot 19.45
uur en op donderdag van 14 tot 16 uur, op het
adres:
Kinderopvang- en jeugddienst, Oud-gemeente
huis, gemeenteplein te Edegem, tel. 289.21.10.
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Bijdragen

• voor- en naschools en woensdagnammiddag :
25 BEF per begonnen halfuur

• vakanties en snipperdagen :
350 BEF voor een hele dag
175 BEF voor een halve dag
I20 BEF voor een derde dag

Bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt
25 % korting verleend op de totale ouderbijdra
ge. Het sociaal tarief bedraagt 50 % van de
ouderbijdrage.

De betaling gebeurt maandelijks via domicilië
ring.

Goed om weten

Wij sluiten één week tussen kerstmis en nieuw
jaar.

De kinderen worden onder begeleiding naar de
school gebracht en teruggehaald.

De ouders kunnen in de school terecht van 8
tot 8.15 uur en van 15.45 tot 16.45 uur en dit
mits betaling van 1 0 BEF per begonnen uur. De
basisschool gemeenschapsonderwijs 't Kofschip
behoudt haar eigen opvanginitiatieven.

Lokale coördinator :
Greet Rotty, p.a. Kontichstraat 19, 2650
Edegem, tel. 289.21.10.
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WERKGROEP
EMANCIPATIE

EDEGE

In het najaar staan er weer een heel deel prak
tische cursussen op het programma : autome
chaniek, elektriciteit, loodgieterij, fietsreparatie
en zelfverdediging. De werkgroep emancipatie
organiseert deze speciaal voor een vrouwelijk
publiek. In het voorjaar van 2000 komt er ook
een cursus elektriciteit en een cursus loodgie
terij voor mannen.

BASISCURSUS AUTOMECHANIEK
VOOR VROUWEN

Er zijn veel mannen en vrouwen die weinig ver
stand hebben
van auto's. De
mannen dur
ven over dat
weinige
meestal nog

praten.Vrouwen missen daarvoor vaak het zelf
vertrouwen.
De werkgroep emancipatie stelt u daarom de
basiscursus automechaniek voor, waarin u leert
• hoe een auto grosso modo in elkaar steekt
• hoe de onderdelen heten en waar ze in uw
eigen auto zitten
• hoe u een band verwisselt
• waar u bij pech zelf iets kan aan verhelpen en
waar u zeker af moet blijven
• wanneer u de hulp van een garagist inroept en
hoe u door hem au sérieux genomen wordt.

Begeleiding :
Bob Dockx van Garage De Krikker.

Bijdrage:
800 BEF, cursus inbegrepen.

BASISCURSUS ELEKTRICITEIT
VOOR VROUWEN

De basiscursus elektri
citeit, ook wel 'klusjes
cursus' genoemd, vindt
voor de twaalfde keer
plaats.

U leert o.a.:
• over de soorten leidingen die er bestaan
• wat u moet doen in geval van kortsluiting
• hoe u een stekker, een schakelaar en een stop
contact monteert
• hoe u een snoer aan een stekker bevestigt.

Data:
• drie theoretische lessen op dinsdagavond : 5,
l2en 19 oktober van 20 tot 22 uur
• twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag :
16 en 23 oktober van 9 tOt 12 uur.

Plaats:
• avondlessen : refter van het Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem
• zaterdagvoormiddagen : Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan I te Hoboken.

Begeleiding :
PeterVan Berendoncks, leraar van Don Bosco.

Bijdrage:
900 BEF, cursus inbegrepen.

BASISCURSUS LOODGIETERIJ
VOOR VROUWEN

Deze cursus vindt reeds voor de vijftiende keer
plaats !

Data:
• drie theoretische lessen op maandagavond 8,
15 en 22 november van 20 tot 22.15 uur
• één praktijkles op zaterdagvoormiddag : 27
november van 10 tOt 12.15 uur.

Plaats:
• avondlessen : refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem
• op zaterdagvoormiddag gaan we naar garage
De Krikker,Turnersstraat 36 teAntwerpen.
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-
Ook de basiscursus
loodgieterij kent veel bij
val en vindt in het najaar
voor de vierde keer
plaats.

Tijdens deze cursus leert u o.a. :
• hoe u kranen (de)monteert
• hoe u lekkende kranen herstelt
• hoe u wc-spoelingen installeert en herstelt
• welk gereedschap u juist nodig hebt of best
van al aankoopt



• hoe uw gasaansluiting reglementair in orde is
(CO-preventie).

Data:
• drie theoretische lessen op donderdagavond :
7,14en 21 oktober van 20 tot 22 uur
• twee praktijklessen op zaterdagvoormiddag :
l6 en 23 oktober van 9 tot 12 uur.

Plaats:
• avondlessen : refter van het Administratief
Centrum, Kontichstraat l9 te Edegem
• zaterdagvoormiddagen : Don Bosco Instituut,
Salesianenlaan I te Hoboken.

Begeleiding :
Jan Van Gerwen, leraar van Don Bosco.

Bijdrage:
900 BEF, cursus inbegrepen.

CURSUS FIETSREPARATIE
VOOR VROUWEN

De 'jongste' van onze
cursussen. Op 27
maart 1999 vond deze
cursus voor het eerst
plaats. Vermits de vijf
tien plaatsen dadelijk
bezet waren, werd al
snel een tweede editie

vastgelegd en op 8 mei nam terug een ploeg
enthousiastelingen deel. Op 2 oktober organi
seert de werkgroep emancipatie deze cursus
voor de derde keer.

Misschien maakt u nog wel een (lange) fiets
tocht tijdens een mooie nazomerdag en dan is
het extra fijn te weten dat u uw fiets zelf in
orde kan brengen.
Voor de dagelijkse fietser is het uiteraard altijd
handig om op de hoogte te zijn van het juiste
onderhoud van deze tweewieler.

De cursus vindt plaats op een zaterdagvoor
middag en u leert er o.a. :
• een lekke band herstellen
• een remkabeltje vervangen
• het licht herstellen
• hoe u de ketting moet onderhouden.

Datum:
zaterdag 2 oktober van 9.30 tot 12 uur.

Plaats:
speelplaats van de gemeentelijke lagere school,
Kontichstraat 21 te Edegem.
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Begeleiding :
fietsenwinkel 'tVliegend Hert.

Bijdrage:
200 BEF. cursus inbegrepen.

CURSUS ZELFVERDEDIGING
VOOR VROUWEN

Na het succes van de
vorige edities organi
seert de werkgroep
emancipatie i.s.m.
karateclub Kamakura
Gojukai voor de vier
de keer een cursus
zelfverdediging voor
vrouwen.

Wat houdt deze cursus in ?
Deze cursus beoogt een eerste kennismaking
met de wereld van de zelfverdediging. Het is
niet de bedoeling om ook aan verbale verdedi
ging te werken.
De cursus start daar, waar men zich met woor
den alleen niet meer uit de slag kan trekken en
waar men zal moeten overgaan tot het gebruik
van een fysieke manier om zich te verdedigen.
Het is zeker niet zo dat men na deze lessen
reeks 'volleerd' is. Deelneemsters zullen zich
wel op verschillende situaties hebben leren
voorbereiden.

Voor wie?
Voor elke vrouw vanaf l6 jaar. U hoeft niet over
een grote sportieve conditie te beschikken.

Wanneer?
10 vrijdagavonden, telkens van 20 tot 22 uur :
• 1-8- 15-22-29 oktober
·5- 12- 19-26 november
• 3 december.

Waar?
In de sportzaal van de vroegere OLVE-school,
Drie-Eikenstraat 363 te Edegem (aan parochie
centrum De Schrans)

Begeleiding :
De Edegemse karateclub Kamakura Gojukai
heeft ruime ervaring in het geven van cursussen
zelfverdediging en verleent graag terug haar
medewerking.

Bijdrage:
I.400 BEF, schriftelijke cursus, een sleutelhanger
en verzekering inbegrepen.

<
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Deze tentoonstelling vindt
plaats in het RVT Immaculata,
Oude-Godstraat II0 te
Edegem, van 4 september tot
en met 30 september.
De tentoonstelling is open
voor het Edegemse publiek
van 1 1 tot 16.30 uur.

Kom zeker eens kijken !

De grafische kunstenaar Louis
Vanfrachem maakte een twin
tigtal prachtige sfeerbeelden
over Afrikaanse stammen. Hij
verwoordt zijn werk zelf als
volg :
"Desondanks vele en snelle ver
plaatsingen, alle soorten commu
nicatiemiddelen, internet, televi
sie, ... is men er niet in geslaagd

deze buren, met hun tradities en levensstijl, beter te leren kennen en
begrijpen.
Deze 'kleine verkenning' is een greep uit de enorme verscheidenheid bij
de Afrikaanse volkeren (rond de 190 stammen). Het mooie van al deze
volkeren (ook het onze) is juist de verscheidenheid. Stel u voor: nog enke
le generaties industriêle kolonisaties en heel de wereld loopt in hetzelfde
grijs kostuum.
Zeg nu zelf :gaat u dan nog graag op reis ?"

ONZE BUREN : DE
ERELD IS 9NZE
€HTERU

tentoonstelling aquarellen van
Louis Vankrachem
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_::;
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een concert
rond deze
Vlaamse
schrijver.

Drie (Edegemse) vrouwen treden
op:
• Polet Bauwens, voordracht
• Cristel De teulder, zang
• Liesbet Vermeiren. piano.

Wij aanvaarden voor alle cur
sussen maximum vijftien deel
neemsters.
Voor de overigen wordt een
wachtlijst aangelegd : zij komen
aan bod tijdens de volgende
cursus.

Informatie en inschrijvingen:
Kristel Kussé, p.a.Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 289.22.46 (bij voor
keur tussen 9 en 12 of tussen
14 en l6 uur).

Dit concert kadert in een reeks
van drie activiteiten rond Guido
Gezelle :op donderdag 2I okto
ber om 20 uur geeft prof. Marcel
Janssens de voordracht "Haalt
Guido Gezelle de 2Iste eeuw ?" en
op op zondag 28 november om
II uur verzorgt Erik Verstraete de
voordracht "Balladen op je levens
weg'

Ter gelegenheid van het Guido
Gezellejaar organiseert de

Werkgroep
Emancipatie
Edegem op
zondag 24
oktober
om 11 uur

CONCERT
GUIDO GEZELLE

eer informatie over deze activi
teiten vindt op bl. 24-25

Nieuwe ideeën of suggesties
zijn altijd welkom ! Of hebt u
soms zin om mee in de werk
•groep te stappen ? Ook dat

kan : geïnteresseerden kun
nen contact opnemen op
onderstaand adres.
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IMMACULATA
IN BEWEGING

Hefen til

In functie van een degelijk hef- en tilbeleid van
het personeel is een aangepaste werkkledij
noodzakelijk. Een werkgroep "Hef & til" organi
seerde een modeshow waarbij de medewerkers
en bewoners konden keuren, kiezen en hun
stem uitbrengen. Het winnende model haalde
een grote meerderheid van stemmen.
Er werden tevens zes tilliften aangekocht ter
voorkoming van rugproblemen bij het perso
neel.

40

mmarulata

De OCMW-residenten kozen elektronisch

Dankzij de inzet van gemeente- en OCMW-per
soneel konden de residenten van RVT
lmmaculata ook op voorhand oefenen in het
elektronisch stemmen. Op zondag 13 juni. de
verkiezingsdag zelf, werd er in het rust- en ver
zorgingstehuis een stembureel ingericht. Naast
de inwoners van de omliggende straten. konden
de bejaarden hun stem uitbrengen zonder zich te
verplaatsen. Dit bewijst dat de participatie en <
integratie van hoogbejaarden geen loos begrip is.

r

Honderdjarige

Op maandag 5 juli werd mevr. Luce Beilens uit
voerig in de bloemetjes gezet. Deze residente
werd een dag eerder immers 100 jaar. Zij is de
tweede eeuwelinge nu in Rust- en verzorgings
tehuis lmmaculata. De gemeente Edegem heeft
vier + 1 00-jarigen onder zijn bewoners. Naast
het geschenk van het OCMW en de gemeente,
kreeg mevrouw Beilens ook de gelukwensen en
een aandenken van het koningspaar.



De gemeenteraad keurde in zijn vergadering van 24 juni 1999 de rekening 1998 van het OCMWgoed.

Uit dat document blijkt dat de financiële toestand van het plaatselijke OCMW gunstig evolueert.

De gemeentelijke toelage van 71.750.000 BEF was ruim voldoende om de gewone werking van het OCMW te
financieren.

Er was een investering van 1 1.280.000 BEF nodig om de afbraak van het oude rustoord te verwezenlijken.
Daarnaast werden nog vervangingsaankopen gedaan. voornamelijk ten behoeve van het rustoord en de verdere
uitbreiding van het informaticasysteem.

Gewone dienst Buitengewone dienst
(dagelijks beheer) (investeringen)

Netto vastgestelde
rechten 458.911.310 14.112.652

Vastgelegde uitgaven 444.821.310 I4.112.652

Resultaat 14.090.000 0

Voor de operationele diensten :

() inclusief tussenkomst voor opname
van behoeftigen en volledige schuldenlast

De uitgaven die niet kunnen wor
den gerecupereerd, en dus hoofd
zakelijk ten laste komen van de
gemeente en het sociaal impuls
fonds, bedragen in totaal
57.172.475 BEF en zijn onder te
verdelen als volgt :

2.947.873 BEF• poetsdienst

Zoals reeds vermeld, bedroeg de
gemeentelijke toelage 71.750.000
BEF. Voor de investeringen werd
een lening van 10.000.000 BEF
aangegaan. Er gebeurde een over
boeking naar het reservefonds
van 14.033.113 BEF.

• sociale bijstand
17.644.968 BEF

• bejaardentehuis
()10.831.025 BEF

• gezins- en bejaardenhulp
2.520.070 BEF

• thuisbezorgde maaltijden
1.403.131 BEF

De OCMW-rekening 1998 ver
toont een financieel evenwicht,
rekening houdende met een
reservefonds van 114.727.986
BEF voor de gewone dienst en
een belegging van 15.000.000 BEF
in kasbons.

Algemeen resultaat

In de ondersteunende diensten
bleven de uitgaven op het peil van
1997.

Andere diensten

Voor het totaal van de thuisdien
sten werd in 1998 6.871.074 BEF
uitgegeven. In 1998 werden 100
gezinnen door de dienst gezins
en bejaardenhulp geholpen. Er
werden 22.730 uren gepresteerd.

De poetsdienst gaf 23.308 uren
hulp aan 268 gezinnen. Er werden
in Edegem 19.210 maaltijden aan
huis bedeeld.

Thuisdiensten

Financiële steun---------
De uitgave voor financiële steun
verlening blijven behouden op het
peil van 1998. Door de oorlogs
toestand in het vroegere
Joegoslavië stegen de uitgaven
voor kandidaat-vluchtelingen en
ontheemden in de tweede helft
van 1998.

Er was een lichte daling in de uit
gaven (-1,24%). Omwille van één
bijkomende RVT.erkenning stegen
de ontvangsten lichtjes (+2.46%).

De exploitatie van het rust- en
verzorgingstehuis is, op 2.314.365
BEF na, in evenwicht, inclusief de
leningslasten voor het nieuwe
rustoord.

•Voor de inwoners van Edegem die
hun opname in het rustoord niet
volledig met eigen middelen kon
den betalen, droeg de gemeente
via de sociale bijstand 8.5 16.660
BEF bij in de plaatsingskosten.

Rust- en verzorgingstehuis

4"outer

In de instelling zijn er 69
rustoordbedden en 105 bedden
met RVT.erkenning beschikbaar.
Er werden 65.392 ligdagen geno
teerd.
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@€Mi-project te Edegem

TAI-CHI €HUAN
Tai Chi heeft een werking op vier
verschillende niveau's, nl. op de
vier bewustzijnslichamen.
Hoe kan dit ? Omdat je een orga
nisatie van energie bent, die zich
zelf lichamelijk, emotioneel, men
taal en spiritueel uitdrukt.

1. Op fysisch niveau geeft het
een mooi opgericht lichaam, dat
toch volledig ontspannen is; niet
met achteruit getrokken schou
ders want dit blokkeert de buik
ademhaling.

2. Het emotionele lichaam :
het zuiveren van het emotionele
lichaam, door het loslaten van
negatieve emoties, vermindert het
energieverlies door emotionali
teit.

3. Het mentale lichaam : een
beter beheer van je gevoelens
komt je lichaam ten goede. Je her
vindt een mentale helderheid en
spirituele integriteit.

4. Het spirituele lichaam : echte
spiritualiteit hoort toe aan de
blijdschap. het verbonden zijn met
de aarde en het universum. Het
heeft te maken met de dans van je
bewustzijn dat in je huist en met
de sensatie van spiritueel avon
tuur dat in je hart leeft. De vitali
teit van het heelal is creativiteit,
blijdschap en liefde: liefde en
respect voor de aarde, de men
sen, de dieren en de planten.

0

Tai Chi doe je naar de vier windrichtingen. Zo onderga je méér bewust de invloed van deze energieën.

Dit bewustzijn activeert de verti
cale as of de energetische licht
bundel vanuit de aarde, door je
ruggengraat, naar het centrum van
de galaxis - daarom zegt men : de
mens is de verbinding tussen
hemel en aarde.
De aarde is negatief, het univer
sum positief en de mens mengt
deze twee energieën in zijn Tan
Tien. Vandaar het belang van een
rechte, ontspannen rug en een
goede stand van het heiligbeen.

Peng

1
An Ilo w l{/, co»

tJ
Lu

---.----

betekent hemel O' «
lucht, yang, het zuiden ·

staat voor aarde, yin,
het noorden

water, Chi-druk, het
westen

vuur, het oosten

Telefonisch inschrijven vóór 4 september bij BettyVan Daele, tel. 449.80.88.

De lessen omvatten Tai Chi, Chi Kung en Tao-In. Ze vinden plaats te Edegem op zaterdag om 1 1 uur, donderdag
om 18.30 uur.Voor 55-plussers : op woensdag om 10.30 uur.
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@€MW
DIENST
INVALIDITEIT

VOORDELIG REIZEN
MET DE LIJN
voor GlB-gerechtigden

wiRe"

Sinds 1996 werden een aantal
dienstverleningen van de gemeen
telijke sociale dienst overgeheveld
naar het OCMW.
Bij de dienst invaliditeit van het
OCMW kunt u terecht voor aan
vragen tot het verkrijgen van een
inkomensvervangende tegemoet
koming, een integratietegemoet
koming of een tegemoetkoming
voor hulp aan invalide bejaarden
vanuit het Ministerie van Sociale

@ze

U kunt er tevens inlichtingen ver
krijgen en een aanvraag indienen
omtrent alle soorten vrijstellingen.
zoals de vrijstelling kijk- en luister
geld, het sociaal telefoontarief, de
parkeerkaart voor mindervalide
bestuurders en allerhande provin
ciale premies.

De dienst invaliditeit van het
OCMW is bereikbaar op volgende
dagen :

spreekuren :
dinsdag van 1 3 tot 16 uur
• donderdag van 9 tot 12 uur

op afspraak :
donderdag van I3 tot l6 uur

verantwoordelijke :
Géry Hendriks,
maatschappelijk assistent
OCMW-Edegem
Terlindenlaan I te Edegem
tel. 450.84.1 1

3mnmarulata

Vanaf I september biedt De Lijn aan alle personen met een gewaar
borgd inkomen voor bejaarden (GIB) de mogelijkheid om met de
verminderingskaart VG (VG staat voor vervoersgarantie) voordelig
te reizen met de bussen en trams van De Lijn.

Welk voordeel biedt de verminderingskaartVG?
De verminderingskaart VG geeft u het recht om voor slechts 20
BEF per rit gebruik te maken van alle bussen en trams van De Lijn.
De kaart is geldig gedurende een volledig kalenderjaar (van I janu
ari tot en met 3 1 december).

Wie heeft recht op een verminderingskaart ?
Alle gepensioneerden die in Vlaanderen wonen en die recht hebben
op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Ook de samenwo
nende echtgeno(o)t(e) en de inwonende schoolgaande kinderen
kunnen een dergelijke verminderingskaart verkrijgen.

Hoe de verminderingskaart verkrijgen ?
Om de verminderingskaart VG te verkrijgen, heeft u een geldig
attest nodig van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).Jaarlijks zul
len alle gepensioneerden die op I januari effectief aanspraak maken
op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, automatisch het
attest toegestuurd krijgen.
Heeft u een samenwonende echtgeno(o}t(e) die niet vermeld staat
op het attest van de RVP en/of heeft u nog inwonende schoolgaan
de kinderen ?
• In dit geval heeft u ook een attest van gezinssamenstelling nodig
(te verkrijgen bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur).
• Voor schoolgaande kinderen boven de 18 jaar heeft u een school
attest nodig (aan te vragen bij de school van uw kind).
Met deze attesten gaat u dan naar het OCMW,Terlindenlaan I te
Edegem, dat u de verminderingskaartVG zal uitreiken.

Hoe de verminderingskaart gebruiken ?
• Op vertoon van uw verminderingskaart VG kan u bij de chauffeur
of in onze Lijnwinkels een VG 2-rittenkaart kopen. DezeVG 2-rit
tenkaart kost 40 BEF en is goed voor 2 ritten.Telkens u opstapt,
steekt u de VG 2-rittenkaart in het gele ontwaardingsapparaat.
Onze chauffeurs helpen u daarbij graag een handje.
• Voor een heen- en terugreis binnen de toegelaten reistijd wordt
slechts I rit aangerekend.
• DeVG 2-rittenkaart is alleen geldig op de bussen en trams van De
Lijn.
Belangrijk : de VG 2-rittenkaart mag enkel gebruikt worden door
personen die in het bezit zijn van een geldige verminderingskaart
VG.

Waar kan ik terecht voor meer informatie ?
Voor meer informatie kan u bellen naar het infonummer van De
Lijn Antwerpen, tel. 218.14.06.
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VRIJDAG 27AUGUSTUS

Davidsfonds Edegem
zoektocht in het Pajottenland
tot 27/09
voor meer dan 1.250.000 BEF
prijzen!
deelnemingsprijs 525 BEF, mee
gratis boek, verrassingspakket, kin
derzoekcochc en stripverhaal
inschrijvingsformulieren en info :
457.20.II (Jan Vaes)

ERT De Minirijders
• 3de Ontdek Mechelen en
2de Maneblussers fotozoek
tocht
familiale wandelzoekcochcen
dagelijks coc 0 1.1 1 vanaf I0 uur
(zondag vanaf 12 uur)
vertrek brasserie La Concorde,
Grote Markt 7, Mechelen (maan
dag gesloten)
afstand 4 km, deelname 200 BEF,
iedereen prijs
info : 458.15.94 (Verhof)

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
mosselavond
20 uur
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

ZATERDAG 28AUGUSTUS

ERT De Minirijders
Merksemse wandelzoek
tocht
familiale wandelzoekcocht met
foto's
dagelijks tot 24. 1 0 vanaf 1 0 uur
(niet op maandag)
vertrek café De Kroon,
Kroonplein, Merksem
afstand 5 km, deelname 100 BEF,
iedereen prijs
info : 353.15.55 (Theunis)

Royal Victory Hockey Club
4e D-Day
familiedag - 80 jaar Victory
I0-19uur
om 1 1.30 uur : initiatie voor jon
geren en volwassenen
hockeyterreinen,Terelststraat 312
gratis toegang
inschrijven : 457.99.57 (M. De Vos)

ZONDAG 29AUGUSTUS

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
concert te Kasterlee
l6 uur
Parochiecentrum, Geelsebaan,
Kasterlee
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
ijzerbedevaart
8.30 uur
vertrek bus aan Kerkplein,
Elsdonk
info : 449.82.12 (K.De Gryse)

Vakantiegenoegens Edegem
familiefietstocht vanuit Aar
schot : Laak- en Netepad
10.30 uur
NMBS-station van Aarschot (fiet
sen huren mogelijk)
carpooling mogelijk
info : 440.41.62 (W.De Keye)

MAANDAG30AUGUSTUS

Royal Victory Hockey Club
hockey-initiatie en hockey
stage
ook op di 3 1 /08
I0- 16 uur
hockeyterreinen,Terelststraat 312
deelname: 1.200 BEF, drank en
verzekering inbegrepen
inschrijven : 457.99.57 (M. De Vos)
of 239.97.83 (G. Dupont)
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SEPTEMBER
WOENSDAG I SEPTEMBER

ERT De Minirijders
l 6de Grote Mini's Voetrally
familiale wandelzoektocht
dagelijks tot 30.09 vanaf 9 uur
vertrek taverne Jan zonder Vrees,
Palingbrug 8 (tegenover het
Steen), Antwerpen
afstand 5 km, deelname 180 BEF,
iedereen prijs
info : 664.90.22 (Van Rooy)

DONDERDAG
2 SEPTEMBER

Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF. niet-leden 120 BEF
(2 drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

Edegemse jaarmarl<tfeesten
lees ook bI. 12-19 $

ZATERDAG 4 SEPTEMBER

Edegemse jaarmarl<tfeesten
lees ook bl. 12-19

Davidsfonds Edegem
beurs met tweedehands boe
ken, wenskaarten en posters
ook op 05/09
10 coc 18 uur
raadzaal Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info : 457.20.II (J.Vaes)

KAV Edegem-Centrum
hobby- en naadtentoonstel
ling
ook op 05/09



10-18 uur
't Centrum, Strijdersstraat 33
gratis inkom

Vakantiegenoegens Edegem
opendeur n.a.v. 1 S jarig
bestaan
tijdens de jaarmarktfeesten
ook op 05/09
zaal Centrum, Strijdersstraat 35

ZONDAG 5 SEPTEMBER

Edegemse jaarmarktfeesten
lees ook bi. 12-19

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
opluisteren lermismis

@/louw
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
van-Lourdes, Hovestraat
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
infostand
tijdens de jaarmarktfeesten
I4-17 uur
info :440.71.54 (Bogaerts-Patteet)

ERT De Minirijders
Nazomerzoektocht
toeristische wandelzoektocht
tussen 12.30 en 13.30 uur

•
ver·trek zaal Olympia. Kruibeekse
steenweg (aan station), Beveren
afstand 5 km, deelname 280 BEF.
iedereen prijs
info 775.74.79 (Van
Nieuwenhuyse)

MAANDAG 6 SEPTEMBER

Edegemse jaarmarktfeesten
lees ook bi. 12- 19

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson-lmmaculaca
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpaciënten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte betrok
ken zijn

van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata, Oude-Godstraat
110
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 7 SEPTEMBER

KAV Buizegem
fietstocht
start om 9.30 uur
info : 457.25.50 (Tops)

KAV H. Familie
turnen :seniorengym
I3.45- 14.45 uur
lokaal Jong Edegem. Jacob de
Roorestraat (Fort 5)
info : 440.17.61 (Van Olmen)

WOENSDAG 8 SEPTEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : grote doos
met slot
ook op 15/09
19.15 tot 22 uur
't Elfenbankje, Drie Eikenstraat 2
info : 288.45.16 (Blondé. 9 of 19
uur)

DONDERDAG
9 SEPTEMBER

Zorg voor Later - Vrij Edegem
Seniorengroepering
herfsttafel
17.30 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden : zie inschrijvingsformulier,
niet-leden : 200 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
serenade aan ere-voorzitster
mevr.Aerts
15 uur
Cronckenroystraat
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)
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ZONDAG I2 SEPTEMBER

Open Monumentendag
recreatiedomein Fort 5
lees ook bi. 60

ATB De Natuurvrienden
wandeling nabij kasteel De
Borrekens
13.30 uur
vertrek ATB-lokaal Fort 5, Jacob
de Roorescraat 8
verplaatsing met eigen vervoer
info : 449.00.71 (G.Hamers)

ERT De Minirijders
Minigemzoektocht
toeristische oriëntatie per auto
vertrek tussen 1 1 en I3 uur
Minigem,Jacob de Roorestraat 8
afstand 35 km, deelname 300 BEF,
iedereen prijs
info : 325.00.97 (Schollaert)

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (H. DeWit)

MAANDAG 13 SEPTEMBER

KAV H. Familie
hobby
elke 14 dagen
13.30 uur
Reinildisheem, ingang Ir. Hae
saertslaan 4
info : 449.79.01 (Popelaars)

DONDERDAG
16 SEPTEMBER

KAV Buizegem
wandeling joodse buurt (met
gids)
10 uur
info 455.84.60 (Van den
Wyngaer)

KAV Edegem-Centrum
demonstratie : aardappelen,
net even anders
19.30 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
inkom 30 BEF
info : 457.84.47 (De Blanger)



KAV H.Familie en St.-Jozef
fietstocht naar Halle
9.30 uur
vertrek aan De Schrans.
Molenveldlaan 2A
info : 440.27.26 (Vochten) of
449.41.01 (M. Stoffelen)

ZATERDAG I8 SEPTEMBER

27e VVKS & 28e Maria Regina
VVKM
startdag met overgang, bar
bacue, avondshow en kamp
vuur
14 uur : overgang
17 uur: BBQ
20 uur: show
lokalen 27e, Fruithof, Patronaat
straat
info : 449.41.01 (Koen Stoffelen)
of 449.88.74 (Wout Hendrickx)

ZONDAG 19 SEPTEMBER

Davidsfonds Edegem
daguitstap naar het
Pajottenland
o.l.v. Leona de Maeseneer
deelnemingsprijs 1.300 BEF, alles
inbegrepen
info :457.20.II (].Vaes)

85e Elsdonk Scouts
startdag
14 uur
buitenglaçis Fort 5, Parklaan

MAANDAG 20 SEPTEMBER

KAV St.-Jozef
demonstratie : soepjes-avond
(vlug klaar en lekker)
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info : 449.68.26 (A. Mattheijssens)

DINSDAG 21 SEPTEMBER

ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij : wijnen uit de
Languedoc en de Roussillion
20.30 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8

deelname 450 BEF p.p.
info : 457.28.66 (M.Lemaire)

KAV St.-Jozef
reis
8.30 uur
vertrek aan De Schrans,
Molenveldlaan 2A
info :449.41.01 (M. Stoffelen)

WOENSDAG
22 SEPTEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
voordracht kennismaking
met het boedhisme
mee een Tibetaanse Lama
20 uur
refter Administratief Centrum,
Koncichstraac 19
info+ inschr.: 449.92.39 (Marichal)

CMBV
sjaaltjes knopen
door G. Campaert
+ voorstelling jaarprogramma
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden 100 BEF, niet-leden 150 BEF

DONDERDAG
23 SEPTEMBER

Culturele Kring Edegem i.s.m.
VTB-VAB Edegem
"met trein, tram, bus en boot
rond de wereld, dwars door
Rusland, Mongolië, China en
Amerika''
diashow in overvloeiing van
G.Druanc
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan
2A
tijdig aanwezig zijn !

VRIJDAG 24 SEPTEMBER

KAV H. Familie
museumbezoek : Mayer Van
de Bergh
info : 440.27.26 (Vochten)

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Comité Edegemse Concerten
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zaterdagavondconcert :
Gaggini Strijkkwartet en
Fernando Gonzalez
lees ook bi. 21

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
dubbelconcert met Beerse
20 uur
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
gratis inkom
info 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys-Sips)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
kalligrafie : eigen creaties (7x)
ook op : 2, 9, 16. 23/10. 13 en
20/ 1 1
9.30 tot 12.30 uur
refter Administratief Centrum, {
Kontichstraat 19
info: 457.50.75 (Wouters)

ERT De Minirijders
2de Herfstwandelzoeltocht
familiale wandelzoekocht
tot 21 / 1 1
café De Ridder; Turnhoutsebaan,
Deurne
afstand 4,5 km, deelname 200 BEF,
iedereen prijs
info : 658.35.36 (De Ceuster)

ZONDAG 26 SEPTEMBER

KAV Buizegem
decoreren met servetten
13.30 of 19.30 uur
info : 458.12.95 (Bellon)

DINSDAG 28 SEPTEMBER

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volks lust, Strijdersstraat 62
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

KAV St.-Jozef
opening nieuw werkjaar met
bezinning
begijnhof,Antwerpen
info : 449.60.11 (Boyart)



WOENSDAG
29 SEPTEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : knuffie maken
ook op 6/10
info en inschr.: 288.45.16 (Blondé.
9 of 19 uur)

DONDERDAG
30 SEPTEMBER

ATB De Natuurvrienden
natuurwijnbrouwersgilden
wijn en najaarsvruchten
20 uur
ATB-lokaal Fort 5. Jacob de
Rooresvraat 8
• info : 440.38.16 (Stevens)

645.20.57 (Berckmoes)

KAV St.-Jozef
hobbyavond : petanque
19.30 uur
speelplaats De Schrans,
Molenveldlaan 2A
info 449.68.26 (M1attheijssens)

VRIJDAG I OKTOBER

Werkgroep Emancipatie Edegem
cursus zelfverdediging voor
vrouwen
lees ook bi. 37-39

"eNaaorvrienden
diareportage "Egypte"
door JeanWaegemans
20 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 449.00.71 (Van Elsen)

ZATERDAG 2 OKTOBER

Werkgroep Emancipatie Edegem
cursus fietsreparatie voor
vrouwen
lees ook bi. 37-39

Accordeonvereniging De
Nachtegaal
jaarlijks teerfeest
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
info : 449.97.50 (Vrijsen) of
288.51.19 (De Nys)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit papierschep
pen
voormiddag
't Elfenbankje, Drie Eikenstraat 2
info en inschr. : 288.45.16 (Blondé,
9 of 19 uur)

ZONDAG 3 OKTOBER

VMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling
thema : herfstsfeer
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis. geen inschrijvin
gen, duur 2 uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roy)

MAANDAG 4 OKTOBER

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson - lmmaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiénten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte betrok
ken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata, Oude-Godstraat
110
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 5 OKTOBER

Werkgroep Emancipatie Edegem
basiscursus elektriciteit voor
vrouwen
lees ook bi. 37-39

KAV H.Familie en St.-Jozef
fietstocht
9.30 uur
vertrek aan De Schrans,
Molenveldlaan 2A
info : 440.27.26 (Vochten) of
449.41.01 (Staffelen)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
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sjoelbakkennamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 62
leden 100 BEF, niet-leden 150 BEF,
koffie en taart tijdens de pauze
inbegrepen
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

DONDERDAG 7 OKTOBER

Werkgroep Emancipatie Edegem
basiscursus loodgieterij voor
vrouwen
lees ook bi. 37-39

Davidsfonds Edegem en CMBV
voorleesavond : lezers lezen
voor uit hun lievelingsroman
De Basiliek, Hovestraat 69
leden 100 BEF, niet-leden 150 BEF
info : 457.20.II (Jan Vaes)

KAV Buizegem
cadeaumand met beertjes of
kippen
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 288.91.64 (Van Gestel)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF, niet-leden 120 BEF,
twee drankjes inbegrepen
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 8 OKTOBER

KAV H.Familie
theater : "Wolken trekken
voorbij''
Antwerpen
info : 440.27.26 (Vochten)

ZATERDAG 9 OKTOBER

ATB De Natuurvrienden
den houten lepel : kookles
Hongaarse specialiteiten
17 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
inschrijven verplicht, prijs 500

of



Federatie van
Vrouwengroepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 (DeWit)

Vlaamse

De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.86.23 (L.Geerts)

KAV H.Familie
multiculturele reis
Heusden
info : 440.27.26 (Vochten)

KAV St.-Jozef
reis
vertrek aan De Schrans,
Molenveldlaan 2A
info : 449.41.01 (Stoffelen)

seniorengroepering
video : "Informatie over de
Euro" en Betoverende ber
gen, schitterende kusten''
[4 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 62
leden 100 BEF, niet-leden 150 BEF
info 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

DONDERDAG 2 I OKTOBER

ZONDAG I O OKTOBER

BEF/pers.
info: 449.00.71 (M.Van Elsen)

naar

Vakantiegenoegens Edegem
wandeling door landelijk
Pajottenland vanuit Opwijk
met Breugheliaanse tussenstop in
Mazenzele
14 uur
bijeenkomst aan kerk Opwijk
info :440.41.62 (De Keye)

DINSDAG 12 OKTOBER

KAV Buizegem
cursus bloemschikken
1 3.30 en 19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 458.03.88 (De Bondt)

KAV St.-Jozef
cursus zuiders en oosters
koken (Sx)
ook op 19,26/10,9 en 16/11
13 uur (evt. ook 19.30 uur)
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info : 449.68.26 (Mattheijssens)

DONDERDAG I4 OKTOBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
vormingswerk : oefenschool
voor ouders van jonge kinde
ren (8x)
ook op 21,28/10, 18,25/11,2,9 en
16/12
20 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 1 9
info en inschr. 45813.58
(Rietbergen-Carron) of 449.71.37
(Op de Beeck)

KAV Edegem-Centrum
praatavond : Europees-cultu
reel café
20 uur

VRIJDAG IS OKTOBER

Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen
bezoek aan de Antwerpse
Poesje
info: 449.17.66 (DeWit)

KAV H.Familie
omgaan met rouw
ook op 29/10
verbond Antwerpen
info : 440.67.88 (Lequenne)

ZONDAG 17 OKTOBER

ATB De Natuurvrienden
autorally "Scheldelandroute"
13.30 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info: 449.00.71 (M.Van Elsen)

MAANDAG 18 OKTOBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
voordracht : "Als het span
nend wordt"
stress bij volwassenen, door kdi
nisch psychologe van Centrum
voor Angst, Stress en
Psychosomatische aandoeningen
20 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr. 449.27.02
(Buermans)

DINSDAG 19 OKTOBER

Zorg voor Later-Vrij Edegem
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Wekgroep Emancipatie, Culturele
Raad en Davidsfonds Edegem
Haalt Gezelle de 21 ste eeuw?
voordracht met po@zie door prof.
Marcel Janssens en Chantal de
Waele
lees ook bi. 24-25

CMBV
Tai Chi ofChinese bewegings
leer
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden 100 BEF, niet-leden 150 BEF

KAV H.Familie
herfstfeest
19.30 uur
Elzenhof, Parklaan
info : 440.20.12 (Somers)

ZATERDAG 23 OKTOBER

VTB-VAB
feestelijke opening van 25é
diavoordrachtseizoen :
"Ecuador: Joos De Rijcke en
andereVlamingen achterna"
door M. Mortelmans, gevolgd
door proeven van Ecuadoriaans
schoteltje en glas wijn
19.30 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
inschrijven verplicht vóór 18/ 10 :
288.49. I O (F.Claes)

ZONDAG 24 OKTOBER

Werkgroep Emancipatie Edegem
concert rond Guido Gezelle
lees ook bl. 24-25

ATB De Natuurvrienden
rommelmarkt



WOENSDAG 27 OKTOBER

DONDERDAG 28 OKTOBER

Haesaertslaan 4
info : 289.43.72 (Van Parijs)

Ir.ingangReinildisheem,
Haesaertslaan 4
info : 289.00.17 (Smeuninx)

VTB-VAB
diavoordracht "Ecuador : Joos
De Rijcke en andere
Vlamingen achterna"
door M. Mortelmans
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
toegang 120 BEF, leden VTB-VAB
80 BEF, geen reservatie

Ir.ingang

KAV H.Familie
reeks : vrouwen in de midden
leeftijd
voormiddag
Reinildisheem,

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volks lust, Strijdersstraat 62
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

IO uur
ATB-lokaal Fort S5, Jacob de
Roorestraat 8
info: 449.00.71 (M.Van Elsen)

Jeugdkoor DeVagebond jes
opluisteren eucharistieviering
10 uur
St.-Theresiakerk, Grote Steenweg
650, Berchem
info : 440.08.67 (Ceuleers)

Sint-Franciscus Edegem
50e vogeltentoonstelling
deelname van ± 800 vogels, voor
middag : vogelverkoop
10totl5uur
OLVE-college. Rombaut Kelder
mansstraat 3 3
toegang gratis
parking o de speelplaats

DINSDAG 26 OKTOBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
voordracht met demonstra
tie :''groenten van vroeger''
19 tot 23 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat I9

ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij : wijnen uit de

•
Haut-Médoc
20.30 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
deelname 450 BEF/pers.
info 457.28.66 (M.Lemaire)

info en inschr.
(Boudry)

457.05.16

ATB De Natuurvrienden
natuurwijnbrouwersgilde
bespreking en proeven van
fruitwijnen
20 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 440.38.16 (Stevens) of
645.20.57 (Berckmoes)

KAV Buizegem
kookdemonstratie 'we ma
ken er een soepje van"
19.30 uur
Buisegheem.Jan Verbertlei 46A
info : 457.25.50 (Tops)

KAV S.-Jozef
demonstratie : soepen
voormiddag en avond

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteiten
kalender binnen te brengen
bij de secretaris van de
adviesraad waartoe zij beho
ren.

Voor de volgende edities gel
den deze data :

• nr. 192
22 oktober - 10 december
teksten binnen 10 september

• nr. 193
3 december - 21 januari
teksten binnen 22 oktober
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VERENIGINGE
IN DE KIJKER

Victery Hockey €Club
4e D-Day
Om het nieuwe hockeyseizoen in te zetten
organiseert Royal Victory Hockeyclub een
unieke familiedag. De inwoners van Edegem (6
jaar en ouder) krijgen om 1 1.30 uur de gele
genheid om deel te nemen aan een hockeyini
tiatie (duur : ong. 1 uur), en dit op de kunst
grasvelden aan de Terelststraat 3 12.
Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen
aan andere activiteiten zoals petanque en een
minitornooi. In de namiddag zijn er traditioneel
ook oefenwedstrijden van de eerste teams.
Voor meer inlichtingen kun je terecht bij
Monique De Vos, tel. 457.99.57, of op het secre
tariaat, tel. 449.55.3 1.
Als enige deelnemingsvoorwaarden gelden
sportieve kledij en een goed humeur.

Hockeystage
Op 30 en 3 1 augustus organiseert Victory
Hockey Club initiatie- en trainingsdagen op
haar terreinen aan de Terelststraat in Edegem.
Ervaren trainers zorgen voor een degelijke
omkadering en begeleiding.
Dit nieuwe initiatief geeft aan de Edegemse
jeugd de gelegenheid om op een intensieve
manier met deze boeiende sport kennis te
maken. Zowel meisjes als jongens tussen 6 en
l6 jaar kunnen deelnemen. De jongeren wor
den volgens leeftijd in groepen verdeeld.
Het hockeyseizoen start in september, dus dit is
een geschikt moment om met deze sport te
beginnen. Tevens is het mogelijk om tijdens de
maand september vrijblijvend aan de woensdag
namiddagtrainingen deel te nemen.

Fysische en technische en trainingssessies wor
den afgewisseld met ontspannende en gezellige
activiteiten.Wij beginnen 's morgens om 10 uur
en de dag wordt afgesloten om 16 uur.
De deelname in de onkosten bedraagt 1 .200
BEF; verzekering en twee drankjes
per dag inbegrepen (boterhammen
meebrengen). Inschrijven kan tot
22 augustus.

Voor meer inlichtingen en inschrij
vingen : Monique De Vos, tel.
457.99.57, of Guido Dupont, tel.
239.97.83.
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Jeugdkoor De
Vagebondjes : Paling
in 't groene Fort
Wanneer?
Op2en 3 oktober is het inderdaad weer zover.
Het Jeugdkoor De Vagebondjes organiseert
haar l 9de Palingfestival. Meer· dan 150 mede
werkers zetten hun beste beentje voor om van
dit gebeuren een culinair festijn te maken, van
aperitief tot pousse-café.

Waar te vinden?
Het Palingfestival heeft plaats in
hangar 44 aan de Rogier van der
Weydensraat te Edegem, dat
voor de gelegenheid wordt omge
bouwd tot een heus restaurant
waar culinair genieten gekoppeldé
wordt aan gezellig samenzijn.
Ook aan de kleinsten is gedacht.
Voor. tijdens of na het tafelen kun

nen zij terecht in een kinderhoekje met anima
tie en begeleiding.
Het restaurant is doorlopend geopend op
zaterdag 2 oktober van I7 uur tot 22 uur en op
zondag 3 oktober van 12 tot 19 uur.

Recept?
De paling, gestroopt en gekuist aangevoerd van
uit het palingdorp Pariekerke, wordt ter plaatse
gewassen en klaargemaakt. Zo komt de portie
steeds rechtstreeks van de kookpot op uw
bord. Onze Mariekerkse vrienden bereiden de
paling naar hun befaamd recept "paling op zijn
Mariekerks". Voor de niet-palingeters uit he
gezelschap is er ook een kruidige goulash op
Edegemse wijze.

Record?
Tijdens het I 8de Palingfestival werden 2.460
porties paling en goulash verorberd.
Voor het eerst werd meer dan één ton paling
klaargemaakt. Een record dat we dit jaar hopen
te verbeteren.Alle medewerkers zullen zich hier
ten volle en onbaatzuchtig voor inzetten.

Nagenieten ? Het goede doel !
Nagenieten, dat kan natuurlijk ook, er zijn
steeds meeneemporties paling en goulash ver
krijgbaar.
Maar nagenieten is er vooral voor hen die door
het Palingfestival financieel worden gesteund.
Sedert jaren is het caritatief en cultureel aspect
van het Palingfestival verbonden aan het culinai
re.

E%
uaooraar



Dit jaar werken we voor :
• Het"Pater Frans Moorkens fonds": steun aan
hulpbehoevende gezinnen uit onze onmiddel
lijke omgeving

• HEBA: Stichting ter bevordering van Hemato
logie, Beenmergtransplantatie, Bloedtransfusie
te Antwerpen

• ACMA : werkgroep Mucoviscidosepatienten.
Uiteraard verzekeren wij tevens de werking van
het eigen jeugdkoor en wordt er een extraatje
opzij gelegd voor de viering van ons 25-jarig
bestaan. Hoogtepunt van dit jubileumjaar wordt
de opvoering van een fonkelnieuwe musical
door deVagebondjes op 29 en 30 april 2000 in
Ter Elst te Edegem.

Welkom ? NATUURLIJK !

Tentoonstelling

•
Tijdens het Palingfestival kan u in het restaurant
de prachtige tenstoonsteling "Persfotowedstrijd
Vlaanderen - Selectie deelnemers en de laure
aten" bekijken, ter beschikking gesteld via Foto
Coolens.

Voor meer info : R. Ceuleers. tel. 440.08.67.

De voetbalclub Kon.Ik Dien F.C. bestaat 75 jaar
en dat zal geweten zijn ! Naar aanleiding van dit
feestelijk jubileum wordt een spetterend week
end georganiseerd :

vrijdag 3 september
Megafuif met optreden van de Soap-Jam met
o.a. DieterTroubleyn en Gunther Levi.

zaterdag 4 september
Groots pupillentornooi met meer dan 20 ploe
gen, 's middags een wedstrijd tussen Ik Dien
spelers en enkele BV's.'s Avonds volgen we de
vriendschappelijke voetbalwedstijd Nederland
België op groot scherm. met aansluitend een
dansavond met muziek van de jaren '60 tot nu.

zondag 5 september
Voormiddag : verscheidene jeugdwedstrijden.
Namiddag : seniorwedstrijden met om 16.30
uur een benefietwedstrijd tussen de huidige
eerste ploeg en de kampioenenploeg van 1988.

Voor meer info of voor kaarten voor de fuif op
vrijdag : Nyssen, tel. 0476-68.44.42 of 0476
65.57.98.
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GEMEENTELIJK SENIO
dinsdag 12 oktober

De gemeentelijke seniorenraad organiseert traditiegetrouw een feestnamiddag voor alle Edegemse senioren.

Dit jaar brengen we u de muzikale show

'Vrienden voor altijd''
vanWilly D'Heere en Marie-Jeanne Seynaeve.

6

Plaats van het gebeuren is de gemeentelijke sporthal "denWillecom", die wederom zal aangekleed worden als
een echte feestzaal.

Vanaf 13.30 uur kan u plaatsnemen. De show start om 14.30 uur en tijdens de pauze kan u genieten van kof
fie, thee, koffiekoeken en gebak.

De inkomkaarten, die 100 fr. kosten, zijn verkrijgbaar vanaf I september bij de plaatselijke seniorenbonden en
in het Administratief Centrum,. Kontichstraat 19, aan de receptie.

Om vervoers- en parkeerproblemen te vermijden wordt er, zoals de vorige jaren, een gratis busdienst inge
legd. De opstapplaatsen en vertrekuren staan vermeld op de achterzijde van de inkomkaart.
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en dan... spelen we...

donderdag 1 1 november
doorlopend van 14 tot 17 uur

Hangar 44 op Fort 5
ingang Rogier van derWeydenstraat

•c-y

voor jong en oud, groot en klein, dik en dun, mama's, papa's,
broers, zussen, opa's, oma's, buren, vrienden...

kortom iedereen is welkom !!!

Kom verkleed als circusartiest of circusdier !

Dienstverzekeringen

Sluitingsdagen

Op dinsdagavond van Il tot 19.45 uur kunt u tijdens de dienstver
zekering terecht op de diensten bevolking & burgerlijke stand. kin
deropvang- en jeugddienst en technische diens.

• Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op maandag I novem
ber (Allerheiligen), dinsdag 2 november (Allerzielen), donderdag
1 1 november (Wapenstilstand) en maandag 15 november (Feest
van de Dynastie).

De dienst burgerlijke stand zal uitzonderlijk geopend zijn op
zaterdag 30 oktober van 9 tot II.30 uur, maar enkel voor aangif
ten van geboorte of overlijden.

• De politiewacht blijft dag en nacht tot uw beschikking. ook op
feestdagen.

GROOTS GEZINS
De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen in Edegem

bestaat 75 jaar !
+n;

20-21

22

23-27

28

INHOUD
Groots gezinsfeest 2

Het gebeurde in
de gemeenteraad 3-4

Milieu 5-7

Meterstanden elektriciteit
en aardgas 7

Dagen van bezinning 8-9

Edegemse Concerten 10-1 1

Huis Hellemans 11

Grijpegemplein 12

Slachtofferhulp 12

1 1.1 I.II.-actie 13

Heropening zwembad 14

Extra Katern :
Contactadressen Edegemse
verenigingen

Sportend Edegem 15-16

Balladen op je levensweg 17

Vlaamse Infolijn 17

Werkgroep emancipatie 18

Unicef-wenskaarten 18-19

Sociaal-pedagogische toelage 19

Vereniging in de kijker

Activiteitenkalender

75 jaar brandweer

OCMW

COLOFON
Verschijnt achtmaal per jaar
Coördinatie : Informatiedienst Edegem
Zet-, opmaak- en drukwerk: Albatros bvba - Boechout
Verantwoordelijke uitgever : Koen Snyders, burgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem
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HET GEBEURDE
IN DE

GEMEENTERAAD
Wijziging in de gemeenteraad

De heer Peter Verstraeten
(VLD). Lange Beemd I te 2650
Edegem, volgt in de gemeente
raad Filip Van Elsen op, die ont
slag genomen heeft.

Eén lokale geintegreerde
politie

De wet van 7 december 1998
bevat ingrijpende hervormingen voor de poli
tiediensten in België. Zo zal ook de lokale poli
tie worden hervormd.Voor onze regio betekent
dit. dat de huidige korpsen van de gemeentepo
litie van Hove, Edegem, Kontich, Lint en
Aartselaar, alsook de rijkswachtbrigades van
Kontich en Aartselaar, zullen worden geinte
greerd in één lokaal politiekorps. De vorming
van deze interpolitiezone werd reeds beslist
door de gemeenteraden van voormelde
gemeenten en een veiligheidscharter trad in
werking op l2 januari 1998.

De huidige samenstelling van de interpolitiezo
ne zal de basis vormen voor· de nieuwe lokale
politie-eenheid. die zal worden bestuurd door
een lokale politieraad en een lokaal politiecolle
ge. De politieraad zal worden samengesteld uit
leden van de diverse gemeenteraden terwijl het
politiecollege zal worden gevormd door de
burgemeesters van de verscheidene gemeenten
behorende tot de interpolitiezone. De nieuwe
lokale politie-eenheid zal. onder een eigen
rechtspersoonlijkheid, het uitzicht hebben van
een intercommunale, met een bestuursstruc
tuur die vergelijkbaar is met deze van een Raad
voor Maatschappelijk Welzijn (of Raad van het
OCMW). Het lokale korps zal onder de leiding
komen te staan van een korpschef, die door de
Koning, op voordracht van de politieraad, zal
worden aangewezen voor een mandaatfunctie
van vijf jaar.

Volgens de wet tot organisatie van een geinte
greerde politiedienst zal de inwerkingtreding
van deze integratie na l januari 200I plaatsvin
den.

De politiehervorming is een zeer ingrijpende
operatie. vandaar dat de vijf korpschefs van de
interpolitiezone HEKLA voorstellen om een
beroep te doen op een externe begeleider. De
gemeenteraad van Edegem heeft zich inmiddels
daarmee akkoord verklaard.

Wat de toepassing betreft van de wetgeving op
de overheidsopdrachten en sommige opdrach
ten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, zal het gemeentebestuur van Edegem
optreden als dossierbeheerder.

De kosten van de projectbegeleiding. die
geraamd worden op 3 miljoen BEF. zullen gedra
gen worden door de vijf gemeenten naar rata
van de inwoneraantallen.

Pact tussen Vlaamse Regering en de
gemeenten

Het pact dat op 8.3.1999 tussen de Vlaamse
Regering en de vertegenwoordigers van de
gemeenten/OCMW's werd afgesloten, is een
politiek akkoord waarbij alle partners zich
engageren om gezamenlijk te overleggen en
samen te werken om het overheidsbeleid in
Vlaanderen doelmatiger en democratischer uit
te bouwen ten behoeve van de Vlaamse burger.
Via de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten wordt elke gemeente en OCMW
uitgenodigd om zich achter het pact te scharen.
De gemeenteraad van Edegem heeft inmiddels
dit pact reeds goedgekeurd.

De Vlaamse regering en de lokale besturen wil
len met dit pact de dienstverlening van de over
heid in Vlaanderen aan de Vlaamse burger opti
maal uitbouwen : de bevolking heeft namelijk
het recht op het best mogelijke bestuur, zodat
de kwaliteit van het leven in Vlaanderen voor
alle inwoners een hoog niveau bereikt.

Om deze hoofddoelstelling te verwezenlijken
zullen het Vlaamse en het lokale overheidsni
veau:
• onderlinge afspraken maken om belangrijke
maatschappelijke problemen in Vlaanderen
gezamenlijk aan te pakken

• de bestuurskracht van alle gemeenten en
OCMW's in Vlaanderen versterken, zodat
voor alle burgers een sterke eerstelijnsover
heid dicht bij de bevolking gewaarborgd is

• spelregels afspreken over goede omgangsvor
men tussen de centrale Vlaamse overheid en
de gemeenten en OCMW's.

De Vlaamse regering en de lokale besturen zijn



zich ervan bewust dat de volledige uitbouw van
zulk pact en de verdieping ervan meerdere jaren
zullen vergen. Het gaat bijgevolg om een 'groei
pact' waarbij het engagement wordt aangegaan
een tienpuntenprogramma te realiseren :

1. Focus op de burger
2. De lokale besturen : een homogeen

Vlaamse bevoegdheid
3. Gemeenten en OCMW's : een samenhan

gend beleidsniveau
4. Versterking van de lokale bestuurskracht

en van de lokale democratie
5. Financiën : basis voor goede relaties
6. Toezicht : delicaat evenwicht tussen auto

nomie en externe controle
7. Strategisch samenwerken tussen Vlaande

ren en zijn lokale besturen
8. Overleg, communicatie en informatie als

voorwaarden voor verstandhouding
9. Vorming als pijler voor duurzame kwaliteit
10. Opvolging.

Vervangingstraatbomen

Er zal plantmateriaal worden aangekocht voor
de vervanging van straatbomen in de
Gebroeders van Raemdoncklaan, Jonkersaard,
Scheibeek, Onafhankelijkheidsstraat, August
Coolslaan, Jan Ockeghemstraat en op het
Grijpegemplein.

De kosten worden geraamd op 1.036.1 00 BEF.
btw exclusief.

Sporthal Den Willecom

De gemeentelijke sporthal krijgt nieuw buiten
schrijnwerk en er komen twee automatische
deuren. De kosten worden geraamd op
2.897.004 BEF, exclusief btw.

RaadzaalAdministratief Centrum

Het conferentiesysteem van de raadzaal van het
Administratief Gebouw zal worden vervangen;
kostenraming : 350.000 BEF, exclusief btw.

Sociale voordelen in het onderwijs

Met ingang van 1.9.1999 zullen de sociale voor
delen die het gemeentebestuur toekent aan de
lagere scholen van het vrij en gemeenschapson
derwijs in Edegem worden uitgebreid tot de
kleuterscholen van die netten.
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Begrotingswijziging nr. 2- 1999- --- -

Door de gemeenteraad werd de begrotingswij
ziging 1999 nr.2 goedgekeurd.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat na
deze wijziging bedraagt :

voor de gewone dienst: 7.759.052 BEF en
voor de buitengewone dienst: 675.084 BEF.

Deze tweede begrotingswijziging van het jaar
was noodzakelijk voor voornamelijk de uitvoe
ring of voltooiing van volgende projecten :

aankoop gronden voor recreatie :
+25.000.000 BEF

wegenis-/rioleringswerken Strijdersstraat/
Drie-Eikensraat :

+3.500.000 BEF
wegenis-/rioleringswerken Prins Boudewijn
laan fase 1

+ 1.705.000 BEF
kapitaalsverhoging lveka :

+4.252.000 BEF
verbouwing Meihof :

+1.240.000 BEF
studiekosten sportaccommodatie :

+2.000.000 BEF
bouwen ontmoetingsruimte Romeinse Put:

+8.300.000 BEF
• aanleg park Heihoefseweg :

+5.392.125 BEF
herberekening rioolstelsel Edegemse Beel<i
KI.Scruisbeek : + 1.350.000 BEF

Samenwerkingsverband diensten voor
opvanggezinnen

Edegem treedt toe tot het samenwerkingsver
band van de diensten voor opvanggezinnen van
de provincie Antwerpen. De jaarlijkse bijdrage
die daarmee gepaard gaat, bedraagt 40.000 BEF.

Brandweer

De Provinciegouverneur stelt jaarlijks de forfai
taire bijdragen vast in verband met de kosten
van de brandbeveiliging. Voor het dienstjaar
1 998 worden de kosten van de werking van het
Z-Centrum Edegem vastgesteld op 18 miljoen
frank. Het aandeel van Edegem daarin bedraagt
9 miljoen en het bedrag dat terugbetaalbaar is
door de beschermde gemeenten eveneens 9
miljoen. Edegem kan echter 7 miljoen frank
recupereren vanwege de beschermde gemeen
ten.



MILIEU
Duurzame ontwikkeling

WAT MET
REGENWATER 7
Subsidie regenwaterinstallaties

Regenwater is een geschenk uit de hemel, maar
wij behandelen het als afval. Heel wat regenwa
ter verdwijnt ongebruikt in de riolering en
wordt samen met uw afvalwater naar een
waterzuiveringsinstallatie geleid. Deze onnodige
afvoer van regenwater zorg voor een overbe
lasting van onze riolen en waterzuiveringsinstal
laties met onmiskenbare negatieve gevolgen
voor ons leefmilieu. De snelle afvoer van regen
water afkomstig van verharde oppervlakte geeft
tevens steeds vaker aanleiding tot overstro
ming, omdat de beken en rivieren het af te voe
ren debiet niet kunnen verwerken.

Regenwater kan je in huis op velerlei manieren
nuttig gebruiken. Het is vaak een goed alterna
tief voor het dure en schaarse drinkwater. Je
kan er de tuin mee sproeien, het toilet spoelen,
de auto wassen. Regenwater in de wasmachine
is zelfs beter dan het leidingwater. Regenwater
is zacht, bevat weinig kalk en vermindert dus
het zeepgebruik. Wasverzachter wordt tevens
overbodig.

Nog niet overtuigd ? Denk dan eens aan je por
tefeuille. Een besparing van kostbaar drinkwater
betekent een vermindering op 2 domeinen,
namelijk een verlaging van uw drinkwaterfac
tuur en minder afvalwaterheffing.

Deze tabel toont dat we heel wat drinkwater
gebruiken voor het spoelen van het toilet.

Een regenwaterinstallatie plaatsen vraagt toch
wat werk. Een basisinstallatie bestaat uit :
een regenwater tank
filter met minimaal een voorfiltratie (blade
ren, slib, uitwerpselen van vogels. ...)
een pomp
overschakeling op leidingwater conform de
voorschriften van Belgaqua (drinkwater)
overloop bij stortregens (voorkeur infiltratie).

Voor de vereiste technische ondersteuning bij
de installatie van regenwatersysteem is er door
de Vlaamse overheid een code van goede prak
tijk geschreven.

Het gemeentebestuur van Edegem subsidieert
de installatie van een regenwatersysteem in
bestaande woningen.
Om van de subsidie te genieten dient uw regen
waterinstallatie te voldoen aan een aantal basis
regels :
• per 1 00 m' aangesloten dakoppervlakte dient
de regenwaterput een minimale inhoud van
5.000 1 te hebben. Bij een aangesloten dakop
pervlakte van minder dan 100 m' volstaat een
tank van minimaal 3.000 I

• minstens de helft van de dakoppervlakte van
uw hoofdgebouw dient aangesloten op de
regenwaterput

• voor het oppompen van uw regenwater dient
u een zelfaanzuigende pomp te gebruiken

• er moeten vaste aansluitpunten voor regen
water worden voorzien. Er mag geen moge
lijkheid bestaan dat regenwater in een drink
waterleiding kan terechtkomen (totaal
gescheiden stelsels).

Indien uw installatie voldoet aan de bovenver
melde voorwaarden, kan u genieten van een

Toepassing water door gezinnen liter/dag/persoon %

WC-spoeling 43 36%

Persoonlijke hygiëne 39 33 %

Wassen kledij 16 13,5 %

Vaatwas 8 6.7 %

Tuin 5 4,2%

Schoonmaak (auto, woning.... ) 5 4,2 %

Voeding (drinken, koken) 3 2.6 %

TOTAAL (gem. in Vlaanderen) 119 100%
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gemeentelijke subsidie van :
• 5.000 BEF voor een vast verbruikspunt voor
de tuin. Bij latere uitbreiding met een vaste
aansluiting voor toiletspoeling kan u genieten
van een bijkomende subsidie van 5.000 BEF

• 10.000 BEF voor een vast verbruikspunt voor
toiletspoeling.

Bijkomend kan u via de gemeente een subsidie
van hetVlaamse gewest aanvragen. Die bedraagt
ten hoogste 1 0.000 BEF.

VOORFILTRATIE : CYCLOONFILTER

MANGAT + DEKSEL

OVERSTORT

VLOTTERFILTER

SUBSIDIE
ZONNEBOILERS
Voor de verwarming van onze woning en voor
onze elektriciteitsvoorziening doen we vooral
een beroep op fossiele brandstoffen (steenkool,
olie en gas) en kernenergie. Deze bronnen zijn
helaas niet onuitputtelijk en zadelen ons op met
nogal wat milieuproblemen, zoals het broeikas
effect, de ozonproblematiek, radioactief afval, ...

Door rationeel gebruik van energie kunnen we
het verbruik sterk verminderen. Zo dragen iso
latie, hoogrendementsketels, spaarlampen en
'slimme' regelsystemen aardig wat bij tot een
laag energieverbruik.

Het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen
we sterk beperken door warm water te maken
met zonne-energie. Dat kan met een zonneboi
ler. De energie om het water op te warmen
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Wie een nieuwe woning bouwt, is volgens een
Vlaamse bouwverordening verplicht om een
regenwacersysceem te installeren.

Voor meer inlichtingen kan u contact opne
men met de groen- en milieudienst, Marc
Konings, tel. 289.21.21.

. BIJVUL.SET

STURING

REGENPOMP : INOX

komt van de zon en die is gratis.'s Zomers ver
warmt de zonneboiler voldoende water op tot
comfortcemperacuur. In de winter is naverwar
ming door de gewone warmwaterinstallatie
noodzakelijk. Op jaarbasis kan een zonneboiler
ongeveer de helft van de warmwaterproductie
voor zijn rekening nemen.

Een zonneboiler bestaat meestal uit de volgende
elementen:
• Een collector die warmte opvangt. Voor een
gezin van 4 personen ziet de collector eruit als
een dakraam en is ± 3 m' groot. Door deze
collector loopt vloeistof die door de zon
wordt verwarmd.

• Een geïsoleerd watervat (boiler). In de boiler
wordt de warmte van de collectorvloeistof
afgegeven aan het leidingwater;

• Een toestel dat instaat voor de naverwarming,
zodat het gehele jaar de gewenste tempera
tuur kan gewaarborgd blijven (o.m. de klassie
ke boiler of geiser).



Vaak wordt gedacht dat de zonnetechnologie
nog niet op punt staat. Paar dat is helemaal niet
waar. In de handel zijn prima systemen te ver
krijgen en verscheidene installateurs hebben
zich gespecialiseerd in het plaatsen van zonne
Sytemen.

Om het gebruik van zonneboilers te stimuleren
kan u een gemeentelijke subsidie van 10.000
BEF ontvangen. Uw intercommunale voor ener
gie komt eveneens tussenbeide.Voor het plaat
sen van een zonneboiler kan u aan uw inter
communale voor energie een subsidie van
25.000 BEF aanvragen (klantenbureau
Electrabel/IGAOIIVEKA, St.-Jansplein 18, 2550
Kontich, tel. 490.45.45).

Voor meer inlichtingen kan u contact opne
men met de groen- en milieudienst, Marc
Konings, tel. 239.21.21.

koud water

L ZELF GRATIS UW METERSTANDEN
J E! AARDGAS DOOR

vanaf I oktober 1999 tweejaarlijkse meteropneming

Eenmaal per jaar kreeg u ze op
bezoek : de opnemers van Elecra
bel die voor de gemengde inter
communale lveka de meterstanden
komen opnemen.Voor wie uit wer
ken gaat, is het niet altijd eenvoudig
om hen toegang te verlenen tot de
elektriciteits- of gasmeter.
Sommige abonnees nemen een
snipperdag. anderen zoeken naar
een alternatieve oplossing en doen
een beroep op familie of vrienden.

Om het voor de klant gemakkelij
ker te maken, heeft de intercom
munale lveka samen met
Electrabel, een nieuwe procedure
uitgewerkt voor het noteren van
de meterstanden.

Deze nieuwe werkwijze is efficiën
ter en biedt voordelen voor ieder
een. In de toekomst zal de meter
opnemer slechts om de twee jaar
bij u langskomen. Het jaar waarin
hij niet komt, ontvangt u een schrif
telijke uitnodiging, een indexfoon
kaart, om zelf de meterstanden op
te nemen en door te geven. Als

inwoner van Edegem hebt u deze
indexkaart in de loop van de maand
oktober inmiddels in de bus gekre
gen.

Dit doorgeven van de meterstan
den kan gratis gebeuren. De klant
noteert op de indexfoonkaart de
correcte meterstanden en belt die
gegevens gewoon door naar de
computer van Electrabel via het
gratis 0800-nummer dat op de
indexfoonkaart staat vermeld.
Er kan dag en nacht worden gebeld
en dit zeven dagen op zeven.

Ook het bellen naar de computer
(de indexfoon noemen wij dat) is
niet moeilijk. In de brief staat dui
delijk vermeld hoe je te werk moet
gaan. In de gemeenten waar het
project reeds werd uitgetest,
maken meer dan 90 % van de
gezinnen gebruik van deze service.

Bent u toch wat bang voor 'tele
foon-knopjes-geduw', vraag dan
aan een familielid of buur om u
even te helpen. Samen is het trou
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wens nog leuker, u zal versteld
staan van de mooie stem van de
computer.
Om van dit moderne en snelle
communicatiemiddel gebruik te
kunnen maken, moet u wel over
een telefoontoestel met druktoet
sen beschikken. Indien u geen
geschikt toestel hebt, kan u nog
altijd de indexkaart, volledig inge
vuld, naar Electrabel terugsturen.
Het adres staat op de kaart ver
meld.

Om de twee jaar komt de meter
opnemer nog wel langs. Dit is
nodig om de werking en de veilig
heid van de meters te controleren
en de goede contacten met de
klanten te bewaren.

Op het vlak van de facturering wij
zig er niets. De maandelijkse of
driemaandelijkse tussentijdse fac
turen blijven bestaan en worden
op de normale datum verzonden.

Voor bijkomende inlichtingen, tel.
280.08.00.



Executies die op het
Fort 5 te Edegem
werden voltrokken

8 december 1 9 1 5
Léon PARANT

8 september 1916
Louis D'HELDT

I4 juli 1917
Leo DE LOOZE
Jean DE RIDDER
Jozef LONCKE
Theophiel MAES
Aimé SMEKENS
Kamiel VAN BUYNDER

3 september 1917
Arthur BOEL
Edmond MARIËN

1 5 maart 1 9 1 8
Hendrik JESPERS
Jacques LEROY
Felix MOONS
August NAELAERTS
Hendrik VAN BERGEN
Arthur WATTIEZ

DAGEN VAN BEZINNING
vrede - vrijheid-· verdraagzaamheid

Zaterdag 6 november
20 uur

Hulde aan de gefusilleerden van de oorlog 1914-1918 op
het Fort 5

Bijeenkomst voor de optocht aan de hoofdingang van Fort 5 om
19.45 uur.

Met de medewerking van KNSB Eenheidsfront en de Koninklijke
Fanfare St.-Rosalia.

Donderdag I I november
/0 uur

Herdenking van deWapenstilstand

Plechtige eucharistieviering in de parochiekerk O.-L.-V-van
Lourdes, Hovestraat, gevolgd door een bloemenhulde aan het
monument van de gesneuvelden op de begraafplaats en aan het
monument in de Vrijwilligersstraat.

Met de medewerking van KNSB Eenheidsfront, de Koninklijke
Fanfare St.-Rosalia en het Basilicakoor.

Zondag 2 I november
10.45 uur

Koningsdag

Ter gelegenheid van het Feest van de Dynastie,
Te-Deum en gebed voor de Koning in de
parochiekerk O.-L.-V-van-Lourdes, Hovestraat,
na de eucharistieviering van 10 uur.
Met de medewerking van het Basilicakoor.

Groeperingen die bloemen wensen neer te leggen tijdens voormelde plechtigheden, worden vriendelijk ver
zocht dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan het gemeentebestuur, informatiedienst.
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Uit de toespraak van burgemeester Koen Snyders
van l november 1998
Felix Moons werd op 10 april 1869 geboren in Diest.Vader Moons oefende het beroep uit van winkelier-bar
bier. Na zijn studies aan het college van de kruisheren in Diest, werd hij op 6 april 1896 tot priester gewijd en
dezelfde maand benoemd tot onderpastoor te Wezembeek. Op 25 juli 1900 werd hij tot pastoor benoemd
van de nieuwe parochie Del Ie teWinksele nabij Leuven. Daar bouwde hij de kerk en richtte hij de parochie op.
Hij stond er bekend als een echte volkspastoor en duivenmelker. Toen de Duitse bezetter hem in 1915
opspoorde onder de verdenking van spionage in dienst van de geallieerden, moest hij de vlucht nemen.Van
toen af werd zijn leven een zwerftocht door heel België; passen en vermommingen had hij genoeg tot zijn
beschikking : bijvoorbeeld die van veekoopman, leurder. pachter. bediende, enzomeer.
Honderden malen heeft hij de Duitse posten verschalkt. Zo werd er ook verteld dat hij zelf, in eigen persoon,
zonder dat de Duitsers het wisten, zittingen bijwoonde van het Duitse gerecht, waar pastoor Moons bij ver
stek tot zware straffen werd veroordeeld.

Pastoor Moons bleef lang onvindbaar voor de Duitse inlichtingsdienst. Ondertussen leverde hij nuttig en
gedurfd werk. Honderden jongelingen werden door hem naar Holland overgeholpen, hij deed op grote schaal
aan bespieding, richte spionnengroepen op of zorgde voor de herinrichting ervan; ook was hij opziener van de
Veiligheidsdienst in Belgie, die werkte onder de naam van :"Rayon de soleil" of"Zonnestraal".

Dat pastoor Moons een waardevol spion was. getuigde de Duitse krijgsraad die stelde dat :"Felix Poons een
van de gevaarlijkste spionnen was die ooit werden gevat en die het meest nadeel berokkend hadden aan het
Duitse leger".

Pastoor Poons werd verklikt door een Belgische detective uitAntwerpen en op 2 augustus [9l7, samen met
zijn beste vriend en rouwste medehelper HendrikVan Bergen, te Brussel aangehouden. Hij logeerde in die
periode in een pension in Brussel, recht tegenover het hoofdkwartier van de Duitse troepen. Beiden werden
afgevoerd naar de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen.

Meer dan vijfmaanden werd hij gefolterd en gemarteld om zo waardevolle verklaringen te bekomen,maar pas
oor Poons bleef zwijgen. Op de krijgsraad werd hij samen met 24 andere lotgenoten ter dood veroordeeld,
straf die drie weken later door Berlijn werd bekrachtigd.

Op zaterdag l6 maart I918's morgens te 6 uur, werd hij samen met zijn vijf vrienden en helpers op het Fort
5 gefusilleerd.

De nacht tevoren had hij zijn laatste eucharistieviering opgedragen. In een afscheidsbrief schrijft pastoor
Moons dat hij het betreurt dat hij zijn laatste mis slechts aan het tweede altaar mocht lezen; een Duitse aal
moezenier las namelijk de mis aan het hoofdaltaar. In diezelfde briefvertelt hij dat de zes terdoodveroordeel
den waren overeengekomen eervol heen te gaan. de paternoster rond de hals en kijkend naar het kruisbeeld
in hun hand.

En de brief eindigt als volgt :

"Het is gedaan... Men komt ons halen om te vertrekken.
Twee auto's wachten... Het wenen en gekerm vermeerdert.
Men vraagt de dames om zich terug te trekken ... Men moet ze met kracht verwijderen... Wat
een uitdoven ... Welk gekrijs ... Welke klaagliederen.
Enkele onder ons hebben de paternoster reeds rond hun hals gedaan.
Vaarwel; beste vrienden, geliefde landgenoten, vaarwel."

Meteen waren dit de laatste executies die op het Fort 5 te Edegem werden uitgevoerd.
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€omité Edegemse €oncerten
ZATERDAGAVOND

CONCERT

Voorverkoop en informatie
Ben Helsen
p.a.Administratief Centrum
Kontichstraat 9 te 2650 Edegem
tel. 289.22.48
alle werkdagen tussen 9-12 uur of
14-16 uur

13 november :
VIER OP 'N RIJ
Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen sinds 1997
met de steun van deVlaamse Regering
Vier op 'n Rij speelt op Coolsma-fluiten

Op 13 november· organiseert het Comité Edegemse Concerten zijn
derde en laatste zaterdagavondconcert van dit jaar met een optre
den van Vier op 'n Rij.

Bart: Spanoghe, Paul Van Loey, Joris Van Goethem en Han Tol zijn vier
blokfluitisten en vormen dit eigenzinnig ensemble, opgericht in 1987
en in het buitenland beter bekend onder de naam 'Flanders
Recorder Quartet'.
Laureaat van verschillende interna
tionale kamermuziekwedstrijden,
doorbraak naar de internationale
podia, jaarlijkse tounee doorheen
deVerenigde Staten en Japan, opna
mes voor diverse radiostations en
platenmaatschappijen, optredens
met gerenommeerde musici, ...
Vier op 'n Rij speelt een actieve rol
in het promoten van Vlaamse hedendaagse muziek en werd hier
voor in 1999 gehonoreerd met de toekenning van de Pelmansprijs.
Zij bespelen een honderdtal blokfluiten van het slechts 15 cm
metende 'Garkleinflötlein' tot een meer dan 2 meter hoge grootbas !

Het uitgebreid arsenaal aan instrumenten en de virtuoze vertolking
van een gevarieerd programma maken van elk concert een onverge
telijke gebeurtenis. Pers, publiek en internationale jury's loven hun
glashelder samenspel, hun technische perfectie, hun homogene
klank en hun stijlgetrouwe interpretatie.

Op 13 november te gast in Edegem met op het programma o.a. J.P.
Sweelinck,Vivaldi en Bach en een aantal anonieme componisten met
o.a. werken die hun oorsprong vinden bij Provençaalse troubadours
( l 3de- l 4de eeuw) of uit de fameuze collectie chansons die Hendrik
VIII van Engeland ( 1509-1547) verzamelde.

Datum
zaterdag 1 3 november om 20.1 5 uur

Plaats
St.-Antoniuskerk, Drie-Eikenstraat, Edegem-Centrum

Inkom
350 BEF
250 BEF voor 'Vrienden van de Edegemse Concerten', +3-pas, CJP
en -18-jarigen
Genummerde plaatsen !
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OPROEP
Kandidaten voor
gezinsaperitiet
concerte
Het Comité Edegemse Con
certen organiseert jaarlijks drie
gezinsaperitiefconcercen die
plaatsvinden op de laatste zon
dag van de maanden januari,
februari en maart.

De gezinsaperiiefconcerten
zijn originele en ongedwongen
zondagochtendconcerten,
waarbij jonge muzikanten de
kans krijgen om met hun talent
naar buiten te komen. Achteraf
kan het publiek nog even nage
nieten bij een aperitiefje.

Ben je een jonge, talentvolle
muzikant- of vorm je samen
met enkele anderen een mooi
ensemble en heb je interesse
om op te treden in het kader
van de gezinsaperitiefconcer
ten ?
Het comité Edegemse Concer
ten biedt je graag de kans om
wat podiumervaring op te
doen!

Wens je wat meer informatie ?
Neem dan contact op met Ben
Helsen, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tel. 289.22.48 (bij voor
keur tijdens de kantooruren 9
tot l2 uur of 14
tot l6 uur).



HUIS HELLEMANS
Kalender tentoonstellingen

Van 30 oktober tot 21 november

schilderijen

"Wat bezielt Paul De Rijck zulke vreemde wezens en landschappen
te schilderen I Is hij een moralist I Een alchemist I Een visionair ?

Een fantast I Een mysticus I Of gewoon een reiziger, een nomade
doorheen de tijd ?

Zijn euvre wringt met de dominante ontwikkeling van de heden
daagse kunst.
Het volgt heel andere parameters.
Hij lijkt wel een tovenaar, een geestenbezweerder, met orakels en
voorspellingen, met hemelse en helse vergezichten, en de onbewo
gen maar sublieme schoonheid van zijn figuren.

Uit de inleiding van de cd-rom "Ages go by"- 100 schilderijen van Paul
De Rick
Simon Bedet, kunsthistorica, juni 1996

"El corazón saltando" van Paul De Rijck
foto :Mark De Rijck

1 1

Van 27 november tot
19 december

HOUMY AYAWO
FEBANA
schilderijen

Huis Hellemans is gratis toeganke
lijk op woensdag van 14 tot 17 uur,
op vrijdag van I4 tot 17 uur en op
zaterdag en zondag van I0 tot
12.30 uur en van l4 tot 18 uur.

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

EEN BEZOEK
IS ZEKER
DE MOEITE
WAARD !



HET GRIJPEGEMPLEIN
Wie voortaan het Grijpegemplein passeert, zal vaststellen dat dit
plein een ander uitzicht heeft gekregen.

Een zuil, in 1993-1994 gemaakt uit blauwe hardsteen door kunste
naar Jef Mouton, heeft een centrale plaats op het plein ingenomen en
het plein zelfwerd heraangelegd. In het najaar zullen nog enkele strui
ken en bomen worden aangeplant, om het geheel te vervolledigen.

SLACHT
OFFER
VAAN EEN
MISDRIJF

FNA+EI.IT FDFCF-NA

)zlcd

dewordt
Edegemse bewoner aangeboden in
dit informatieblad.
Ze verdient zeker uw aandacht en
we vragen u ze met zorg te bewa
ren.
Ook een lijst met nuttige tele
foonnummers zit uitneembaar in
deze brochure en kan u bewaren
in uw telefoonboekje.

Slachtoffer worden is vaak een
hele nare ervaring '
Politie Edegem heeft in samenwer
king met de gemeentelijke gezins
raad een brochure samengesteld
waarin nuttige informatie voor
mogelijke slachtoffers is opgeno
men.
Deze

Vanaf 1981 stelt hij regelmatig tentoon, zowel individueel als in groep, in
Vlaanderen,Wallonië en tevens in het buitenland.

is in 1952 geboren te St.-Niklaas en studeerde aan het Hoger St.-Lucasinstituut te
Gentbij Pol Spillaert. Hij woont en beeldhouwt inWaasmunster en geeft les aan de
Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst te Mortsel.

Jef Mouton

kunstwerk
"zonder titel"

Door deze verwezenlijking wil het gemeentebestuur de kunst in
Edegem promoten en bijdragen tot de verdere verfraaiing van de
gemeente.

Werk van hem is in bezit van de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de
Provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten (o.a. Mortsel) en privéverzamelingen.

Als beeldhouwer prefereert Jef Mouten de hardheid, koppigheid en duurzaamheid
van steen. Steen legt zijn beperkingen op; deze materie laat zich niet willoos kne
den naar wat de kunstenaar gedacht heeft.Tussen idee en uitvoering ligt de traag
zaamheid van steen.

De beelden van Jef Mouten zijn sober van bouw, hebben een eerlijke ratio en eer
bied voor de logica van materiaal en constructie. Dat geeft ze een natuurlijk karak
ter. Met sobere beeldtaal probeert hij alle mogelijke verschijningsvormen van steen
te visualiseren. Hij gebruikt gewone bouwelementen, vaak in hun simpele, functio
nele standaardvorm. Die neutraliteit laat het materiaal, al is het in een rationele
vorm gegoten, zuiver zichzelf zijn. Zijn werk is een open en vrije architectuur.
Verticaliteit, de hechting waarin hemel en aarde verbonden worden, is een con
stante in zijn oeuvre. Toch corresponderen de verhoudingen met het menselijk
begrip en de menselijke maat.Vele van zijn werken komen best tot hun recht in een
groene omgeving.
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I I. I I. II-actie 1999

OMGEKOMEN IN DE KLOOF
TUSSEN RIJK EN ARM

Kent u deze affiche al? Ze vertelt
iets over het thema van de
1 1. 1 1.1 1-actie van dit jaar. Ook in
[999 laat ze niets aan duidelijk
heid over. Een Indiase vader kijkt
ons doordringend aan. Het dode
kind in zijn armen is niet toevallig
gestorven, niet 'zomaar veronge
lukt'. Was het kind in Belgie gebo
ren, dan blaakte het wellicht van
gezondheid. Het is één van de mil
joenen slachtoffers van de schan
delijke kloof tussen rijk en arm in
onze wereld.

Elke dag sterven in de Derde
Wereld 30.000 kinderen van hon
ger en ontbering. Het is alsof er
600 bussen vol kinderen in een
ravijn rijden. Elke dag Toch is dit
geen voorpaginanieuws. Geldt er
geen rampenplan. Alsof iedereen
er zich bij neerleg.

De 25.000 vrijwilligers die voor
1 1.1 1.1 1 de straat opkomen. leg
gen zich er alvast niét bij neer. Ze
vinden dat we het jaar 2000 niet
fuivend kunnen ingaan, zonder iets

De f1,444i-quiz

mge kom en

in de kloof
lussen

rijk en arm.

• Op vrijdag 12 november vindt
de verrassende 1 1.1 1.1 ! -quiz
plaats. Wie de spraakmakende
quizmaster Jo Vermeulen vorig
jaar aan het werk zag, maakt onge
twijfeld deze avond vrij ... ! (voor
concrete informatie: zie verder).
• Op zaterdag 13 en zondag I4
november verkopen vrijwilligers
mooie wenskaarten. U kan

1 1 . 1 1 .1 1 steunen door een pakje
kaarten te kopen of door zelf
kaarten te verkopen in uw buurt.
• In dit infoblad vindt u een over
schrijvingsformulier om een finan
ciéle bijdrage te storten. Giften
hoger dan 1000 BEF zijn fiscaal
aftrekbaar.

Vorig jaar werd in onze gemeente
610.093 BEF ingezameld voor
1 1.1 1.1 1. Een mooi resultaat, maar
dit jaar proberen we het nog
beter te doen!
Wil je mee je steentje bijdragen
aan de II.II.Il-actie? Neem dan
als de bliksem contact op met
Mariette Verwimp (tel: 289.26.50).
Alvast bedankt!!

te doen aan de nog altijd groeien
de kloof tussen onfatsoenlijk rijk
en schrijnend arm.

De gemeente Edegem staat volle
dig achter IL.II.II. Het gemeen
tebestuur en de gemeentelijke
werkgroep voor ontwikkelings
samenwerking roept de inwoners
op om hun steentje bij te dragen.
U kan dat op verschillende manie
ren:

Dit jaar kan je weer gezellig met je familie, vrienden en kennissen komen quizzen in de refter van de Andreas
Vesaliusschool, Kontichstraat I9. Deelname kost 120 BEF per persoon, te betalen op de avond zelf. Inschrijven
kan met de onderstaande strook.

inschrijvingsstrook cocktailquiz
We nemen deel aan de cocktailquiz op vrijdag 12 november. met personen (max. 6)
Het inschrijvinggsgeld van 120 BEF per deelnemer wordt ter plaatse betaald.

Naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke van de ploeg :

Gelieve deze strook vóór 9 november te bezorgen bij Mariette Verwimp,Administratief Centrum,
Kontichstraat I9, tel. 289.26.50.
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HOERA !
Er wordt terug

gezwommen in Edegem !
Heropening zwembad

Het gemeentelijk instructiezwembad Frank
Jespers opende opnieuw de deuren. Tot uw en
onze, maar vooral tot grote vreugde van de
Edegemse scholen kan er opnieuw in onze
eigen gemeente worden gezwommmen.

Na een grondige facelift oogt het verbouwde
instructiezwembad fris en modern. Enkel de
betonstructuur, de kuip, het dak en enkele bui
tenmuren werden behouden.
De schoolkinderen hebben reeds mee ongeduld
het vernieuwde gebouw verkend.

mers, die telkens uitkomen op een ruime dou
checel, voordat de eigenlijke zwemhal wordt
betreden. En wie vooraf vergat een douche te
nemen, wordt nu automatisch nat in de door
gang naar het zwembad.
Op technisch gebied werden alle vernieuwde
milieunormen gerespecteerd.

Waar geschoeide be
zoekers vroeger de
toiletten van het kerk
hof dienden te gebrui
ken, werd in de nieuw
aangebouwde inkom
hal sanitair voorzien.
Binnen het eigenlijke
gebouw werd de
kleed kamerindeling
gewijzigd. Er zijn nu
vier grote kleedka-

Frank Jespers is een motorisch gehan
dicapte en vroeger inwoner van
Edegem, die in de jaren '70 o.a. meer
voudig Olympisch kampioen zwem
men was tijdens de toenmalige
Paralympics. Ook in rolstoelatletiek en
rolstoelbasketbal stond hij zijn manne
tje. Helaas verhuisde hij naar Gent,
Waar hij nog steeds werkzaam is in
de BLOSO-administratie. Het origine
le, in 1972 geopende instructiezwem
bad kreeg zijn naam op initiatief van
oud-burgemeester Jan van den
Kerkhof.

Het bad zelf behield zijn afmetingen ( 16,5 m x
8,5 m). Er werd immers gekozen om het kuip
volume niet te vergroten en de functie van het
instructiezwembad te behouden. In het bad
werd een lichtgroene PVC-doek aangebracht
bovenop de bestaande betegeling. Het geheel
nodigt uit tot een frisse duik. Op speelse wijze
werd de gehele zwemhal herbetegeld, zowel de
vloer als de muren en er werd een akoestisch
plafond geplaatst. De zwemhal werd aangevuld
met een redderslokaal en een afzonderlijke
EHBO-ruimte.

Op Il september werd het gemeentelijk
instructiezwembad, in het bijzijn van Frank
Jespers zelf. feestelijk heropend. Hierbij werd
een zwemwedstrijdje georganiseerd, waarin het
college van burgemeester en schepenen niet
Opgewassen bleek tegen teams zoals de school
directeurs, aannemer en architect en de spor
administratie. Gelukkig is deelnemen vanzelf
sprekend belangrijker dan winnen.

Wat werd er nu eigenlijk veranderd ?

De toegang tot het gebouw en alle binnendeu
ren werden verbreed en voorzien op doorgang
voor rolstoelgebruikers. Hiervoor werd tevens
een verplaatsbaar liftje aan het bad geinstal
leerd, zodat andersvaliden in het water kunnen
worden gelaten.

Openingsuren :
• voor de scholen : alle schooldagen
• voor het publiek :
op woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur
op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur
gesloten tijdens de schoolvakanties

Toegangsprijzen :
in groep:
scholen, per kind : 60 BEF
min. 15 kinderen -l6 jaar : 600 BEF
min. 1 5 jongeren + 16 jaar : 900 BEF

individueel :
kinderen tot l6 jaar :40 BEF
tot l6 jaar kroostrijk gezin : 30 BEF
personen vanaf 16 jaar : 50 BEF
vanaf 16 jaar kroostrijk gezin : 40 BEF
gepensioneerden 40 BEF
andersvaliden : 40 BEF

zwemlessen (per 10 lessen, inclusief toegang) :
in groep -l6 jaar : 1.000 BEF
in groep + 16 jaar : 1. 100 BEF
individueel -16 jaar (les van 30 min.) : 1.600 BEF
individueel + 16 jaar : 2.000 BEF
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Contactadressen van

DE EDEGEMSE VERENIGINGEN

EHEE I RELE RAAD
• voorzitter: dhr. R. Lemmens. Prins Boudewijnlaan 167, 2650. tel. 457.43.18
• secretaris : dhr B. Helsen, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat 19.2650 Edegem, tel. 289.26.50

Accordeonvereniging
De Nachtegaal v.z.w.
mevr. M. De Nys-Sips
Mussenburglei 52
2650 Edegem
tel. 288.51.19

Arbeiderstoeristenbond 
De Natuurvrienden
dhr. De Ridder
Kruikstraat I0
2018 Antwerpen
tel. 239.17.28

Basi licakoor
dhr. L. Peeters
Vrijwilligersstraat 2
2650 Edegem
cel. 457.77.16

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
sociaal-culturele activiteiten
mevr.A.Vandenlindenloof-Van Hees
Ernest Jouretlaan 87 bus 3
2650 Edegem
tel. 457.12.05

Buizegemkoor
mevr. B.Versavel-Schalckens
Rotenaard 102
2650 Edegem
tel.457.19.01

CMBV Edegem-Hove
sociaal-culturele activiteiten

mevr. N.Vercauteren-Gillis
Prins Boudewijnlaan 182
2650 Edegem
tel. 457.96.52

Culturele Kring Edegem
culturele activiteiten
dhr.A. Delbaen
Alfons Quecetlaan 5
2650 Edegem
tel. 440.32.16

Davidsfonds - afd. Edegem
culturele acitiviteiten
dhr. J.Vaes
Kontichstraat I66
2650 Edegem
tel. 457.20.1I

Den Dierenvriend
rechten van het dier en plichten
van de mens benadrukken
mevr. B. Baerts-Van Bael
Jean Notéstraat 2
2650 Edegem
tel. 457.19.60

Edegem RallyTeam
'De Minirijders' v.z.w.
dhr. J.Verbaere
Jan van Pirlostraat 3
2650 Edegem
tel. 440.34.62

Edegems Harmonieorkest
V.Z.w.
dhr. F.Wagemans

Florent Geversstraat 39
2650 Edegem
cel. 457.61.87

EdegemsVolkskunstkomitee
v.z.w.
dhr. J.Annaert
Onahankelijkheidsstraat 34
2650 Edegem
tel. 457.04.10

Elsdonk Oud-Scouts
sociaal-culturele activiteiten
dhr.A. van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
tel. 449.30.81

FederatieVlaamse
Vrouwengroepen v.z.w.
sociaal culturele activiteiten
mevr. H. DeWit-Jacobs
Jan de Sadelerlaan I0
2650 Edegem
tel. 449.17.66

Jeugdkoor 'De Vagebondjes'
v.z.w.
mevr. L.Verhaegen-Ceuleers
Jan de Bodtlaan 7
2650 Edegem
tel. 440.08.20

Koninklijk Familiakoor
Elsdonk
dhr. P. Fornoville



Parklaan I 14
2650 Edegem
tel. 448.25.61

Koninklijke Fanfare St.-Rosalia
dhr. M. Lycke
Onafhankelijkheidsstraat 135
2650 Edegem
tel. 457.67.08

Kring voor Heemkunde
Edegem v.z.w.
heemkunde
dhr.W.Swiggers
Loze Gaanweg 21
2650 Edegem
tel. 457.21.22

KristelijkeArbeiders
vrouwen-Buizegem
soiaal-culturele activiteiten
mevr. M. Enzlin-De Ridder
Jozef de Veusterstraat 92
2650 Edegem
tel.449.01.36

Kristelijke Arbeiders
vrouwen-H.Familie Elsdonk
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. Lequenne-Smolders
Valentina Le Delierstraat 33
2650 Edegem
tel. 440.67.88

Kristelijke Arbeidersvrouwen
Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes Edegem-Centrum
sociaal-culturele activiteiten
mevr. G. De Gueldre
Mr. R. Goossensstraat 34
2650 Edegem
tel. 457.07.58

Kristelijke Arbeidersvrouwen
- St.-Jozef Molenveld
sociaal-culturele activiteiten
mevr. M. Stoffelen
Baron de Celleslaan 55
2650 Edegem
tel.449.41.01

KristelijkeWerknemers
beweging-Elsdonk
algemeen vormingswerk
dhr. P. De Reys
Parklaan 145
2650 Edegem
tel. 449.77.92

KristelijkeWerknemers
beweging - Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes
algemeen vormingswerk
dhr.W Hendrickx
Onafhankelijkheidsstraat 175
2650 Edegem
tel.458.01.37

Openbare Bibliotheek
Elsdonk
mevr. H. Smets
Kerkplein zin
2650 Edegem
tel. 449.30.35

Oudervereniging Familia
Instituut
mevr. M. Eyckerman-Peridues
Prins Karellaan 50
2610 Wilrijk
tel. 828.07.78

School voor Jeugdfilatelie
'DeTassis'
verzamelen en leren omgaan mee
postzegels
dhr. E. De Cauwer
Ridder Gerardilaan 26
2650 Edegem
tel. 449.36.27

Sportclub OLVE 50+
sociaal-culturele activiteiten
mevr. M. De Meyer-Marcx
Ter Voortlaan 33
2650 Edegem
tel. 449.49.83

Studiekring St.-Ambrosius
lmkersgilde Edegem
zie 'Milieuraad'

Symfonisch Jeugdorkest
Edegem
mevr. K.Verhelst
Scheidingsstraat 1 3
2610Wilrijk
tel. 828.48.06

Toneelgroep 'De Meeuw'
dhr. L.Vermant
Omer van Ommerplein 17
2650 Edegem
tel. 288.53.07

Vakantiegenoegens Edegem
dhr. B. Dombrecht

Tony Bergmannstraat 35 bus l
2650 Edegem
cel. 449.04.34

Vevasco
algemeen vormingswerk
dhr. L. Vranck
Buizegemlei 66
2650 Edegem
457.24.46

Vlaamse Toeristenbond 
Vlaamse Automobilisten
bond - afd. Edegem
dhr. F Claes
Timmerdoncksraat 3I
2650 Edegem
cel. 449.32.91

Vlaams Nationale Stichting
Edegem v.z.v.
sociaal-culturele acitiviteiten
dhr. K. De Gryse
Leo Baekelandsraat 33
2650 Edegem
cel. 449.82. 1 2

VlaamsVerbond voor
Gepensioneerden
zie 'Seniorenraad'
Vogelkundige Kring St.-Franciscus
Edegem
dhr. F Herremans
Moerelei 34
2610 Wilrijk
tel. 827.71.36

Vogelkundige Kring 't Klaver
topje Edegem
dhr. P.Van Moeseke
Fort V-straat 62
2650 Edegem
tel. 449.29.30

Vriendenkring Blauwvoet
federatie - Schaar Adelheid
en Vendel Zannel<in
culturele manifestaties
mevr. E Michiels
De Wieken 23
2650 Edegem
tel. 457.95.65

Willemsfonds-afd. Edegem
sociaal-culturele activiteiten
dhr.A.Van den Bogaert
Elsenborghlaan 7
2650 Edegem
tel. 449.30.81
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GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD
voorzitter : mevr. M. Blondé, Koning Albertlei 29, 2650 Edegem, tel. 455.27.90

• secretaris : mevr. M.Verwimp, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat 19,2650 Edegem, tel. 289.26.50

Algemeen Christelijk
Vakverbond
dhr. J. Leyssens
Rotenaard 100
2650 Edegem
tel. 457.14.48

Bezigheidsclub C.M. Edegem
voor langdurig zieken en gehandi
capten
mevr. S.Van Helsen-Voet
Graaf de Fienneslaan 58
2650 Edegem
tel. 449.52.33

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
zie 'Culturele Raad'

Driehuizen v.z.w.
dagcentrum voor motorisch
gehandicapten
Grote Dries 3
2650 Edegem
tel. 457.35.10

Eensgezind Molenveld
Edegem v.z.w.
dhr. M. Daemen
Sorbrechtshofsraat 5
2650 Edegem
tel. 440.24.44

Elsdonk Oud-Scouts
zie 'Culturele Raad'

Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen v.z.w.
zie 'Culturele Raad'

Jonge Gezinnenbeweging 
Edegem-Wilrijk
dhr. H.Wouters
Ridder Gerardilaan 17
2650 Edegem
tel. 449.85.53

KatholiekeVereniging van
Gehandicapten
dhr. H.Van Damme
Henri Dunantsraat 36
2650 Edegem
tel. 457.10.87

Kristelijke Arbeidersvrouwen
Buizegem
zie 'Culturele Raad'

Kristelijke Arbeidersvrouwen
H.Familie Elsdonk
zie 'Culturele Raad'

Kristelijke Arbeidersvrouwen
Onze-Lieve-Vrouw-van
Lourdes Edegem-Centrum
zie 'Culturele Raad'

Kristelijke Arbeidersvrouwen
St.-Bernadette Edegem
Mortsel
mevr. J.Verhaverbeke-Van Dijck
Rombaut Keldermansstraat 19
2650 Edegem
tel. 440.64.62

Kristelijke Arbeidersvrouwen
St.Jozef Molenveld
zie 'Culturele Raad'

KristelijkeWerknemers
beweging - Elsdonk

zie 'Culturele Raad'

Liberale DamesafdelingVrij
Edegem
mevr. M. Bosmans-Thewissen
Ernest Jouretlaan 36
2650 Edegem
tel. 457.08.20

Oud-Gidsen Elsdonk-Edegem
mevr. J. Moelants-Chapel
Sterrenlaan 143
2610Wilrijk
tel. 440.10. 17

Oudervereniging BSGO
mevr. D. van der Straeten
Fazantenlaan 4
2610Wilrijk
tel. 440.70.78

Oudervereniging Familia
Instituut
mevr. Lieve Ronsse
Pieter van den Bemdenlaan 20
2650 Edegem
tel. 449.22.39

Oudervereniging Gemeente
school Andreas Vesalius
Edegem
mevr.V. Gossey-Peeters
DeWieken 11
2650 Edegem
tel. 458.14.77

Oudervereniging MSGO
dhr. Lens
Mgr. Cardijnlaan
2650 Edegem
tel. 458.02.64



Oudervereniging OLVE
humaniora
mevr.A. Buelens
Bouchoutselei
2540 Hove
tel. 455.50.93

Oudervereniging OLVE-mid
denschool
dhr. P. Celis
Asterlaan I 1
2550 Kontich

Oudervereniging OLVE-lager
onderwijs Rombaut
Keldermansstraat
dhr. P. Beeke
Konng Albertstraat 107
2547 Lint
tel. 455.95.03

Oudervereniging OLVE-Prins
Boudewijn laan
mevr. M. Baeten-Peeters

Arendsnestlaan I4
2650 Edegem
tel. 457.78.63

Rode Kruis Vlaanderen-afd.
Edegem
mevr. G.Verhulst
Prins Boudewijnlaan 186
2650 Edegem
tel. 457.27.0l

Socialistische Vooruitziende
Vrouwen Edegem
mevr. M.Wuylens-Van Looy
Onafhankelijkheidsstraat 161
2650 Edegem
tel. 457.64.78

Vrienden Oud-Scouts vzw
dhr. Frank Carron
Kontichstraat 77
2650 Edegem
tel. 458.13.57

Ziekenzorg H.Familie
dhr. F. Debisschop
lr.Haesaertslaan 27
2650 Edegem
tel. 449.42.88

Ziekenzorg Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdesparochie
mevr. P Duinslaeger
Buizegemlei 68 bus 2
2650 Edegem
tel. 458.28.84

Ziekenzorg St.-Bernadette
dhr.Van Hecken
Sint-Hathebrandstraat I
2640 Mortsel
tel. 449 33.09

Ziekenzorg St.-Jozef
zr.L. Heylen
Drie Eikenstraat 363
2650 Edegem
cel. 449.64.31

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD
• voorzitter: dhr. S. Buelens,A. Roncallilaan 4, 2610Wilrijk, tel. 449.07.39
• secretaris : dhr. L. Bries, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat I9, 2650 Edegem, tel. 289.21.20

Chiro Che Jongens Edegem
jeugdbeweging
Kristien Schoukens
Kerkeland 30
2550 Kontich
tel. 457.22.74

Chiro Che Meisjes Edegem
jeugdbeweging
Eve Renders
Boerenlegerstraat 228
2650 Edegem
tel. 458.13.70

K.S.AA. O.-L.-Vrouw-van
Lourdes
jeugdbeweging
Bart Meesters
Onafhankelijkheidsstraat 105
2650 Edegem
tel. 457.87.63

K.S.A. Parsival
jeugdbeweging
Joris Van Droogenbroeck
Heihoefseweg 30
2650 Edegem
tel. 457.67.85

K.S.J. Parsival
jeugdbeweging
Peggy De Bock
Heldenstraat I0
2650 Edegem
tel. 458.08.92

Plusj Elsdonk
parochiale jeugdvereniging
Veerle De Wachter
Vestinglaan 74
2610Wilrijk
tel. 440.14.99



Plusj Molenveld
parochiale jeugdvereniging
Inge Raus
Paul Gilsonlaan 12
2650 Edegem
tel. 440.17.24

V.K.S.J. Molenveld
jeugdbeweging
lrina Nauwelaerts
Leo Baekelandstraat 45
2650 Edegem
tel. 440.40.32

VVKM 28e Maria Regina
jeugdbeweging
Koen Stoffelen
Baron de Celleslaan 55
2650 Edegem
tel. 449.41.0I

VVKS 27e O.-L.-Vrouw-van
Lourdes
jeugdbeweging

Tom Belmans
Terelststraat I32
2650 Edegem
tel. 457.09.48

VVKSM 30e Sint-Theresia
jeugdbeweging
Stefaan Buelens
A. Roncallilaan 4
2610 Wilrijk
tel. 449.07.39

VVKSM 77e Sint-Paulus
Edegem
jeugdbeweging
Pieter Helsen
Gebroeders van Raemdonck
laan 57
2650 Edegem
cel. 457.67.37

VVKS BSe Elsdonk Scouts
jeugdbeweging
jan De Reys

Placanendreef 37
2950 Kapellen
tel. 605.69.59

47e AKABE Koningin Fabiola
Gehandicaptenscouts
jeugdbeweging
An Roose
WilliamWoodstraat 7/3
2140 Borgerhout
tel. 03/272.48.6l

Jeugdhuis Limerick v.z.w.
Parklaan 159
2650 Edegem
tel. 440.64.40

HetVarken van Sint-Antonius
v.z.w.
jeugdcafé
Strijdersstraat 69
2650 Edegem

-i7el

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR
MILIEU EN NATUUR
• voorzitter : dhr. J.Vanhaute. Jacob de Roorestraat 19,2650 Edegem, tel. 288.44.86
• secretaris : dhr. M. Konings. p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat 19,2650 Edegem, tel. 289.21.2l

Algemeen Christelijk
Vakverbond
zie 'Gezinsraad'

Den Dierenvriend v.z.w.
zie 'Culturele Raad'

DeWielewaal v.z.w.
dhr. Guido Hendrickx
Kontichstraat 83

2650 Edegem
cel. 457.09.97

Studiekring St.-Ambrosius
lmkersgilde Edegem
dhr.J.Van den Bosch
Graaf de Fienneslaan 39
2650 Edegem
tel. 440.74.22

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort S
Edegem
begeleide natuurwandelingen
mevr. Hilde Roy
Ernest Scaesscraac 2 bus 1 1
2650 Edegem
tel. 449.12.52



»orel7

• voorzitter: dhr.J. van den Kerkhof, Elsenborghlaan 31,2650 Edegem, tel. 449.42.03
• secretaris : mevr. M.Verwimp, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 289.26.50

Zorg voor Later -Vrij Edegem
seniorengroepering-ontspanning
dhr. F. Claes
Victoriastraat 52
2650 Edegem
tel. 457.49.47

Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden Edegem
dhr. W. Schiltz
Lentelei 42
2650 Edegem
tel. 457.15.67

activiteiten voor de derde leeftijd
mevr. M. Dierckx
Hendrik Kennisstraat 3[
2650 Edegem
tel. 440.15.81

Socialistische Bond voor

Oude,domsgepen,;onee,d:ns f'
0
rf

Kristelijke Bond van Gepen
sioneerden St.-Jozef Edegem
mevr. M.Storms
Ter Voortlaan 20
2650 Edegem
tel.449.85.14

Kristelijke Bond van Gepen
sioneerden St.-Bernadette
Mortsel-Edegem
mevr. M.Verschueren
Walter Pompelaan 4
2640 Mortsel
tel. 449.79.08

Hovestraat 1 61 bus 7
2650 Edegem
tel. 455.75.38

Kristelijke Bond van Gepen
sioneerden H.Familie 
Elsdonk
dhr.J. Billion
Ernest Jouretlaan 29 bus 2
2650 Edegem
tel. 458.16.36

K.N.S.B.-Eenheidsfront
Edegem
oud-strijders
dhr.J. van den Kerkhof
Elsenborghlaan 3 1
2650 Edegem
tel. 449.42.03

Kristelijke Bond van Gepen
sioneerden Onze-Lieve
Vrouw-van-Lourdes Edegem
dhr. Leo Clerbaut

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
• voorzitter: dhr. J.Verbruggen, Heldenstraat 35, 2650 Edegem, tel. 457.34.19
• secretaris : dhr. B.Van Heddegem, p.a. gemeentelijke sporthal DenWillecom,Terelststraat 2, 2650 Edegem,
tel. 289.23.70

Aikidoclub Acacia
mevr.V.Van Outrive
Hovestraat 144
2650 Edegem

tel. 455.49.92

Agfa Gevaert Bedrijfsclubs
badminton, tafeltennis en volleybal

dhr. L. Cools
Septestraat 27
2640 Mortsel
tel. 444.48.05 (kantooruren)



Atletiekvereniging Belgica
Edegem Sport
dhr. M. Bal
Buizegemlei 104
2650 Edegem
tel. 457.51.72

Basketbal Jong Buizegem
dhr. D. Michiels
Laureysstraat 52
2650 Edegem
tel. 288.55.42

Basketbal Jong Edegem
jeugd - seniors heren en dames
mevr.A.Torfs
Philips de Monteplein 14
2650 Edegem
tel. 440.28.21

Biljartclub St.-Jozef
dhr. E. Brants
Jozef deVeusterstraat 67
2650 Edegem
tel. 449.14.10

Biljartclub 't Centrum
dhr.A. Mols
Oude-Godstraat 37
2650 Edegem
tel. 457.46.14

Edegemse Basketbalclub
v.z.w.
dhr. L. Huybrechts
Floralaan 7
2640 Mortsel
tel. 440.21.88

Edegemse Bicycle Club
Molenvrienden
wielersport
dhr.A. Peeters
Kontichstraat 195
2650 Edegem
tel. 458.04.02

Edegemse Kajak Club
dhr. M. Lemaire
Joe Englishlaan 28
2650 Edegem
tel. 457.28.66

F.C. Belgica v.z.w.
voetbal
dhr.J. Mariën
Andreas Vesaliuslaan 15
2650 Edegem
tel. 440.22.4I

Jong Uilenspiegel Edegem
handbalvereniging
dhr. S. De Kinder
Callenstraat 25
2600 Berchem
tel. 230.25.56

Kamakura Budokan Edegem
karateclub
dhr. J. Janssens
Willem Herreynsstraat 2
2650 Edegem
tel. 440.69.73

K.B.C. Krachtbal Edegem
dhr.W Steenwegen
Adrien de Gerlachestraat 2
2650 Edegem
tel.448.13.01

Koninklijke Handbooggilde
St.-Sebastiaan
dhr. D. Marien
Vrijwilligersstraat 1
2650 Edegem
tel. 288.42.02

Koninklijke Ik Dien F.C.
• voetbal
dhr. P. Duvignau
Kerkplein 16 bus 3
2650 Edegem
tel. 440.48.53
• jeugdafdeling voetbal
dhr. D. Steurs
Ringlaan 78 bus 5
2610Wilrijk
tel. 449.60.27
• jeugdafdeling tennis
dhr. P. Kuypers
Zwaluwenlei 16
2650 Edegem
tel. 458.40.56
Koninklijke Korfbalclub
Voorwaarts v.z.w.
mevr. ].Vanheerentals
Rozenhof 29
2650 Edegem
tel. 440.15.62

K.V.V. Belgica-Edegem Sport
v.z.w.
voetbal
dhr. J.Verbruggen
Heldenstraat 35
2650 Edegem
tel. 457.34.19

Minibasket Jong Edegem
initiatie- recreatie - training en
competitie
dhr. J.Verbeke
Rozenhof 16
2650 Edegem
tel. 449.43.76

Royal Victory Hockey Club
mevr. M. DeVos
Ter Hoger Hagen 3
2650 Edegem
tel. 457.99.57

RUBES Rugbyvereniging
dhr.WYan Dessel
Ter Beke 11
2650 Edegem
tel. 440.13.06

S.C. OLVE v.z.w.- badminton
badminton in alle speelsterkten
dhr. J. Dekrem
G. van Laethemlaan 22 bus 2
2650 Edegem
tel. 457.55.24

S.C. OLVE v.z.w.- voetbal
dhr.J. Claes
Baron de Celleslaan 32
2650 Edegem
tel. 449.28.30

Tafeltennis en Zaalvoetbal
Kruispunt
dhr.WVan denWijngaert
Ter Borchtlaan 84
2650 Edegem
tel. 449.94.74

Turnkring Jong Edegem
turnen - acro - tumbling - toestel
turnen - jazz - rope-skipping
mevr.A. Billion-Baeyens
Laureysstraat 3l
2650 Edegem
tel. 288.61.05

Turnkring Olympia Gym
v.z.w.
school voor lichamelijke opvoe
ding
dhr.W.Van Neck
Grote Dries 6 bus 6
2650 Edegem
tel. 457.25.28

V.K. Pannenhuiseke
volleybalclub



dhr.A.Verhelst
A. Roncallilaan 16
2610Wilrijk
tel. 449.89.84

Volleybal Jong Edegem
mevr. ]. Palinclo-Brouwers

Paul Gilsonlaan 14
2650 Edegem
tel. 449.61.95

W.S.V. De Dauwstappers
Edegem
wandelclub

dhr.J.Van Looy
Henri Dunantsraat 29
2650 Edegem
tel. 457.25.02

,,,11king
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GEMEENTELIJKE WERKGROEP
V0@R ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
• voorzitter: dhr. R. Devlieghere, Pastoor Moonslaan 33,2650 Edegem, tel. 448.20.86
• secretaris : mevr. M.Verwimp, p.a.Administratief Centrum, Kontichstraat 19,2650 Edegem, tel. 289.26.50

1 1.1 I.II.-comité Edegem
dhr. D. Stoffelen
Gerard van Laethemlaan 18 bus 2
2650 Edegem
tel. 458.55.64

Broederlijk Delen Edegem
mevr. H. Keersmaekers-Velle
Fort V-straat 58
2650 Edegem
tel. 440.88.25

Calcutta Rescue Belgium
fam.Van derVelden-Van Bueren
Mortselstraat 36
2650 Edegem
tel. 458.49.73

Chico Straatkinderen Peru
mevr. Hilde Coeckelbergs
Wattiezplaats 1 2
2650 Edegem
tel. 449.38.77

Oekraineproject
mevr. L. De Cooman-Bollaerts
Prins Boudewijnlaan 268
2650 Edegem
tel. 440.63.65

Oxfam-Wereldwinkel Edegem
mevr. H.Van Laer-Marichal
Pieter van den Bemdenlaan 124
2650 Edegem
tel. 449.92.39

Rijstactie
dhr. Lucien De Schamphelaere
Hovestraat 15 1
2650 Edegem
tel. 455.64.78

Unicefcomité Edegem
mevr. Hilda Ghys-Van Doorslaer
Simon Stevinlaan 12
2650 Edegem
tel. 449.95.47

Weeshuizen Roemenië
mevr. K. Bergé-Verdonck
Rombaut Keldermansstraat 26
2650 Edegem
tel. 440.05.45

GEWIJZIGD CONTACTADRES EDEGEMSE VERENIGINGEN
Ondergetekende, .
deelt volgend gewijzigd contactadres mee, met verzoek dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst
'Contactadressen van de Edegemse verenigingen' waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vereniging .
Naam nieuwe contactpersoon .
Adres .
Telefoonnummer : Datum : Handtekening :

Te zenden naar: Gemeentelijke informatiedienst Edegem, Kontichstraat 19,2650 Edegem



Activiteiten in sporthal
Den Willecom :
• SPORT EN SPEL
tijdensde herfstvakantie
voor kinderen van het basisonderwijs

Van dinsdag2 te.m. vrijdag 5 november
telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16
uur.
De kinderen kunnen blijven eten in de sporthal
mits zij zelf hun middagmaal en drank meebren
gen.

• mountainbikedag op dinsdag november voor
kinderen vanaf 10 jaar
• avonturensportdag op donderdag 4 november
voor· kinderen van 8 tot 10 jaar en op vrijdag 5
november voor kinderen vanaf 1 1 jaar
Voor verdere info, lees verder :"activiteiten in
regio Midden-Provincie".

Prijs :
1.200 BEF/kind/week voor
spore en spel

1 .450 BEF/kind/week voor
sport en spel + avonturen
dag

1 .500 BEF/kind/week voor
sport en spel + moutainbike
dag
1.750 BEF/kind/week voor
sport en spel + mountainbi
kedag + avoncurendag

Inwoners van Edegem met een laag inkomen
kunnen vermindering krijgen van 500 BEF voor
sport en spel, mits voorleggen van een attest
van het OCMW

De inschrijving dient wel in zijn geheel en per
week te worden betaald. De inschrijving is pas
geldig na betaling.

Er is alle dagen voor- en naopvang vanaf 8.30 tot
1 0 uur en van 16 tot 17.30 uur. Voor deze
opvang betaalt u 50 BEF/dag/kind.

Inschrijven kan vanaf 8 oktober in de sporthal.
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Activiteiten in de regio
Midden-Provincie :
· Mountainbikedag

Voor wie?
voor alle jongeren van
10 tot 14 jaar

Wanneer?
dinsdag 2 november

Waar?
BLOSO-parcours

Beerse (busvervoer van en naar de sporthal)

Prijs?
600 BEF. inbegrepen : busvervoer, verzekering en
fiets + helm

Meebrengen ?
lunchpakket en drank, eventueel regenkledij

Inschrijven?
vanaf 8 oktober in sporthal Den Willecom. Er
kan worden ingeschreven voor verschillende
niveaus.

·Avonturensportdag

Voor wie en wanneer ?
• voor 8- tot 10-jarigen op donderdag 4 november
• voor 1 1- tot 14-jarigen op vrijdag 5 november

Wat?
• 8- tot I0-jarigen : vlottenbouw, klimmen,
wateroversteek, draadnet....
• Il- tot l4-jarigen : duizendpoot, boogschieten,
touwenparcours, ...

Waar?
De Nekker, Mechelen

Prijs?
450 BEF. busvervoer
en verzekering inbe
grepen

Meebrengen ?
lunchpakket en
drank, reservekledij



Bijscholing in de regio
Midden-Provincie :

Voor deze bijscholing heb je geen enkele dans
ervaring nodig. Lichtgekleurde zolen zijn nood
zakelijk.

• Inline skaten
Voor wie ?
sportmonitoren, sportleerkrachten en alle gein
teresseerden

• Mini-tennis

Lesgever ?
Marleen Horemans (Danskant)

Prijs ?
250 BEF

Wanneer ?
donderdag 25 november van
13.30 tot 15.30 uur·

Waar ?
SC 'Het Loo', Antwerpse
steenweg 59, Ranst
Broechem

Wanneer ?
zaterdag 27 november

Voor wie ?
sportmonitoren, sportleerkrachten en tennisle
raren

Inhoud
Mini-tennis is de kindvriendelijke vorm van ten
nis, die enkel succesvol is als men het materiaal
gebruikt dat voor kinderen is aangepast, d.w.z.
dat men op kleinere terreintjes speelt en hierbij
mini-tennisballen en -rackets gebruikt. Dankzij
deze aanpassingen is het mogelijk op een prett i
ge. speelse en snelle manier tot een globale
spelsituatie te komen.

Waar?
SC 'Ter Smisse', L. Van
Regenmortellei 6, Borsbeek

Prijs?
450 BEF

Wanneer?
woensdag 3 november van 14
tot I7 uur

Voor wie?
alle sportmonitoren en sport
leerkrachten

Inhoud
Tijdens deze initiatie worden de mogelijkheden
binnen de lessen lichamelijke opvoeding, een
sportweek of een sportdag uitgediept, waar de
basisvaardigheden met differentiatiemogelijkhe
den uit het inline skaten worden aangeleerd. Al
snel blijkt dat een beginnende skater na enkele
uurtjes al vrij veel kan. Er wordt oefenstof aan
geboden die boeiend is om tijdens elke les aan
je leerlingen te geven. Bij inline skaten worden
de volgende individuele basiseigenschappen ge
oefend : uithouding. kracht en behendigheid. Bij
de spelvreugde zal het samenspel. de oog-hand
en oog-voet-coördinatie en het plezier in het
bewegen toenemen.
Aan de deelnemers wordt ten zeerste aangera
den het nodige beschermmateriaal te dragen.
Men kan dit huren aan de prijs van 100 BEF/dag.
U dient op het inschrijvingsformulier wel uw
schoenmaat op te geven en de dag zelf lage
sportschoenen en lange kousen mee te brengen.

Lesgever?
Annick Claeys

Waar ?
sporthal St.-Rita, Rompelei, Kontich

Prijs ?
350 BEF

• Springbonen

Inhoud
Springbonen is een cursus waarin dansen en
dansspelletjes voor 6- tot l5-jarigen centraal
staan. Elk spel heeft als doelstelling om naast het
spel op zich ook een pakket te geven naar het
dansen toe. Springbonen laat je kennismaken
met een heel andere manier van dansen dan je
gewoon bent van televisie of van op school.

Lesgever?
Ann Gelens

Voor alle informatie
en inschrijvingen kan
je terecht in sporthal
Den Willecom,Ter
elststraat 2 te Ede
gem, tel. 289.23.70.
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BALLADEN @P
JE LEVENSWEG
van Guido Gezelle tot

Jan Veulemans

E VLAAMSE
INFOLIJN
0800/3 02 01
U hebt een vraagje voor de
Vlaamse overheid ...

Inkom
100 BEF

Waar ?
raadzaal van het Oud-gemeentehuis, gemeenteplein

Hoewerkt deVlaamse Infolijn
precies ?
1 . U belt ons gratis op het num
mer 0800/3 02 0 1 en u vertelt ons
waarover u een vraag hebt.
2.Wij vertellen u bij welkeVlaamse
overheidsdienst u moet zijn en
geven u meteen het juiste nummer
waar u terecht kunt met uw vraag.
Zo eenvoudig is het.
3. We staan voor u klaar elke
werkdag van 9 uur 's morgens tot
7 uur 's avonds.

Eén telefoontje en u weet
precies waar u moet zijn
Rechten, plichten, regels en... uit
zonderingen op de regels.We kun
nen ons voorstellen dat u wel
eens een vraag hebt. Alleen, aan
welke overheidsdienst moet u die
vraag dan stellen ? En wanneer is
die dienst open ? Dat kan de
Vlaamse Infolijn u exact vertellen.

Vraagje over...
...bouwpremies ?

...kunstsubsidies ?
...pleziervaart ?

...milieuvergunningen ?
...bejaardenzorg ?

...het starten van een eigen zaak ?
...exportbevordering ?'

...onze snelwegen ?
...successierechten ?

· )...vaccinaties .
...kinderopvang ?

...sportkampen ?
)

...maar u weet niet bij
wie u terecht kunt ?

zijn er
op een
kunnen

Inlichtingen en inschrijvingen
FloraVan Huffelen, Drie Eikenstraat 171, tel.449.43.11
of
Ben Helsen,Administratief Centrum, Kontichstraat 19,
tel. 289.26.50

Organisatie
gemeentelijke culturele raad - permanente vorming

Wanneer ?
zondag 28 november om 1 1 uur

"Balladen op je levensweg' wordt gebracht door mevr. Zelda
Verhulpen, toneel- en woordkunstenares.
Inleiding over het genre en de historiek door dhr. Erik Verstraete.
cultuurjournalist.

verwoorden.
Wie het tegenwoordig over
balladen heeft. bedoelt altijd
een verhalend gedicht of lied.
dat soms op dramatische,
soms op speelse of ironische
wijze. met eenvoudige strofen
het levensverhaal vertelt.
Door hun charmante eenvoud
zijn deze "volksballaden" popu
lair geworden.
De ballade voert ons meteen
terug naar de oorsprong en de
kern van dit eeuwenoude lite
raire genre, zoals het gekende
"Heer Halewijn".
Vele bekende en ook minder bekende balladen uit noord en zuid
zijn gelukkig bewaard gebleven, waarvan wij u een bloemlezing
laten horen tijdens onze voordracht.

In een mensenleven
mijlpalen, die we ook
episch-lyrische wijze
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WERKGROEP
EMANCIPATIE

EDEGEM Wenskaarten
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HOOP

De tijd van de kerst- en nieuw
jaarskaarten komt in het vooruit
zicht. Waarom geen UNICEF
wenskaart naar familie, vrienden
en kennissen sturen ?

Data:
• drie theoretische lessen op maandagavond :8, 15 en 22 november
van 20 tot 22.15 uur

• één praktijkles op zaterdagvoormiddag : 27 november van 10 tot
12.15 uur.

Er zijn veel mannen en vrouwen die weinig verstand hebben van
auto's. De mannen durven over dat weinige meestal nog praten.
Vrouwen missen daarvoor vaak het zelfvertrouwen.
De werkgroep emancipatie stele u daarom de basiscursus autome
chaniek voor. waarin u leert
• hoe een auto grosso modo in elkaar steekt
• hoe de onderdelen heten en waar ze in uw eigen auto zitten
• hoe u een band verwisselt
• waar u bij pech zelf iets kan aan verhelpen en waar u zeker af
moet blijven

• wanneer u de hulp van een garagist inroept en hoe u door hem au
sérieux genomen wordt.

Deze cursus vindt reeds voor de vijftiende keer plaats !

BASISCURSUS AUTOMECHANIEK VOOR VROUWEN

Plaats:
• avondlessen : refter Administratief Centrum. Koncichscraac 19 ce
Edegem

• op zaterdagvoormiddag gaan we naar garage De Krikker,
Turnersscraac 36 teAntwerpen.

Begeleiding :
Bob Dockx van garage De Krikker.

Bijdrage:
800 BEF. cursus inbegrepen.

Nieuwe ideeën of suggesties zijn altijd welkom ! Of hebt u
soms zin om mee in de werkgroep te stappen ? Ook dat kan :
geïnteresseerden kunnen contact opnemen op onderstaand
adres.

Informatie en inschrijvingen :
Kristel Kussé, p.a. administratief centrum, Koncichstraat 19 te
Edegem, tel. 289.22.46 (bij voorkeur tussen 9 en 12 of tussen 14
en l6 uur).

Wij aanvaarden voor deze cursus maximum vijftien deelneem
sters.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aangelegd : zij komen aan
bod tijdens de volgende cursus.

De Unicef-wenskaarten zijn
bekend geworden door de kwali
teit van de tekeningen en de gun
stige prijzen. De tekeningen wer
den door diverse kunstenaars uit
de ganse wereld gratis ter
beschikking gesteld. Met de
opbrengst van de wenskaarten
financiert Unicef hulpprojecten
voor miljoenen zieke, ondervoede
en onwetende kinderen van over
al...

Hebt u al aan de Unicef-agenda
gedacht, niet alleen als persoonlijk
cadeau of relatiegeschenk. maar
ook voor eigen werktafel ? Of aan
de geschenkartikelen en spelletjes
van Unicef ? U lan er een stukje
geluk voor een kind mee kopen.
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Inlichtingen en verkoop vanaf
begin november bij de dienst ont
haal, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem, tel.
289.26.50.

Bloemenverkoop tijdens de
jaarmarktfeesten

Naar jaarlijkse gewoonte had
Unicef haar bloemenstand op de
Edegemse jaarmarktfeesten.

Wij verkochten voor 31.200 BEF
roosjes en voor 13.100 BEF wens
kaarten.

Heel hartelijk dank aan de vele
sympathisanten die een boeketje
kochten en zo Unicef daadwerke
lijk steunden.

Uw steun gaat naar de heropbouw
van Turkije. Samen met de volwas
senen wachten daar heel veel kin
deren om terug hun normale
leven te hervatten. In naam van al
die kinderen, van harte dank.

$0€IAAL-PEDAGOGISCHE
TOELAGE
aan moeders van mindervaliden

Het gemeentebestuur verleent aan de moeder (of de persoon die
haar vervangt) die de verzorging op zich neemt van een zwaar
fysisch of mentaal gehandicapt kind (minimum 66% invaliditeit) een
jaarlijkse toelage als tussenkomst in de bijzondere zorg die het kind
vereist. De toelage wordt globaal per jaar toegekend vanaf het
ogenblik dat de verhoogde kinderbijslag wordt uitgekeerd en de
uitbetaling wordt stopgezet op het einde van het kalenderjaar
waarin het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.
Indien het kind thuis wordt verzorgd en geen school bezoekt. noch
in een instelling is geplaatst, bedraagt de jaarlijkse toelage 6.000
BEF; indien het kind wel een school bezoekt of in een instelling is
geplaatst, maar minstens 50% van de verlofperiode in familiever
band doorbrengt, bedraagt de jaarlijkse toelage 3.500 BEF.

Het aanvraagformulier voor de sociaal-pedagogische toelage kan
worden verkregen door gebruik te maken van onderstaande strook
of door telefonische aanvraag op telefoonnummer 289.26.50
(dienst bevolking - afdeling sociale zaken), alle werkdagen tussen 9
en I2 uur.

Om de toelage te kunnen genieten dient als bewijs een fotokopie
van een geldig algemeen attest van verhoogde kinderbijslag te wor
den gevoegd bij het aanvraagformulier. De aanvragen zelf moeten
uiterlijk op 15.1 1.1999 worden ingediend bij het College van
Burgemeester en Schepenen.

Personen die deze toelage reeds genieten, krijgen een brief toege
stuurd en hoeven daarom het aanvraagformulier niet meer aan te
vragen.

AANVRAAGFORMULIER
sociaal-pedagogische toelage aan moeders van mindervaliden

Ondergetekende,

Edegem,.

...................... (naam + voornaam),wonende te

....................................... (straat + huisnummer),wenst

een aanvraagformulier te verkrijgen voor de sociaal-pedagogische toelage voor mindervaliden.

Edegem, (datum)

································································································· (handtekening)

voor I november 1999 bezorgen aan : Gemeentebestuur Edegem, dienst Bevolking, afdeling Sociale Zaken,
Administratief Centrum, Kontichstraat I9,2650 Edegem.
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@€MW EDEGEM
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THUISVERZORGING

Start werkgroep thuisverzorgers

Draagt u zorg voor een zieke, zorgbehoevende, gehandicapte partner, kind of ouder ... ?
Bent u op zoek naar informatie over deze thuiszorg ?
Heeft u af en toe behoefte aan ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen met andere thuisverzorgers ?

Dan is de werkgroep thuisverzorgers misschien iets voor u !

De bedoeling van dit initiatief is aan familie-thuisverzorgers de mogelijkheid te bieden regelmatig samen te
komen (4 keer per jaar).
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ervaringen en problemen rond concrete zorgsituaties worden besproken.

Startbijeenkomst :
woensdag 8 december om 20 uur
Administratief Centrum OCMW,Terlindenlaan I te Edegem

Inlichtingen : tel. 450.84.06 (thuisdiensten)

De informele thuisverzorger in de
thuiszorg

Naarmate de vergrijzing van onze samenleving
toeneemt,groeit de aandacht voor de thuiszorg.
ook in Edegem.
De term thuiszorg staat voor het geheel van
zorgen die aan een thuiswonende zorgbehoe
vende persoon worden verleend met de bedoe
ling het zelfstandig wonen in het natuurlijk thuis
milieu in stand te houden.
Thuiszorg is een samenspel van formele
(beroepskrachten) en informele zorgverleners.
De informele thuisverzorger, ook mantelzorger
genoemd, verleent zorg omdat hij een familiale
en/of affectieve band heeft met de zorgbehoe
vende. Meestal is de thuisverzorger de partner,
ouder, het kind of aangetrouwd kind van de
zorgbehoevende. Binnen het geheel van de
zorgverlening neemt de informele thuisverzor
ger het grootste deel van de zorgen op zich. Zij
hebben dus zeker recht op erkenning en onder
steuning.

Onderzoek naar de thuisverzorgers in
Edegem

In opdracht van het OCMW van Edegem voer
den vier studenten Politieke en Sociale

20

Wetenschappen van het UIA. onder begeleiding
van professor· Thérèse Jacobs, een wetenschap
pelijk onderzoek uit naar de thuisverzorgers in
Edegem. Een representatieve groep thuisver
zorgers werd geïnterviewd.
In het voorjaar van 1999 stelde de onderzoe
kers hun rapport voor aan de beleidsverant
woordelijken van het OCMW.

Resultaten van het onderzoek :profiel
van de gemiddelde thuisverzorger

De Edegemse thuisverzorgers zijn voorname
lijk gehuwde vrouwen.
Zij hebben vaak een gebrek aan morele
ondersteuning en een gebrek aan kennis van
de bestaande voorzieningen en tegemoetko
mingen in de zorgverlening.
Zolang de informele thuisverzorgers contac
ten kunnen onderhouden met familie en
vrienden, kunnen deelnemen aan het vrije
tijdsleven en af en toe op vakantie kunnen
gaan, is de zorg draaglijk.

• Hun draagkracht wordt ook groter naarmate
zij meer waardering krijgen voor hun zorg.

• Een ruim aantal van de geïnterviewden heeft
behoefte aan contacten met andere thuisver
zorgers.



Werkgroep thuisverzorgers

Om tegemoet te komen aan deze laatstge
noemde behoefte aan contact en uitwisseling
wordt in december een werkgroep thuisver
zorgers opgestart.

De bedoeling is aan families-thuisverzorgers de
mogelijkheid te bieden regelmatig samen te
komen (4 keer per jaar). Tijdens de bijeenkom
sten kunnen zij hun ervaringen en problemen
rond concrete zorgsituaties bespreken.

In de aanvangsperiode kan de werkgroep reke
nen op de ondersteuning en begeleiding van de
vzw Werkgroep Thuisverzorgers uit Heverlee.
Deze vzw verenigt personen en gezinnen in
Vlaanderen die thuis zorgdragen voor een zorg
behoevende en ijvert voor hun erkenning en
verdedigt hun belangen.
De vzw heeft zowel organisatorisch. inhoudelijk
als methodisch een deskundigheid ontwikkeld
rond lokale werkgroepen.

Voor meerdere inlichtingen omtrent dit ini
tiaief kan u steeds contact opnemen met
Magriet Meyvis of Karin Vermeulen op het
nummer· 450.84.06 (thuisdiensten).

MINDERMOBIELEN
CENTRALE
U wil zich inzetten voor anderen ?
U beschikt over een rijbewijs, een wagen. een
telefoon en wat vrije tijd ?
U wil mensen, mits een kleine vergoeding, met
uw wagen vervoeren ?

Dan kan u vrijwillige chauffeur worden bij de
Mindermobielencentrale.

De mindermobielencentrale van het OCMW
Edegem is gestart op /
mam 1998 eo wegeos he< 1
stijgend aantal aanvragen
zijn wij dringend op zoek
om .cijwillige chaoff'""· • MMC 1

Als chauffeur moet u een wagen, een geldig rij
bewijs, een autoverzekering en een telefoon

2l

OCMW Edegem
Poetsdienst
aan huis

zoekt

een hal-time
poetsvrouw aan huis

voorwaarden : stagegerechtigd zijn
(jonger dan 30 en nog geen 6 maanden

gewerkt of schoolverlater)

inlichtingen : cel. 450.84.06

hebben. De vergoeding die u ontvangt bedraagt
7,5 BEF per kilometer.
Bij ongeval wordt u gedekt door uw eigen auto
verzekering, een speciale omniumverzekering
van de Mindermobielencentrale, een verzeke
ring burgerlijke aansprakelijkheid en een verze
kering lichamelijke schade aan chauffeurs.
U bepaalt zelf op welke dagen en uren u wenst
te rijden. Per aanvraag via de centrale, kan u
beslissen of u de gevraagde rit aanvaardt of niet.

Wenst u meer informatie, dan kan u op volgend
adres van 9 tot l2 uur terecht :
OCMW Edegem
Mindermobielencentrale
Terlindenlaan I
2650 Edegem
tel. 450.84.05



___________________________...

VERENIGINGEN IN
DE KIJKER

Een aanrader '

meer populaire genre zoals The Phantom of the
Opera van AL.Webber en An American
Symphony van M1.Kamen.

Het hoogtepunt van deze concertavond is
beslist het optreden met de Duitse trompettist
Reinhold Friedrich. Deze internationale solist is
professor aan de Staatliche Hochschule für
Musik in Karlsruhe. Bovendien was hij geduren
de I5 jaar trompet-solist bj het Radio
Sinfonieorchester Frankfurt. Samen met andere

befaamde trompettisten
zoals Hakan Hardenberger,
Wynton Parsalis en Ole
Edward Antonsen behoort
Reinhold Friedrich tot de
top-vijf van de wereld. Hij zal
samen met SJOE het Hertel
Concerto voor piccolo
trompet en- een primeur
voor Europa de Carmen
fantasie van Bizet vertolken.
Dirigent Steven Verhaert,
trompettist bij het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen, hanteert reeds
voor het twaalfde opeenvol
gende jaar het dirigeerstok
je.

De presentatie is in handen van Vicky Versavel.

Kaarten voor deze unieke gelegenheid kosten
350 BEF en kan men telefonisch bestellen bij
Veerle Wallebroek op het nummer 454.48.26.

SJOE, bestaande uit een 60-tal bruisende muzi
kanten van beginner tot semi-professioneel,
heeft de laatste jaren een aardige reputatie
opgebouwd als jonge en dynamische vereniging
met heel wat muzikale kwaliteiten in huis.
Tijdens het 18-jarig bestaan van SJOE is niet
alleen het orkest, maar ook haar publiek
gegroeid. De bedoeling van het orkest is een zo
breed mogelijk publiek te bereiken. Daarom
beschikt SJOE over een zeer uitgebreid, kwali
tatief hoogstaand repertorium.

Ook dit jaar organiseert het Symfonisch
Jeugdorkest Edegem, beter bekend onder de
naam SJOE, een concert in deSingel te
Antwerpen. Deze keer zal het jaarconcert
plaatsvinden vrijdag 26 november om 19.30
uur in de Blauwe Zaal.

Symfonisch Jeugd
orkest Edegem en
Reinhold Friedrich in
concert in deSingel

Op het programma van deze avond staan zowel
klassieke werken, zoals de Ouverture Italiaan in
Algiers van
Rossini, een wals
uit de Boeren
psalm van de
Vlaamse compo
nist Devreeze, en
stukken uit het
moderne en
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ACTIVITEITENKALENDER

DINSDAG 26 OKTOBER

MAANDAG 25 OKTOBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
voordracht met demonstra
tie : "groenten van vroeger"
I9 tot 23 uur
refter Administratief Centrum,
Koncichstraat 19

Jeugdkoor DeVagebondjes
opluisteren eucharistievie
ring
10 uur
St.-Theresiakerk, Grote Steenweg
650, Berchem
info: 440.08.67 (Ceuleers)

ATB De Natuurvrienden
natuurwijnbrouwersgilde : be
spreking en proeven van fruit
wijnen
20 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 440.38.16 (Stevens) of
645.20.57 (Berckmoes)

DONDERDAG 28 OKTOBER

KAV H.Familie
reeks "vrouwen in midden
leeftijd"
9 uur
ook op 10, 24/I 1 en 8/12
Reinildisheem, ingang lr. Haesaerts
laan 4
inschrijven noodzakelijk
info : 289.43.72 (Van Parijs)

WOENSDAG 27 OKTOBER

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

KAV Centrum
bloemschikken : grafstuk
19.30 uur
De Crypte, zij-ingang O.-L.-V.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
inkom 30 BEF
info : 457.03.33 (Hofman) of
457.86.23 (Geerts)

Elsdonk Oud-Scouts
bezoek aan firma Bronico
13.30 uur
Bronico, Drossaertstraat 32,
Borgerhout
deelname : 100 BEF
info en inschr. : 449.81.91 (De
Koek)

457.05.16info en inschr.
(Boudry)

ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij : wijnen uit de
Haut-Médoc
20.30 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Rooresraat 8
deelname 450 BEF/pers.
info : 457.28.66 (M.Lemaire)

Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen
voordracht : welk vlees heb
ben we in de kuip
spreker : FlorVan Noppen
20 uur
Elzenhof, Kerkplein I, Elsdonk
inkom gratis
info : 449.17.66 of 228.52.85 (De
wi)

Sint-Franciscus Edegem
SOe vogeltentoonstelling
deelname van ± 800 vogels, voor
middag : vogelverkoop
IO tot I5 uur
OLVE-college, Rombaut Kelder
mansstraat 33
toegang gratis
parking op de speelplaats

ATB De Natuurvrienden
rommelmarkt
I0 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 449.00.71 (M.Van Elsen)

ZONDAG 24 OKTOBER

Koninklijke Fanfare St.-Rosalia
concert:'De wondere wereld
van de film"
20 uur
hotel Ter Elst. Beethoven-auditori
um,Terelsstraat 310
inkom 300 BEFVVK 250 BEF
info: 457.67.08 (Lycke)

VTB-VAB
feestelijke opening van 25e
diavoordrachtseizoen :
"Ecuador: Joos De Rijcke en
andereVlamingen achterna'
door M. Mortelmans, gevolgd
door proeven van Ecuadoriaans
schoteltje en glas wijn
19.30 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
inschrijven verplicht vóór 18/ I 0
288.49.10 (FClaes)

KAV H.Familie
de nacht in met vrouw en
wereld
Brussel
info 440.27.26 (Vochten)

0HTOBER
VRIJDAG 22 OKTOBER

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
filmvertoning '50-jarig be
staan"
20 uur
Ons Nest.Jacob de Roorestraat 4
toegang gratis
info : 449.97.50 (Vrysen) of
288.51.19 (De Nys)

ZATERDAG 23 OKTOBER
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KAV Buizegem
kookdemonstratie "we
ken er een soepje van"
19.30 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 457.25.50 (Tops)

KAV H.Familie
demonstratie soepen
19.30 uur
Reinildisheem, ingang Ir. Hae
saertslaan 4
info : 289.00.17

KAV S.-Jozef
bloemschikken rond Aller
heiligen
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
(einde speelplaats)
info : 449.60.1I (Boyart)

VTB-VAB
diavoordracht "Ecuador : Joos
De Rijcke en andere
Vlamingen achterna"
door M. Mortelmans
20 uur
De Schrans, Molenveldlaan 4
toegang 120 BEF, leden VTB-VAB
80 BEF, geen reservatie

ZATERDAG 30 OKTOBER

tentoonstelling Paul De Rijck
Huis Hellemans
lees ook bi. 1 1

KAV Edegem-Centrum
reis : hobbybeurs Utrecht
vertrek 8 uur
prijs 600 BEF (busvervoer en
inkom)
info : 458.07.38 (Wyckmans)

NOVEMBER
MAANDAG I NOVEMBER

Zelfhulpgroep Ziekte van Par
kinson - Immaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiënten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte betrok
ken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata, Oude-Godstraat
110
info: 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 2 NOVEMBER

sport en spel tijdens de herfstva
kantie
sporthal DenWillecom
lees ook bi.

DONDERDAG 4 NOVEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
Afrikaans dansen - introduc
tie
20 tot 22 uur
sporthal Den Willecom, zaal C,
Terelststraat 2
inschrijven noodzakelijk :
440.71.54 (Patteet)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
hobbynamiddag
14 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF, niet-leden 1 20 BEF
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 5 NOVEMBER

Elsdonk Oud-Scouts
eucharistieviering in H.Fami
liekerk
ter nagedachtenis van onze over
leden EOS-vrienden
19 uur

24

Molenveldlaan 2A
info : 449.30.43 (Brae)

ZATERDAG 6 NOVEMBER

hulde aan de gefussilleerden van
de oorlog 1914-1918
20 uur
Fort5
lees ook bi.

Willemsfonds
bezoek aan tentoonstelling
'Keizer Karel 1500-1558°'
St.-Pietersabdij. Gent
info en kaarten 223.53.54
(Dourcy-Belle-Rose) of 440.29.07
(De Clercq) of 440.64.23 (Van
Geel)

MAANDAG 8 NOVEMBER

start basiscursus automecha
niek voor vrouwen
werkgroep emancipatie
lees ook bi.

Culturele Kring Edegem
Gij zijt een kreupel paard, zo
sprak LouisTobbacl
causerie door Derk Jan Eppink,
journalist bij De Standaard
20 uur
zaal Elzenhof, Kerkplein 1. Eldonk
leden 150 BEF. niet-leden 200 BEF
info: 075-84.30.79 (Druant)

WOENSDAG I O NOVEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit
slapend popje
20 uur
Koning Albertlei 29
inschr. : 288.45.16 (Blondé, tel.
rond 9 of na 19 uur)

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
lunchconcert
11.45 uur
Vlaamse OperaAntwerpen
info : 449.17.66 of 228.52.85 (De
wi)

ma

knipoogje 



DONDERDAG II
NOVEMBER

herdenking van de
Wapenstilstand
10 uur
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
van-Lourdes
lees ook b1. 8-9

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
groot gezinsfeest
14 tot 17 uur
hangar 44, Fort 5, ingang Rogier
van derWeydenstraat
lees ook bl. 2

KWB Edegem-Centrum
jaarlijkse Il-novemberwan
deling
nadien broodjesmaaltijd
13 uur
De Crypte. zij-ingang O.-L.-V.-van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info :257.46.47 (Van der Cruysen)

VRIJDAG ! 2 NOVEMBER

cocktailquiz
1 1.1 1. 1 l.-actie
lees ook bi. 1 3

Den Dierenvriend
de Brusselse beurs in volle
werking
uitzonderlijke gelegenheid !
9.30 uur
min. leeftijd 1 7 jaar
leden 400 BEF. niet-leden 450 BEF.
lunch inbegrepen
info : 457.19.60

Toneelgroep De Meeuw
volks toneelspel "Het geluk
van rijk te zijn"
naar H. Conscience
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
inkom 220, 60+ en CJP 180 BEF
reserveren : 288.53.07 (vóór 18
uur)

ZATERDAG I3 NOVEMBER

deur-aan-deur wenskaarten

verkoop
1 1 . 1 1 . 1 1-actie
lees ook bi. 13

zaterdagavondconcert met
Vier op'n Rij
20.15 uur
Sint-Antoniuskerk
lees ook bi. 10

Bezigheidsclub Edegem C.M.
Ziekenzorg
opendeurdag
15 tot 18 uur
Kleine Schrans. Molenveldlaan 4

Davidsfonds Edegem
dinercauserie "Lachen mag
van God" met LouisVerbeeck
19.30 uur
refter gemeenteschool Andreas
Vesalius, Kontichstraat 2I
info : 457.20.1 1 (Vaes)

Elsdonk Oud-Scouts
diner t.g.v. 40 jaar EOS
19 uur
restaurant De Basiliek. Hovestraat
69
leden en partners 1.000 BEF p.p..
niet-leden 1.600 BEF
info en inschr. : 288.91.60 (Le
Clair)

Toneelgroep De Meeuw
volks toneelspel "Het geluk
van rijk te zijn"
naar H. Conscience
20.15 uur
Forttheater, Rogier van der
Weydenstraat I0
inkom 220, 60+ en CJP 180 BEF
reserveren : 288.53.07 (vóór 18
uur)

ZONDAG 14 NOVEMBER

deur-aan-deur wenskaarten
verkoop
1 1.1 1.1 1-actie
lees ook bi. 13

Bezigheidsclub Edegem C.M.
Ziekenzorg
opendeurdag
10totl7uur
Kleine Schrans, Molenveldlaan 4

25

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen
wandeling
13.30 uur
Kerkplein, Elsdonk
info : 449.17.66 of 228.52.85 (De
Wi)

Toneelgroep De Meeuw
volks toneelspel "Het geluk
van rijk te zijn"
naar H. Conscience
14.30 uur
Fortheater, Rogier van der
WVeydenstraat I0
inkom 220, 60+ en CJP 180 BEF
reserveren : 288.53.07 (vóór 18
uur)

DINSDAG 16 NOVEMBER

KAV Buizegem
cultuuruitstap
info 455.84.60 (Van den
Wyngaert)

KAV Edegem-Centrum
demonstratie : "we maken er
een soepje van"
19.30 uur
't Centrum, Strijdersstraat 35
inkom 30 BEF
info : 457.84.47 (De Blanger)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF. niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

WOENSDAG 17 NOVEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : knipoogje -
slapend popje
20 uur
KoningAlbertlei 29
inschr. : 288.45.16 (Blondé, tel.
rond 9 of na 19 uur)

KAY Edegem-Centrum
bloemenschikken
19.30 - 22.30 uur



De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.84.47 (De Blanger)

DONDERDAG 18
NOVEMBER

KAY St.-Jozef
geleid bezoek aan St.
Pauluskerk en stadswande
ling teAntwerpen
inschrijven verplicht
info en inschr. 449.41.01
(Stoffelen)

ZATERDAG 20 NOVEMBER

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
jaarlijks kunstconcert
20 uur
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
inkom gratis
info : 449.97.50 (Vrysen of
288.51.19 (De Nys)

Elsdonk Oud-Scouts
Jong EOS/M&M fuif
info : 448.32.26 (Hervens)

ZONDAG 21 NOVEMBER

Te-Deum n.a.v. Koningsdag
na eucharistieviering van 10 uur
parochiekerk Onze-Lieve-Yrouw
van-Lourdes
lees ook bi. 8-9

YMPA Natuurgidsen Fort 5
Edegem
begeleide natuurwandeling,
thema : overwinteren
10 uur
Fort 5, Jacob de Roorestraat
(hoofdingang)
deelname gratis, geen inschrijvin
gen, duur 2 uur
info : 457.91.63 (Matthijs) of
449.12.52 (Roy)

MAANDAG 22 NOVEMBER

Davidsfonds Edegem i.s.m.
Vakantiegenoegens Edegem
De Joden in Antwerpen
voordracht door Louis Davids

20 uur
zaal Elzenhof, Kerkplein 1, Elsdonk
leden 1 00 BEF. niet-leden 150 BEF
info en inschr.: 457.20.1 1 (Yaes) of
449.04.34 (Dombrecht)

WOENSDAG 24 NOVEMBER

KAV St.-Jozef
herfstfeest
20 uur
De Schrans (grote zaal),
Molenveldlaan 2A
info en inschr.: 440.23.58

DONDERDAG 25
NOVEMBER

ATB De Natuurvrienden
natuurwijnbrouwersgilde
terugblik op de brouwsels van het
voorbije jaar
20 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 440.38.16 (Stevens) of
645.20.57 (Berckmoes)

Davidsfonds Edegem
luistercursus muziek "De
betoverende taal van de ro
mantische muziek, Schubert
vertelt" (4x)
ook op 2, 9 en 1 6/ 1 2
zaal Elzenhof, Kerkplein I, Elsdonk
leden 1.300 BEF, niet-leden 1 .500
BEF. lesgeld, syllabus en cd Franz
Schubert inbegrepen
info : 457.20.1 1 (Yaes)

KAY Buizegem
kerstkaarten maken
19.30 uur
Buisegheem, Jan Yerbertlei 46A
info : 458.12.95 (Bellen)

KAV St.-Jozef
creatiefmet oriëntaals papier
20 uur
't Schranske, Molenveldlaan 2A
info : 449.68.26 (Mattheijssens) of
457.94.27 (Van Roeyen)

VRIJDAG 26 NOVEMBER

ATB De Natuurvrienden

26

diareportage : Nepal, bergen,
goden en mensen
20 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
info : 449.00.71 (Van Elsen)

Symfonisch JeugdOrkest Edegem
concert in deSingel
19.30 uur
lees ook bi.

ZONDAG 28 NOVEMBER

gemeentelijke culturele raad
voordracht : balladen op je
levensweg
II uur
raadzaal Oud-gemeentehuis,
gemeenteplein
lees ook bl. 22

DINSDAG 30 NOVEMBER

KAV Buizegem
gespreksavond
Alzheimer
20 uu
De Basiliek, Hovestraat 69

DECEMBER
WOENSDAG I DECEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
crea-activiteit : kerstkaarten
20 uur
refter Administratief Centrum,
Kontichstraat 19
info en inschr.: 288.45.16

KAV St.-Jozef
gespreksavond over dementie
20 uur
't Schranske (einde speelplaats),
Molenveldlaan 2A
info : 449.60.1 1 (Boyarc)

DONDERDAG 2 DECEMBER

Davidsfonds Edegem i.s.m. CMBV
leeskringavond 'Wit is altijd

}

leven met



schoon'' (Leo Pleysier)
20 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
leden 100 BEF. niet-leden 150 BEF
info : 457.20.1 1 (Vaes)

KAV Buizegem
kookdemonstratie : feestmenu
20 uur
Buisegheem, Jan Verbertlei 46A
info : 457.25.50 (Tops)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
hobbynamiddag
I4 uur
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF. niet-leden 120 BEF
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

VRIJDAG 3 DECEMBER

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
concert
Til Eulenspiegels lustige streiche,
opus 28 en Drei Hymnen. opus
71, van R.Strauss, Lemmenhaüm,
opus 22 van Jean Sybelien
20 uur
Koningin Elisabethzaal, Koningin
Astridplein 26,Antwerpen
inschr. vóór I november
455.98.67 (Vos)

ZATERDAG 4 DECEMBER

Accordeonvereniging De Nachte
gaal
kaas- en wijnavond met
Sinterklaas
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
info : 449.97.50 (Vrysen) of
288.51.19 (De Nys)

MAANDAG 6 DECEMBER

Zelfhulpgroep Ziekte van
Parkinson - Immaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiénten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het

verzorgen van deze ziekte betrok
ken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata, Oude-Godstraat
110
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

DINSDAG 7 DECEMBER

ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij
wijnen uit Zuidwest-Frankrijk
20.30 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
deelname 450 BEF
info : 457.28.66 (Lemaire)

Davidsfonds Edegem
Händelconcert
met Collegium Instrumentale
Brugense en Marie-Noëlle
Callatay o.l.v. Patrick Peire
20 uur
deSingel, Antwerpen
kaarten 900 BEF (750 BEF voor
leden)
info : 457.20.1 1 (Vaes)

KAV St.-Jozef
winterwandeling
vertrek 1 3 uur
De Schrans. Molenveldlaan 2A
info : 449.41.01 (Staffelen)

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.3 1.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

WOENSDAG 8 DECEMBER

startvergadering werkgroep
thuisverzorgers
OCMW-Edegem
lees ook bi. 20-21

KAV Edegem-Centrum
bloemenschikken
19.30 - 22.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.84.47 (De Blanger)

27

DONDERDAG 9 DECEMBER

KAV St.-Jozef
winterwandeling
vertrek 't Schranske,
Molenveldlaan 2A
info : 449.60.11 (Boyart)

ZONDAG 12 DE.CE.MBE.R

Willemsfonds
bezoek aan likeurstokerij
Elixir d'AAnvers
rondleiding met degustatie
deelname 200 BEF
inschrijven noodzakelijk
info : 223.53.54 (Doury-Belle
Rose) of 440.29.07 (De Clercq) of
440.64.23 (Van Geel)

De verenigingen dienen hun
teksten voor de activiteitenka
lender binnen te brengen bij de
secretaris van de adviesraad
waartoe zij behoren.

Voor de volgende editie gelden
deze data :

• nr. 194
3 december - 21 januari
teksten binnen 22 oktober

Nieuw t
bij Jong EdegemTurnkring

SENIOREN'TURNEN
op woensdag van 9.30 tot
10.30 uur
in turnzaal van Jong Edegem
Turnkring op Fort 5
info : mevr. Billion-Baeyens, tel.
288.61.05



75 JAAR BRANDWEER EDEGEM
tijdens het feestjaar 2@@@

In 2000 is het feest ! Dan vieren we immers het feit dat ons brandweer
korps 75 jaar geleden werd opgericht, en dat willen we graag met iedereen
delen.WVees gerust, als je er bij bent zul je zeker zeggen ... 'aaar drinken we
iets op'.

• 4september I999 tot 20 augustus 2000 : autozoekrally, deelnameformulieren zijn te verkrij
gen bij de conciërge van de brandweer met dienst (Zomerlei 37 of Herfstlei 4I te Edegem). De
hoofdprijs is een prachtige dames- of herenfiets.

• februari : plechtige opening van het feestjaar met een optocht, gevolgd door· een plechtige H.Mis
in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes en een academische zitting in het gemeente
huis

• 4maart : groot bal, ingericht door onze voorpost te Lint, in zaal Merelhof te Lint

• 4maart tot 27 augustus : wandelzoektocht door Edegem en fiets-, brommer- en autorally in en
rond Edegem; prijsuitreiking van beide zoektochten tijdens de opendeurdagen van 2en 3 septem
ber

• 23 april : jeugdnamiddag "brandweerman voor één dag" op Fort 5, voor· alle jeugdverenigingen en
-groeperingen, scholen, maar ook individuele personen

• 14 mei : 'motortreffen' voor brandweerlieden en sympathisanten; samenkomst aan hangar 44,
Fort 5

• 17 juni : feeststoet met praalwagens, muziekkorpsen, brandweervoertuigen, reuzen, ... langs
Molenlei, Oude-Godstraat, Strijdersstraat, Kontichstraat, Trooststraat, Hovestraat en
Lourdeslaan; in de feesttent aan de Lourdeslaan : cafetaria, ruilbeurs, museum en vanaf 20 uur
dansavond

• 2 en 3 september : opendeurdagen aan de lindendreef van Hof ter Linden met doorlopend info
en demonstraties en in de namiddag een grootse simulatie van een interventie

• 2 december: feestelijk Barbarafeest ter gelegenheid van 75 jaar Brandweer Edegem Gewestelijk
Z-Centrumkorps.
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INHOUD
Heropening Strijdersstraat 3-5

Mortsel,
van gemeente tot stad 5

Huis Hellemans 6-7

The Phantom of the Opera 8

Edegemse Concerten 8

Veilig Edegem 9

Klaar voor 2000 2 10-11

Cursussen jeugdwerk 12-13

De Lijn op oudejaarsnacht 13

De speelclub 14

Kleur in de wijk 15

Gemeenteraads
verkiezingen 2000 16

Eindejaarsverlichting en
tombola 17

Sportend Edegem 17

Identiteitsbewijzen 18-19

Ontwikkelings
samenwerking 20-21

Werkgroep thuisverzorgers 21

Activiteitenkalender 22-23

Sint-Antoniusviering 23

Huisvuilophaling 24

GEMEENTEDIENSTEN
Openingsuren

• De gemeentediensten zijn geopend van maandag t.e.m. vrijdag van
9 tot 12 uur en op woensdag tevens van 14 tot l6 uur.

• De politiewacht blijft dag en nacht tot uw beschikking, ook op
feestdagen.

Dienstverzekeringen

Op dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur kunt u tijdens de dienstver
zekering terecht op de diensten bevolking en burgerlijke stand, kin
deropvang- en jeugddienst en technische dienst.

Algemeen oproepnummer

289.26.50

HUISVUILOPHALING
Wijziging huisvuilophaling !

Vanaf januari wijzigen de ophalingen
van gewoon huisvuil (restafval) en van
groente- en fruitafval (GF+). Lees meer
hierover op bl. 24.

Wijziging openingsuren ecopark

Vanaf januari wijzigen de openingsuren van het ecopark op zaterdag.
Lees meer op bl. 24.

Ophaling kerstbomen

Vele gezinnen plaatsen tijdens de kerstperiode een frisse groene
kerstboom. Hij staat dan in het middelpunt van de belangstel

ling en is een echte sfeermaker. Jammer genoeg is deze
boom in de huiskamer een kort leven beschoren.

Eens nieuwjaar voorbij kan hij dan ook met de rei-
' nigingsdienst worden meegegeven. De selectieve

ophaling van de kerstbomen heeft in 2000
plaats op maandag 1 0 januari.



De Strijdersstraat in een nieuw kleedje
FEESTELIJKE OPENING

Het centrum van de gemeente werd de afgelopen maanden geher
waardeerd. De centrumstraten kregen niet alleen een nieuw en fraai
uitzicht, zij werden tevens verkeersleefbaarder gemaakt en het woon

en winkelklimaat werd verbeterd.

· 'De veranderingswerken werden aangevat beginapril 1999 en zullen zoals
.° , "vooropgesteld tegen het einde van dit jaarvoltooidzijn.

-mi "

Het college van burgemeester en schepenen en de middenstanders van de
Strijdersstraat nodigen u daarom uit op het feestweekend naar aanleiding van de

heropening van de Strijdersstraat.

..
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Programma
vrijdag 17 december

20 uur
bijeenkomst aan de millenniumfontein "De Zonneblusser" op het plein vóór de Sint-Antoniuskerk

20.15 uur
inwerkingstelling van de fontein
feestelijk vuurwerk "Edegem 2000"

20.30 uur
opening en inwandeling van de vernieuwde Strijdersstraat

zaterdag 1 8 en zondag 19 december

doorlopend feestelijke kerstmarkt in de Strijdersstraat en aan het plein vóórdeSint-n
met spetterende straatanimatie en allerlei attracties voor groot en klèin



NIEUWE VERKEERSREGELING
EDEGEM-CENTRUM

Het centrum begint stilaan vorm te krijgen. De
verkeerskundige ontwerpopties die bij de aan
vang van het project werden gesteld, komen nu
tot uiting. De inrichting was voorheen volledig
afgestemd op de auto. De bedoeling van de her
inrichting was om terug een evenwicht te creë
ren tussen langzaam verkeer en autoverkeer.

De voetgangersruimte werd duidelijk uitge
breid om rustig te wandelen, te kuieren, te win
kelen, ....
Wie deze zomer de jaarmarkt bezocht kon de
sfeer van terrasjes in het centrum op de ver
brede voetpaden reeds proeven.

Het nieuwe gedeelte van het centrum wordt
zone 30. Uiteraard is het de bedoeling om heel
het centrum een zone 30-statuut te geven,
maar dit kan maar pas na de volgende fasen van
de herinrichting.

Als autobestuurder...

mag je bijgevolg maar 30 km/uur rijden.
Snelheidsmetingen die eind oktober in de ver
nieuwde Strijdersstraat werden gehouden, heb
ben uitgewezen dat 85% zich aan deze snelheid
houdt. Slechts enkele rijden boven 40 km/uur
en één enkele meting gaf een snelheid tussen de
45 en 50 km/uur.
Hou rekening met het tegenliggend fietsverkeer
in de Strijdersstraat. Dit is een nieuw gegeven,
waar je trouwens niet alleen bij ons, maar ook
in andere gemeenten en steden meer en meer
rekening mee zal moeten houden. De fietssug
gestiestroken zijn géén fietspaden. Als autobe
stuurder mag je hier op rijden, zeker om een
fietser in de tegengestelde richting de nodige
ruimte te geven of om een fietser in te halen. In
het éénrichtingsgedeelte van de Strijdersstraat
mag je alleen inhalen indien er geen tegenlig
gend fietsverkeer is.

4

Parkeren...

kan je op de parking aan de dreef. De inkom is
op dezelfde plaats gebleven. Komende van de
Drie-Eikenstraat werd een afslagstrook voor
zien om de bereikbaarheid van de parking te
verbeteren, je mag dus halt houden op de mid
denberm om het tegenliggend verkeer door te
laten. Verder in het centrum mag je enkel bin
nen de aangeduide, gekasseide vakken parkeren.
Hou vooral rekening met het fietsverkeer en
aangezien je op hetzelfde niveau als het voetpad
parkeert, moet je er ook rekening mee houden
dat je voetgangers niet nodeloos hindert.
Er werden drie laad- en loszones voorzien voor
de toelevering van de winkels. Het zijn de plaat
sen die aangeduid worden met een bord "ver
boden te parkeren'', en een onderbordje met
"laad en loszone".

Als jij deze zones respecteert, kan de toeleve
ring van winkels geen opstoppingen meer ver
oorzaken in het centrum.
In het nieuwe gedeelte is nog steeds het
gebruik van de parkeerschijf verplicht. De poli
tie zal hier nauw op toezien. Als het centrum
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erratum bl,%

Door verwikkelingen in het opmaakproces,
werd er in de rechterbovenhoek van bladzijde
vier een foto afgedrukt die niets met Edegem of
de Strijdersstraat te maken heeft. Onze veront
schuldigingen daarvoor.

Hiernaast drukken wij het juiste kiekje af.

Nakaarten en herinneringen ophalen aan de tijd
toen Mortsel nog een gemeente was, kan bij het
drinken van een biertje, speciaal voor deze gele
geheid gebrouwen.

De winkels zijn die dag open tot 21 uur.

mag je overal oversteken. In de nieuwe inrich
ting werden geen zebrapaden voorzien, omdat,
in een centrumgebied waar een snelheid van
maximum 30 km/uur geldt, de voetganger vrij de
rijbaan moet kunnen dwarsen. (Een zebrapad
verplicht je om binnen een afstand van 15 meter
voor en na het zebrapad enkel gebruik te maken
van het zebrapad.) Op enkele plaatsen werden
wel oversteekplaatsen gesuggereerd, dit om een
signaal te geven aan de autobestuurders dat hier
frequent wordt overgestoken.

rn rons .ragarrrrrrrrrywvarwvroor«owwroe

werkmaker met ervaring voor ingehuurd en
kosten nog moeite werden gespaard. Een niet te
missen evenement !!
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NIEUWE VERKEERSREGELING
EDEGEM-CENTRUM

Het centrum begint stilaan vorm te krijgen. De
verkeerskundige ontwerpopties die bij de aan
vang van het project werden gesteld, komen nu
tot uiting. De inrichting was voorheen volledig
afgestemd op de auto. De bedoeling van de her
inrichting was om terug een evenwicht te creë
ren tussen langzaam verkeer en autoverkeer.

De voetgangersruimte werd duidelijk uitge
breid om rustig te wandelen, te kuieren, te win
kelen, ....
Wie deze zomer de jaarmarkt bezocht kon de
sfeer van terrasjes in het centrum op de ver
brede voetpaden reeds proeven.

Het nieuwe gedeelte van het centrum wordt
zone 30. Uiteraard is het de bedoeling om heel
het centrum een zone 30-statuut te geven,
maar dit kan maar pas na de volgende fasen van
de herinrichting.

Als autobestuurder...

mag je bijgevolg maar 30 km/uur rijden.
Snelheidsmetingen die eind oktober in de ver
nieuwde Strijdersstraat werden gehouden, heb
ben uitgewezen dat 85% zich aan deze snelheid
houdt. Slechts enkele rijden boven 40 mluur
en één enkele meting gaf een snelheid tussen de
45 en 50 km/uur.
Hou rekening met het tegenliggend fietsverkeer
in de Strijdersstraat. Dit is een nieuw gegeven,
waar je trouwens niet alleen bij ons, maar ook
in andere gemeenten en steden meer en meer
rekening mee zal moeten houden. De fietssug
gestiestroken zijn géén fietspaden. Als autobe
stuurder mag je hier op rijden, zeker om een
fietser in de tegengestelde richting de nodige
ruimte te geven of om een fietser in te halen. In
het éénrichtingsgedeelte van de Strijdersstraat
mag je alleen inhalen indien er geen tegenlig
gend fietsverkeer is.
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Parkeren...

kan je op de parking aan de dreef. De inkom is
op dezelfde plaats gebleven. Komende van de
Drie-Eikenstraat werd een afslagstrook voor
zien om de bereikbaarheid van de parking te
verbeteren, je mag dus halt houden op de mid
denberm om het tegenliggend verkeer door te
laten. Verder in het centrum mag je enkel bin
nen de aangeduide, gekasseide vakken parkeren.
Hou vooral rekening met het fietsverkeer en
aangezien je op hetzelfde niveau als het voetpad
parkeert, moet je er ook rekening mee houden
dat je voetgangers niet nodeloos hindert.
Er werden drie laad- en loszones voorzien voor
de toelevering van de winkels. Het zijn de plaat
sen die aangeduid worden met een bord "ver
boden te parkeren", en een onderbordje met
"laad en loszone".

Als jij deze zones respecteert, kan de toeleve
ring van winkels geen opstoppingen meer ver
oorzaken in het centrum.
In het nieuwe gedeelte is nog steeds het
gebruik van de parkeerschijf verplicht. De poli
tie zal hier nauw op toezien. Als het centrum



helemaal heringericht is zullen stilaan de par
keermeters in het straatbeeld verschijnen om
het langparkeren in de centrumstraten te ont
moedigen.

Als fietser...

mag je dus in beide rijrichtingen fietsen in het
éénrichtingsgedeelte van de Strijdersstraat.
Overal liggen fietssuggestiestroken die er speci
aal liggen voor het rijcomfort. Op sommige
plaatsen zijn er geen, bijvoorbeeld op het plein
tussen de kerk en de dreef. Dit is een zone waar
je met voetgangers rekening moet houden,waar
de bus stopt en de reizigers uitstappen, hou hier
dus rekening mee.

Rij assertief en aandachtig, sommige autobe
stuurders moeten nog wennen aan de nieuwe
situatie.

Komende van de Drie-Eikenstraat moet je even
opletten. Eerst rij je op een fietspad, maar ter
hoogte van het Park-Centrum wordt je over
een plateau naar de fietssuggestiestrook geleid.

De inrichting nodigt uit om overal te rijden,
zeker omdat er weinig of soms geen niveauver
schil is tussen voetpaden en rijbaan. Denk toch
wel aan de voetgangers. zeker aan oudere men
sen, die ook het recht hebben om zich veilig te
voelen in het centrum.

Als voetganger...
mag je overal oversteken. In de nieuwe inrich
ting werden geen zebrapaden voorzien, omdat,
in een centrumgebied waar een snelheid van
maximum 30 km/uur geldt. de voetganger vrij de
rijbaan moet kunnen dwarsen. (Een zebrapad
verplicht je om binnen een afstand van l5 meter
voor en na het zebrapad enkel gebruik te maken
van het zebrapad.) Op enkele plaatsen werden
wel oversteekplaatsen gesuggereerd, dit om een
signaal te geven aan de autobestuurders dat hier
frequent wordt overgestoken.
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MORTSEL VIERT
van gemeente
tot stad
Voor Mortsel wordt de overgang naar het nieu
we millennium wel heel bijzonder, want op 1
januari 2000 zullen de Mortselaren niet ontwa
ken in een gemeente, maar wel in een stad.
Tegen die datum heeft Mortsel er een groots
feest opzitten.

Woensdag 29 december staat de stad in wor
ding immers op zijn kop. Het begint al 's mor
gens om 8 uur met een promotiemarkt op het
marktplein,waar de kerstman overuren klopt en
eens heel diep in zijn zak tast en snoepjes en
geschenken uitdeelt. Vanaf 14 uur is er een
sfeervol kerstdorp op de spooroverwelving
kant station. Vuurkorven, feestverlichting en
mooie kerstbomen creëren een feeërieke sfeer.
Kerstmuziek en een streetband zorgen voor de
muzikale omlijsting.

's Avonds weerklinkt er nog meer muziek. Om
20 uur speelt het Vlaams Symfonisch Orkest
"Royal Fireworks Music" van Händel, in de
feestzaal van het stadhuis.

Om 21.30 uur volgt er een knallend vuurwerk
voor het gemeentehuis. Het belooft een spette
rend spektakel te worden, want er is een vuur
werkmaker met ervaring voor ingehuurd en
kosten nog moeite werden gespaard. Een niet te
missen evenement !!

Nakaarten en herinneringen ophalen aan de tijd
toen Mortsel nog een gemeente was, kan bij het
drinken van een biertje, speciaal voor deze gele
geheid gebrouwen.

De winkels zijn die dag open tot 2I uur.



HUIS HELLEMANS
kalender tentoonstellingen

Tijdens onze eerste tentoonstelling
van het jaar 2000 - van zondag 9 tot
en met zondag 30 januari - verwelko
men we Karin Verhelst.

Na de opmerkelijke tentoonstellingen van
Jozef Van Ruyssevelt (september) en Paul
De Rijck (november), begroeten we van 27
november tot en met 1 9 december
een andere rasschilder in Huis Hellemans :
KoumyAyawo Febana.

We simuleren even een interview met hem :

Waar en wanneer ben je geboren ?
Ik ben op 22 juni 1961 geboren in Lomé, de
hoofdstad van Togo. Togo ligt in het westen van
Afrika, tussen Ghana en Benin.

Karin Verhelst

Deze kunstenares is afkomstig
uit Zwijndrecht en heeft het
Hoger Kunstonderwijs (spe
cialisatie schilderen) en het
Nationaal Hoger Instituut in
Antwerpen doorlopen.
Sinds 1980 exposeert ze in
individuele en groepstentoon
stellingen. Op haar palmares
prijken verscheidene prijzen
en selecties.

In commentaren op haar werk
lezen we:

Welke vorming
heb je gekregen ?
Ik heb de klassieke
richtingen gevolgd
op school en dan
ben ik naar de
Nationale School
van Schone Kun
sten getrokken in
Togo. KoumyAyawo Febana

Waar woon je nu ?
Toen ik 21 werd, ben ik naar België gekomen en
nu woon ik in Eke in Oost-Vlaanderen.

Hoe werk je?
Ik schilder op papier met gouache, acryl en inkt.
Op die manier probeer ik vormen en kleuren
weer te geven.

Zit er een booschap in je werk ?
Ik wil de schoonheid weergeven, ik wil door
dringen tot de geheimen
van het leven, ik zoek
naar harmonie en vrede.

We kijken werkelijk uit
naar je tentoonstelling !

"De twee werelden" - Koumy weet
met een fijngevoelige mystiek elk
onderwerp krachtig en schilder

achtig in beeld te brengen.
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• In haar werk vertrekt Karin Verhelst van eigen erva
ringen die zij zorgzaam in haar dagboeken opschrijft.
Deze ervaringen worden in beeld gebracht mee een
tikje weemoed en een tikje levensvreemdheid. Door
het virtuoos technisch kunnen. worden zij daardoor
ook wel nadrukkelijk.

• Als grote thema's treden naar voor : onverschillig
heid van de mens, tegenstelling tussen natuur en
mechanische wereld. ophoping in onze leefwereld en
het portret.

• De composities spreken aan, niet in het minst door
het wisselend en gedurfd koloriet. Hee contrast treft
je, ook tussen de schilderijen onderling : een uitda
gende. dominerende Madonna tegenover een door
de omgeving verdrongen vrouw. En dan ineens : een
zonnig verjaardagsfeestje.

• Sterke gevoelens en rijke inspiratie gaan hand in
hand.

Een veelbelovende tentoonstelling met een
veelbelovende kunstenares !

"Ballroom" - acryl op doek
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Tentoonstellingskalender 2000

van 9 tot 30 januari 2000
Karin Verhelst

"Incognito" - schilderijen

van 5 tot 27 februari 2000
Maria De Block - Suzanne De Clerck

Liesbet De Groot
textiel en glas

van 4tot 26 maart 2000
Staf Beerten - Elisabeth De Ridder
Jan Hoogsteyns - Klara Reynders

Günter-Karl Scholz - Tejo Van den Broeck
schilderijen. etsen en tekeningen. keramische

beelden en juwelen

van I tot 23 april 2000
Geo Sempels
schilderijen

van 29 april tor 2I mei 2000
Maarten Jacobs - IvanWillemijns

fotografie en grafiek

van 27 mei tot 18 juni 2000
Marc Van Boom

project

van 2tot 24 september 2000
Pre-Columbiaanse kunst

fotografie, keramiek en textiel

HUIS HELLEMANS
75 jaar Robert Berret .
retrospectieve : groot
succes

Tijdens de maand oktober organiseerde de
Edegemse kunstenaar Robert Borret - ter gele
genheid van zijn 75ste verjaardag - een retro
spectieve in het gemeentelijk kunstcentrum
Huis Hellemans.

Robert Borret is een op en top romanticus en
ging als kunstenaar zijn eigen weg. Hij tekende,
schilderde. etste en aquarelleerde in alle rust
een opmerkelijk oeuvre bij elkaar, waarvan een
klein gedeelte te kijk hing tijdens zijn retrospec
tieve in Huis Hellemans.

In de aartsmoeilijke discipline van het aquarel is
Robert Borret tot grote hoogte opgeklommen
en komt zijn onmiskenbaar poëtisch en roman
tisch ingestelde geest tot volle, rijke ontplooiing.
Verrukkelijk gepenseelde landschappen, bloem
stukken, stillevens en stadsgezichten getuigen
steeds opnieuw van het grote vakmanschap, dat
bij Robert Borret in de loop der jaren tot echt
meesterschap is uitgegroeid.

Naast zijn meesterlijk gepenseelde aquarellen
vroegen ook olieverfschilderijen, portretten,
tekeningen en etsen de aandacht. Telkens weer
kwam de kijker in oog te staan met het werk
van een kunstenaar. die resoluut zijn eigen weg
is blijven gaan, dwars van alle soorten artistieke
-ismen en stromingen in de hedendaagse kunst,
die elkaar als het ware op de hielen zitten.

van 28 oktober tot l9 november 2000
Ronny De Jonghe - Herman Denkens - Magda

Francot - Erik Heyninck -Wim Janssens
schilderijen. tekeningen en beeldhouwwerk

van 25 november tot 17 december 2000
Lin Vermeulen
olieverfschilderijen

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op
woensdag van 14 tot 17 uur,
vrijdag van I4 tot l6 uur en

zaterdag en zondag van IO tot l2.30
en van 14 tot 18 uur

Komt u even binnen ?
Een bezoek is zeker de moeite waard !

Liefst 970 bezoe
kers genoten van
wat deze sympa
thieke Edegem
naar zo prachtig
in beeld weet te
brengen.
Een verdiende
beloning voor zijn
werk en een extra
stimulans voor
Huis Hellemans
om met volle ver
trouwen de ko
mende tentoon
stellingen voor te
bereiden!
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THE PHANTOM
OF THE OPERA

De nieuwe langverwachte musical "The Phantom of the Opera" van
de maker van "Evita","Cats" en "Jesus Christ Superstar" is er ein
delijk.

The Phantom of the Opera, het spook in het verhaal, is een myste
rieuze en misvormde man die ondergedoken leeft in de catacom
ben van de Parijse opera. Niemand heeft hem ooit gezien, slechts af
en toe vangt iemand een glimp van hem op. Is het een mens, een
geest ? Niemand die het weet. Tot de liefde zijn intrede doet en de
Phantom hopeloos verliefd wordt op de jonge sopraan Christine.
Zijn radeloze pogingen om haar voor zich te winnen, leiden tot een
ontvoering : de Phantom neemt de vrouw van zijn dromen mee
naar de gewelven onder de opera... met fatale gevolgen.

The Phantom of the Opera is de grootste, mooiste en meest veel
eisende productie ter wereld.
De kostuums en de decors zijn prachtiger dan ooit. De muziek is
wereldberoemd.

Speeldatum
woensdag 5 januari om 20 uur

Tickets
De cultuurdienst stelt 50 tickets tegen verminderd tarief ter
beschikking (geen reservatiekosten).
Prijs : 1.250 BEF (i.p.v. 1.350 BEF)

Info en reservatie
Vóór 6 december
inschrijven en betalen
(cash) bij Ben Helsen,
cultuurdienst, Admi
nistratief Centrum,
2de verd., Kontich
straat 19 te Edegem,
tel. 289.22.48.
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€OTE
EDEGEMSE
CONCERTEN
oproep Kandi
datem voor
gezinsaperitief
concerten
Hee Com;,é Edegem- ~
se Concerten organi- ~
seert jaarlijks drie ge- Con€II&Il
zinsaperitiefconcer
ten die plaatsvinden op de laatste
zondag van de maanden januari,
februari en maart.

De gezinsaperitiefconcerten zijn
originele en ongedwongen zondag
ochtendconcerten, waarbij jonge
muzikanten de kans krijgen om
met hun talent naar buiten te
komen. Achteraf kan het publiek
nog even nagenieten bij een aperi
tiefje.

Ben je een jonge, talentvolle muzi
kant - of vorm je samen met enke
le anderen een mooi ensemble 
en heb je interesse om op te tre
den in het kader van de gezinsape
ritiefconcerten ?
Het comité Edegemse Concerten
biedt je graag de kans om wat
podiumervaring op te doen 1

Wens je wat meer informatie
Neem dan contact op met Ben
Helsen, p.a. Administratief Cen
trum, Kontichstraat I9 te Edegem,
tel. 289.22.48 (bij voorkeur tijdens
de kantooruren : 9 tot 12 uur of
14 tot 16
uur).



VEILIG EDEGEM
Het gemeentebestuur heeft de
voorbije weken drie hulpagenten
en een preventieambtenaar, als
versterking bij het Edegems
politiekorps, aangeworven. Het
spreekt vanzelf dat het verhogen
van de veiligheid van de burger
een verhoogde aanwezigheid van
de politie in het straatbeeld ver
eist.

Hulpagenten

Deze hulpagenten, aangeworven
om in samenwerking met het poli
tiekorps de veiligheid binnen de
gemeente te verhogen, zullen
worden belast met drie grote
taken. Ten eerste zullen ze toe
zicht houden op de naleving van
het gemeentelijk politiereglement
door de burger. Hun bijzondere
belangstelling zal uitgaan naar
"Edegem proper !''. Daarnaast
zullen ze ook, meestal te voet, te
zien zijn op de speelpleinen, aan
de openbare gebouwen en in de
straten om de veiligheid trachten
te garanderen. Ten slotte zullen ze
een extra oogje in het zeil houden
op de naleving van het verkeers
reglement binnen de gemeente.

Bij het vervullen van hun taken
dienen ze steeds aandacht te heb
ben voor de problemen die de
levensvatbaarheid van de gemeen
te kunnen verhogen. Ze zijn er om
het maatschappelijk welzijn te
bewaren. Daarbij is hun toezicht
vooral gericht op de veiligheid van
de bewoners. Hun vaststellingen
geven ze door aan de bevoegde
diensten. Ze zullen fungeren als
aanspreekpunten voor de mensen
en zo inspelen op hun behoeften
aan hulp en informatie.

Preventieambtenaar

De preventieambtenaar is verant
woordelijk voor de coördinatie,

implementatie en ondersteuning
van initiatieven in het kader van
de preventie van criminaliteit.

De preventieraad werd reeds in
1996 in het leven geroepen. Door
een ruim samengestelde preven
tieraad, waarvan de burgemeester
voorzitter is, kan de gemeente
een beroep doen op het deskun
dige advies van alle betrokken
diensten en organisaties. Deze
preventieraad kan alle aspecten
van de criminaliteit onder de loep
nemen en overgaan tot de
opmaak van een gemeentelijk pre
ventieplan. Dit preventieplan zal
aangeven welke vormen van cri
minaliteit de gemeente Edegem
eerst zal moeten aanpakken.

De preventieambtenaar is de per
soon die de vergaderingen van de
preventieraad grondig voorbe
reidt en het gemeentelijk beleid
inzake preventie verder zal uit
voeren. Ze is belast met een uit
voerig takenpakket. o.a. het uit
werken en het coördineren van
de verschillende preventieprojec
ten, het verantwoordelijk zijn
voor de werkzaamheden binnen
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de preventiedienst, het geven van
advies naar het beleid toe, het
opzetten van samenwerkingsver
banden met andere diensten, het
uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek naar fenomenen,
dader- en slachtoffergroepen, ...

De preventieambtenaar bevindt
zich op de eerste verdieping van
het politiebureel.



Publieke nutsvoorzieningen

Omdat er zoveel ongekende factoren zijn en
omwille van het feit dat de jaarovergang daarbij
nog in een weekend valt, hebben de hulpdien

de overgang vlot verwerkt, waarna u de klok
functie terug op de juiste datum/uur zet.
lets complexer wordt het voor apparatuur die
u zelf niet kan uittesten of waarvan u de klok
functie om praktische redenen niet kan terug
zetten. In dit geval verdient het zeker aanbeve
ling om op voorhand een vakman te raadplegen.
Wacht hiervoor niet te lang, anders zou het wel
eens knap lastig kunnen worden om nog tijdig
een vakman tot bij u te krijgen, u bent immers
niet de enige die zich zorgen maakt.

Meldpunten - noodplanning

Ook de dienstverlenende sector (energieleve
ranciers, telefoonmaatschappijen, banken, enzo
voort) is in belangrijke mate afhankelijk van
elektronica met kloksturing. Een disfunctie in
deze sector kan dan ook verstrekkende gevol
gen hebben. Alhoewel de laatste maanden al
heel wat inspanningen zijn geleverd teneinde
het functioneren van deze dienstverleningen te
waarborgen en alle nodige voorbereidingen
worden getroffen om eventuele disfuncties te
bestrijden, zijn mogelijke onderbrekingen- al
dan niet te wijten aan onvoorziene omstandig
heden - niet te vermijden. Het gegeven dat een
oudejaarsavond toch een wat andere dimensie
geeft aan het openbaar leven is een speciale fac
tor. Bovendien kan een samenloop van omstan
digheden ongekende gevolgen hebben. Welke
kettingreactie zouden enkele honderden niet
compatibele alarminstallaties kunnen veroorza
ken indien deze kort na middernacht het elek
triciteits- of telefoonnet gaan belasten, bijvoor
beeld ?

Eigen woon- en werkomgeving

De overgang naar het jaar 2000 krijgt ook van
uit de overheid bijzondere aandacht. De afhan
kelijkheid die onze hedendaagse maatschappij
van techniek en elektronica kent, zou immers
voor bijzondere ongemakken kunnen zorgen.
De lokale en federale overheden hebben zich
echter reeds intens over deze problematiek
beraden en willen u hierbij enkele raadgevingen
meegeven.

HET JAAR 2000 1
Wij zijn er klaar voor t

U ook 2

Als belangrijkste probleempunt wordt de twijfel
rond de compabiliteit van computergestuurde
systemen aangewezen. Het is immers een feit
dat heel wat moderne apparatuur wordt aange
stuurd of beïnvloed door een klokchip en het is
juist daar dat de adder onder het gras zit. Het
gaat hier niet alleen om personal computers of
elektronische zakagenda's, ook videorecorders,
microgolfovens, verwarmingsthermostaten,
alarminstallaties, telefoon- en faxapparatuur,
enzomeer, zijn voorzien van een interne klok
chip of datum- en uurdisplay. Vooral de wat
oudere apparatuur (lees : apparatuur die vóór
[997 werd gefabriceerd) kunnen klokchips
bevatten die niet millennium-compatibel zijn. In
sommige gevallen zal dit slechts kleine gevolgen
kunnen hebben,met name dat het apparaat niet
degelijk meer zal werken eens de datum over
springt van 31.12.1999 (23.59 uur) naar
01.01.2000 (00.00 uur), in sommige gevallen kan
deze disfunctie ook voor onverwachte ketting
reacties of cumulatieve effecten zorgen. In het
meest pessimistische doemscenario gaat men
er zelfs van uit dat het openbaar leven ernstig
ontregeld kan worden of dat de veiligheid of
gezondheid van mensen in gevaar kan komen.

Het verdient dan ook aanbeveling om in uw
eigen woon- of werkomgeving even nazicht te
doen van alle elektronische apparatuur die u
bezit en/of gebruikt en desgevallend even op
voorhand te testen (of te laten nazien door een
vakman) of deze apparatuur de overgang naar
1.1.2000 aankan. Voor alleenstaande toestellen
is dit niet zo'n groot probleem (vb. videorecor
der, personal computer, enzomeer). U raad
pleegt even de handleiding en zet de klokfunctie
op 31.12.1999 om 23.59 uur, u wacht enkele
minuten af en kan dan vaststellen of het toestel
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sten een gecoördineerd noodplan uitgewerkt.
Zowel op nationaal, provinciaal als gemeentelijk
vlak werden crisisplannen uitgewerkt en wor
den de nodige voorzorgen getroffen om eventu
ele ellende het hoofd te bieden.
Speciale aandacht wordt geschonken aan het
verzekeren van de communicatie en het opzet
ten van noodcommunicatiestructuren. Zo zullen
er in de gemeente Edegem drie meldpunten zijn
waarnaar de bevolking zich tijdens de oudejaars
nacht zal kunnen begeven om problemen te
melden (ongeacht de aard van het probleem :
politiehulp, brandweer, medische hulp, techni
sche bijstand), indien de gewone communicatie
kanalen (telefoon-, fax- of GSM-net) het zouden
laten afweten.

Deze meldpunten zijn :

• de politiewacht in het commissariaat
Kontichstraat I7, tel. 289.23.00
• de brandweerkazerne aan de Zomerlei 37,
tel. 457.46.33
• de spoedopname van het Universitair
Ziekenhuis (UZA), Wilrijkstraat 1O,
el. 821.30.00.

Deze meldpunten zullen permanent bemand
zijn. De nodige voorbereidingen worden er
getroffen om, zelfs in de meeste extreme
omstandigheden, de hulpverlening en bijstand
aan personen in nood te verzekeren.
Bij de minste calamiteit zal er op het politie
commissariaat een crisiscentrum worden
gevormd van waaruit alle hulpverlening verder
zal worden gecoördineerd.

Voorkomen is beter dan genezen

Alhoewel de overheden al het nodige doen om
uw veiligheid en welzijn te waarbogen, dient u er
zich echter wel van bewust te zijn dat wij niet
alle problemen zullen kunnen oplossen en dat
de nodige prioriteiten dienen te worden
gesteld. Zo zullen vanzelfsprekend levensbedrei
gende gevaren voorrang krijgen op oproepen
die louter een ongemak inhouden. Gezien een
oudejaarsavond per definitie een verhoogd aan
tal oproepen voor hulpverlening inhoudt, dient
u er rekening mee te houden dat onze hulpdien
sten wellicht niet altijd en onmiddellijk gevolg
zullen kunnen geven aan uw oproep. Het is dan
ook aangewezen om de nodige voorzorgen te
nemen tegen ongemakken die u kunnen overko
men ingevolge de millenniumproblematiek. Wij
geven u dan ook graag enkele raadgevingen
mee:
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• Hebt u gedacht aan voldoende cash geld inge
val het netwerk van bankautomaten zou uitval
len ?

Let wel : overdrijf ook niet, te veel geld in huis is
ook niet aan te bevelen.

• Hebt u voorzieningen getroffen ingeval het
elektriciteitsnetwerk zou uitvallen ?

• Hebt u nagezien of uw verwarmingsinstallatie
datumgestuurd is ? In sommige bedrijven of
appartementsgebouwen kan dit het geval zijn :
raadpleeg uw syndicus of concierge.

• Hebt u voorzieningen getroffen ingeval uw
verwarmingsinstallatie het zou laten afweten ?

• Hebt u alle elektronische apparatuur al laten
nakijken op compatibiliteit ?

• Is uw alarminstallatie gekeurd en/of recent
nagezien ? Zo niet : stel ze niet in werking alvo
rens dit gebeurde !

• Stel geen onbewaakt datumgestuurd apparaat
in tijdens de oudejaarsnacht indien u geen
garanties heeft dat deze apparatuur millennium
compatibel is. U riskeert onaangename verras
singen tijdens uw feestnacht.

• Neem geen lift kort vóór of na middernacht.

• Gebruik uw telefoon/fax/GSM niet onnodig,
vooral niet in de piekperiode rond middernacht,
zo raakt het netwerk niet overbelast.

• Vermijd vuurwerk en onverantwoord gedrag
waardoor u anderen in gevaar kunt brengen.

• Controleer na de jaarwisseling of uw appara
ten het nog doen. doch doe dit niet kort na mid
dernacht. wacht hiermee tot u het apparaat echt
nodig heeft of tenminste tot de volgende werk
dag.

Als er zich toch problemen voordoen

• Luister naar de berichtgeving op radio (met
batterijen of autoradio !).

• Vermijd om de hulpdiensten te overbelasten,
roep deze enkel op wanneer u ze echt dringend
nodig heeft.

• Schakel de apparaten die voor problemen zor
gen uit en schakel ze enkel terug in wanneer u
de garantie heeft dat het probleem is verholpen.

• Bel de noodnummers 100 of 101 uitsluitend
voor dringende aangelegenheden. Voor niet
dringende aangelegenheden belt u bij voorkeur
naar de meldpunten (zie hoger).

• Indien telefoonverkeer onmogelijk is : ga naar
een meldpunt en breng daar uw probleem ter
kennis.



BASISCURSUSSEN "ANIMATOR IN HET JEUGDWERK"
voorjongeren vanaf 16 jaar die zich willen engageren op het

speelplein, in een jeugdbeweging ofjeugdatelier, ...

Word je dit jaar 16 of ben je het
al? Ben je enthousiast, sportief,
sociaal en van plan om met kinde
ren of jongeren je vrije tijd door
te brengen, dan ben je de ideale
persoon om een monitorenoplei
ding te volgen.

Ook in het jaar 2000 organiseert
de jeugddienst weer speeldagen
tijdens de krokus- en paasvakantie
en drie speelweken in de grote
vakantie. Deze speeldagen en
speelweken staan telkens onder
leiding van een hoofdmonitor, bij-

Praktisch

gestaan door een aantal monito
ren. Er wordt uitsluitend gewerkt
met vrijwilligers. Velen hebben
reeds een jarenlange ervaring als
speelpleinbegeleider, anderen zijn
nog niet zo vertrouwd met de
specifieke werking.
Als jij bij deze laatste groep hoort,
dan is het volgende aanbod zeker
iets voor jou.

De vzw Spelewei en het Peda
gogisch Instituut ].L. Vivès vzw
organiseren tijdens de vakantiepe
rioden gevarieerde weekcursus-

sen.Tijdens deze cursussen wordt
o.m. aandacht besteed aan de ont
wikkeling van het kind, speeltech
nieken, creativiteit, animatie, per
soonlijkheidsvorming en een grote
brok praktische en speelse tips om
een goed speelpleinanimator te
worden. Iedere cursist wordt
geacht om ook een stage te doen
van 10 dagen (60 uren) op een
speelplein. Na een geslaagde stage
krijgt de cursist dan het attest
"Animator in het jeugdwerk", uit
gereikt door het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Organisatie Wanneer Waar Kostprijs

vzw Spelewei kerstvakantie
26-31.12.1999 Heiberg, Leuven

paasvakantie elke cursus kost
10-15.4.2000 Drieboomkensberg, Malle 5.000 BEF (alles
17-22.4.2000 Hoge Rielen, Kasterlee inbegrepen)

zomervakantie
10-15.7.2000 Destelheide, Dworp

].LVivés vzw kerstvakantie
26-31.12.1999 prov.centrum,Oostmalle

krokusvakantie
5-10.3.2000 DeWullok, Blankenberge
6-11.3.2000 De Stobbe, Merelbeke

Hoge Rielen, Kasterlee
Leyselehof, Brugge

paasvakantie elke cursus kost
9-14.4.2000 prov.centrum,Oostmalle 5.250 BEF (alles
10-15.4.2000 Verk.wereld, Oostrozebeke inbegrepen)

De Stobbe, Merelbeke
16-21.4.2000 Leyselehof, Brugge
17-22.4.2000 Destelheide, Dworp

Hoge Rielen, Kasterlee
Tuinbouwschool, Sint-Truiden

zomervakantie
1-6.7.2000 Heywyck, Sint-Niklaas

3f-±i..s .. Tuinbouwschool, Sint-Truiden

~
.. .-~~-''· . , ., 3.S.7.2000 Leyselehof, Brugge

±..
ia-- ·
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Info
Voor inschrijvingen of meer infor
matie kun je terecht op de respec
tievelijke secretariaten :

• Spelewei : Kapellekensweg 2 te
30 10 Kessel-Lo, tel. 016-350.550,
fax 016-254.334

• Vivès : Cordoeaniersstraac 13 te
8000 Brugge, cel. en fax 050-
340.670.

Deze basiscursus kan wellicht van
pas komen in de jeugdbeweging of
als begeleid(st)er van de speelda
gen/speelweken en de Grabbelpas
of Anabolenactiviteiten die tijdens
de vakantieperioden door de
jeugddienst worden georganiseerd.



CURSUS "HOOFDANIMATOR IN HET JEUGDWERK'
een vervolmaking voor animatoren

Voor jongeren die 18 jaar zijn of
worden en reeds 2 jaar ervaring
hebben in het jeugdwerk en op
het punt staan om door te groei
en tot teambegeleider (hoofdani
mator).
Deze opleiding tot hoofdanimator
geeft na stage recht op het brevet
van hoofdanimator, uitgereikt
door het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Waar en wanneer ?
Locatie :het Leyselehof in Brugge.
Data :
• van 28 april tot en met I mei
2000 (deel 1) en van 8 september
tot en met 10 september 2000
(deel 2)
• van I tot en met 5 november
2000.

Prijzen, algemene
info en inschrijvingen
Slechts één adres :
Pedagogisch Instituut J.L. Vivés.
Cordoeaniersstraat 1 3 te 8000
Brugge. tel. en fax 050-340.670.

CURSUS "INSTRUCTEUR IN HET JEUGDWERK"
Voor jongeren die 19 jaar zijn of
worden en minimun drie jaar er
varing hebben in het jeugdwerk en
verantwoordelijkheid willen op
nemen in het begeleiden van een
groep kandidaat-animatoren bin
nen een vormingscursus.

Waar en wanneer ?
Locatie :het Leyselehof in Brugge.
Data : van I tot en met 5 novem
ber 2000.

Prijzen, algemene
info en inschrijvingen
Slechts één adres :
Pedagogisch Instituut ].L. Vivés,
Cordoeaniersstraat I3 te 8000
Brugge. tel. en fax 050-340.670.

lnfobrochures aangaande bovenvermelde cursussen zijn te verkrijgen bij de jeugddienst.
1 ste verdieping van het Oud-gemeentehuis, gemeenteplein te Edegem, tel. 289.21.20.

Daar kun je ook informatie krijgen over de toelageregeling voor kadervorming
waarbij het gemeentebestuur, indien je aan een aantal voorwaarden voldoet natuurlijk,

tot 3.500 BEF per cursus terugbetaalt.

•••
LAAT JE GRATIS EN VEILIG RONDRIJDEN
OUDEJAARSNACHT

De Edegemse jeugdraad bestaat
25 jaar in 2000. Om deze verjaar
dag feestelijk in te zetten, trakte
ren we de Edegemse bevolking op
een gratis oudejaarsbus. Deze
feestbus verbindt Edegem met
Hove, Boechout, Mortsel, Kontich,
Lint, Lier en Koningshooikt en
rijdt van 's avonds 22 uur tot 's
morgens 6 uur tussen de voor
naamste locaties waar feest wordt
gevierd.

Het enige wat je moet doen is een
gratis vervoerbewijs afhalen. Je
krijgt dan meteen een overzicht
van alle haltes op het traject, de

dienstregeling en een plannetje
van de reisweg met de juiste situ
ering van de haltes. Pet dat kaart
je kan je bovendien gratis gebruik

maken van de gewone oudejaars
nachtlijn 295 (wel enkel op het
grondgebied van de deelnemende
gemeenten, dus van Waarloos tot
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Mortsel en terug) en 297 (van
Lier tot Mortsel en terug). Op de
speciale nachlijn 32 naar
Antwerpen is dit aanbod niet van
toepassing.
De gratis vervoerbewijzen kan je
vanaf maandag 6 december afha
len op
• de gemeentelijke jeugddienst,
Oud-gemeentehuis (eerste ver
dieping). gemeenteplein
(tel.289.21.20)

• de gemeentelijke bibliotheek,
Hovestraat SS (tel. 289.23.50)

• het Administratief Centrum
(aan de inkombalie). Kontich
straat 19 (tel.289.26.50).



DE SPEELCLUB
buitenschoolse
Kinderopvang

Onze speelclub ging van start op I september
1999. Voor de kinderen die in Edegem school
lopen en hun ouders was dit een hele aanpas
sing. Toch blijkt dit initiatief een antwoord te
bieden op een reële vraag van vele ouders en
kinderen.
Eind oktober waren er reeds 137 gezinnen die
het basisdossier in orde brachten. Dit zijn 210
kinderen die reeds gebruik maakten of in de
toekomst gebruik zullen maken van de speel
club.

Om de kwaliteit van onze opvang, op school
vrije dagen en tijdens de vakantieperiodes, te
kunnen garanderen, opteren we voor een be
perkt aantal inschrijvingen.
Wij starten het jaar 2000 met een hele week
vakantie !!!

Hier volgt het programma van de eerste
winterpret anno 2000 :

•maandag 3 januari :
"De magie van het jaar 2000"
Magische activiteiten door een super
magisch team.

·dinsdag + januari :
'winterslaap"
Wat dit inhoudt kom je vandaag te weten !

•woensdag 5 januari :
"Casino"
We bezoeken vandaag het casino in onze
speelclub. Met gezelschapsspellen beproe
ven we ons geluk.

derdag 6 januari :
lubbige kookkunst"

+ar Driekoningen. We experi
keuken.

Je kan ook altijd kiezen om vrij te spelen.
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We spreken af dat inschrijven kan tot 2l
december op het secretariaat.
Het is wel belangrijk dat u persoonlijk het basis
dossier van uw kind in orde brengt. Hiervoor
zijn een bewijs van gezinssamenstelling en een
bewijs van de kinderbijslag noodzakelijk.

Het secretariaat van De speelclub is gevestigd
op de eerste verdieping van het Oud-gemeen
tehuis, gemeenteplein te Edegem, tel. 289.21.10,
en u kan er terecht tijdens de volgende ope
ningsuren :
dinsdag van 9 tot 10 uur en van 17 tot 19.45 uur
donderdag van 14 tot 16 uur.

De openingsuren van de opvanglocatie, Drie
Eikensraat I6, zijn :
• schooldagen : 7 tot 8 uur en van 16.45 tot 19
uur

• op woensdagnamiddag : 12.20 tot 19 uur
• schoolvrije dagen : 7 tot 19 uur.
De opvanglocatie staat open voor de leerlingen
van alle Edegemse scholen.

De openingsuren van de opvanglocatie in
OLVE,Jan Verbertlei 1 :
• schooldagen: 7 tot 8 uur en van 16.45 tot 19
uur.

• schoolvrije dagen en woensdagnamiddag cen
traal in de Drie-Eikenstraat 16.

De opvanglocatie staat open voor de leerlingen
van de school.



Ontmoetingscentrum
Buizegem

KLEUR IN DE WIJK
De graafwerken voor het ontmoetingscentrum
aan de Romeinse Put startten op 2november jl.
Het centrum gaat open in de loop van het jaar
2000 en de eerste steen wordt binnenkort
gelegd.

Sinds mei '99 vergadert een bewonersgroep
van de wijk Buizegem. Deze groep brengt gere
geld jonge en oudere gemotiveerde Buize
gemnaars samen die wat meer leven in de wijk
willen. Momenteel wordt druk nagedacht over
wat er in het wijkcentrum kan worden aange
boden, hoe de statuten van de vzw Ontmoe
tingscentrum er uit gaan zien en welke rol de
bewoners daar in de toekomst in gaan spelen.

De groep kwam ook op de idee om de buurt
bewoners tegelijkertijd met de eerstesteenleg
ging uit te nodigen voor een kerstboomver
branding. Deze vindt plaats op zondag 9 januari
om 16 uur. Men brenge zijn kerstboom mee !
Uiteraard bent u ook welkom zonder kerst
boom.

Naam gezocht !

Volgend jaar heeft de oudste wijk van onze
gemeente dus een ontmoetingsplaats. De hele
wijk, jong en oud, zal er welkom zijn op zondag
9 januari om een activiteit mee te pikken en een
pint, een frisdrank of een chocomelk te drinken.
Weldra zal Buizegem dus de geboorte van dit
centrum kunnen vieren, en dat betekent dat het
kind een naam nodig heeft.

De bewonersgroep organiseert hiervoor een
wedstrijd : denk eens na over een geschikte
naam voor het toekomstige otmoetingscen
trum.Als jouw idee wordt uitgekozen, kan je de
negende januari op een verrassing rekenen. Vul
het onderstaande strookje in en bezorg het
vóór 22 december aan Els Geerts, projectbege
leidster wijkwerking. Zij is te bereiken in de
Terlindenlaan I te Edegem, tel. 450.84.12.

Wedstrijd : naam gezocht voor het ontmoetings
centrum Romeinse Put
Ik vind volgende naam geschikt voor het ontmoetingscentrum aan de Romeinse Put:

.

Mijn naam:

adres : ····-·······-·································-····-···----------------------------

····································-·······-------------------------------leeftijd :

Strookje te bezorgen vóór 22 december aan Els Geerts, projectbegeleidster wijkwerking,TerlindenlaanI
2650 Edegem.



GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

zondag 8 oktober 2@0@

Inschrijving EU-burgers

Het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap erkent voor elke burger van de
Unie, die in een lidstaat verblijft waarvan hij
geen onderdaan is, het actief en passief stem
recht voor de gemeenteraadsverkiezingen in de
lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde voor
waarden als de onderdanen van die staat. De
Ministerraad van de Europese Unie heeft op 19
december 1994 een richtlijn aangenomen toe
bepaling van de modaliteiten.
Deze richtlijn werd nu omgezet in de Belgische
kieswetgeving tot regeling van de nieuwe
gemeente kieswet.

Europees burgerschap

HetVerdrag van Maastricht heeft mee de invoe
ring van de idee "Europees burgerschap" dat
probleem en vele andere opgelost. Hee regelt
dus niet alleen het kiesrecht, maar ook het
recht om verkozen te worden, het recht om vrij
rond te reizen en te verblijven, het recht op
consulaire en diplomatieke bescherming, het
petitierecht en het recht een beroep te doen
op de Europese ombudsman. Men blijft Belg,
Nederlander, Fransman, Duitser, enzovoort
maar men wordt bovendien Europees burger.

Stemrecht voor EU-burgers

Het Europees burgerschap geeft u dus het
recht deel te nemen aan de verkiezing van het
Europese Parlement en de gemeenteraadsver
kiezingen in het land waar u verblijft. Belgen in
Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, ... kun
nen daar gaan stemmen en zelf kandidaat zijn.
Het omgekeerde is ook waar. Belgen in België
zijn automatisch kiezer voor de gemeente
raadsverkiezingen; maar ook elke EU-burger in
België kan hier stemmen bij de gemeenteraads
verkiezingen, op voorwaarde dat hij zich hier
voor laat inschrijven. Vanaf dan is er ook voor
hen de kiesplicht, zoals die ook voor de Belgen
geldt.

Hoe inschrijven

Elke EU-burger moet in de gemeente waar hij
zijn hoofdverblijfplaats heeft een schriftelijke
aanvraag indienen op speciaal daartoe bestem
de formulieren. De reeds ingeschreven EU-bur
gers voor de verkiezing van het Europese
Parlement moeten zich. indien zij dat wensen,
laten inschrijven voor de gemeenteraadsverkie
zingen.

Verdere inlichtingen

Dienst bevolking - afdeling verkiezingen
Administratief Centrum, gelijkvloers,
Kontichscraat 19,
2650 Edegem,
tel. 289.26.50

alle werkdagen van 9 tot 12 uur
en op woensdag eveneens van IA4 tot 16 uur.



Eindejaarstembola

voor kinderen van het basison
derwijs

Van dinsdag
3 te.m. don
derdag 7 ja
nuari telkens
van 10 tot
12.30 uur en
van 13.30
tot l6 uur.
De kinderen
kunnen blijven eten in de sporthal
mits zij zelf hun middagmaal en
drank meebrengen.

Prijs:
1.200 BEF/kind/week

• SPORT EN SPEL tijdens de
kerstvakantie

Activiteiten in
sporthal Den
Willecom:

SPORTEND
EDEGEM

NIEUWS UIT
DE MIDDEN

STANDSRAAD
•

MIDDENSTAND
EDEGEM

Gelet op het succes van vorig jaar, richt de middenstandsraad van
Edegem dit jaar een heuse millenniumeditie van de eindejaarstom
bola in.

Ook dit jaar zal tijdens
de eindejaarsperiode een
verlichting branden in
onze gemeente. De ge
meentelijke middenstan
ders met medewerking
van het gemeentebe
stuur zorgen ervoor dat
van vrijdag 3 december
tot begin januari 2000
deze verlichting de ge
meente een feestelijk uit
zicht geeft.

Eindejaarsverlichting

Voor deze gelegenheid is er dit jaar een prijzenpot ter waarde van
500.000 BEF met als hoofdprijs een prachtige auto en verder talrij
ke mooie geldprijzen.

De deelnemende middenstanders zijn te herkennen aan een duide
lijk aangebrachte raamaffiche. Per aankoopschijf van 100 BEF ont
vangt u bij hen één lotje.

De trekking van deze eindejaarstombola vindt plaats op maandag
I0 januari 2000 om 20 uur in zaal 't
Centrum. De uitreiking van de
prijzen gebeurt op zon
dag 30 januari 2000 in
de salons van gara
ge Exelmans te
Edegem.

Inwoners van Edegem met een
laag inkomen kunnen een ver
mindering krijgen van 500 BEF.
mits voorleggen van een attest
van het OCMW.

De inschrijving dient wel in zijn
geheel en per week te worden
betaald. De inschrijving is pas gel
dig na betaling.

Er is alle dagen voor- en naopvang
vanaf 8.30 tot 10 uur en van 16
tot 17.30 uur. Voor deze opvang
betaalt u 50 BEF/dag/kind.

Inschrijven kan vanaf 8 december.

Voor meer informatie en
inschrijvingen kan je terecht in
sporthal Den Willecom,
Terelststraat 2 te Edegem, tel.
289.23.70.
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UW IDENTITEIT
BEWIJZEN IN HET

BUITENLAND
Voor personen vanaf 1 2 jaar bestaan er de
gewone identiteitskaart (voor België en alle lan
den waar geen internationaal paspoort vereist
is) en het internationale paspoort.
Voor kinderen tot 12 jaar bestaan er het identi
teitsstuk (vierkant kaartje zonder foto in plas
tieken zakje - enkel geldig in België), het identi
teitsbewijs met foto (voor België en alle landen
waar geen internationaal paspoort vereist is) en
het internationaal paspoort.
Onderstaand vindt u hierover wat meer uitleg,
maar steeds geldt de regel :

DOE TIJDIG UW AANVRAAG !

IDENTITEITSBEWIJS
(Reispasje')
KINDEREN -12 JAAR
Voor uw kinderen onder de 12 jaar moet u in
het bezit zijn van een 'identiteitsstuk'; dit is een
wit kaartje in een plastieken zakje, enkel geldig
in België.

Dit identiteitsstuk volstaat dus niet wanneer u

met uw kinderen van minder dan 12 jaar naar
landen reist waar geen internationaal paspoort
vereist is (ook binnen Europa !). In dat geval
moet u op de dienst Bevolking een zogenaamd
'reispasje' aanvragen.
Dit is een identiteitsbewijs dat voorzien is van
een foto van het kind; het bevat meer gegevens
over het kind, zoals adres, namen van de
ouders, wie er in geval van nood dient verwit
tigd te worden, .... Het is 2 jaar geldig en het
kost 35 BEF.
De aanvraag moet tijdig gebeuren bij de dienst
Bevolking door één van de ouders (indien
gehuwd én samenwonend) of door de ouder bij
wie de kinderen staan ingeschreven.
In België kan u dit identiteitsbewijs gebruiken
als 'veiligheidspasje' voor uw kinderen.

REISPASSEN {
poorten) V@@
DEREM TOT 1%
Door een besluit van de minister van Bui
tenlandse Zaken werd sedert I september jl. de
mogelijkheid om kinderen jonger dan 16 jaar in
te schrijven in het paspoort van hun ouders
afgeschaft. Dit betekent dat elk kind, zelfs een
pasgeborene, een individueel paspoort zal moe
ten hebben, zodra het land waar het zich naar
toe begeeft een paspoort (eventueel een visum)
vereist.

In onderstaande tabel vindt u terug wat nodig is
voor de aanvraag :

KINDEREN tot 12 jaar NIEUWE REISPAS VERLENGING
normale procedure spoedprocedure

pasfoto's 3 3 0

geldig voor I jaar 250 BEF 700 BEF gratis

geldig voor 2 jaar 250 BEF 700 BEF n.v.t.
persoonlijk aanbieden door ouder
bij wie het kind staat ingeschreven ja ja ja

oude reispas (indien in bezit) ja ja ja
reispas ouder waarin het kind
vermeld stond (indien in bezit) ja ja neen

afgiftetijd I4 werkdagen () 3 werkdagen () 2 werkdagen

() het aantal genoemde werkdagen kan in drukke periodes verhogen tot respectievelijk 20 en 5 werkdagen. Hou daar reke
ning mee en vraag tijdig uw reispas aan op de ofdeling Reispassen !
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REISPASSEN VOOR
PERSONEN VANAF
12 JAAR
Sedert I september 1998 is een nieuwe proce
dure voor de afgifte van reispassen in werking
getreden. Deze procedure houdt in dat de reis
passen niet meer in de gemeentehuizen, maar
gecentraliseerd in een nationaal centrum
beheerd worden.
Het gevolg van deze hervorming is dat de
wachttijd om een reispas te verkrijgen tot een
termijn van drie weken (in drukke periodes
mogelijk vier weken) is verlengd.
In hoogstdringende gevallen is een spoedproce
dure voorzien van drie werkdagen (in drukke
periodes mogelijk vijf werkdagen), mits betaling
van de meerkosten.

Wat brengt u mee ?

NIEUWE REISPAS VERLENGING
normale procedure spoedprocedure

pasfoto's 3 3 0

geldig voor l jaar 810 BEF 1.260 BEF 430 BEF

geldig voor 5 jaar 2.010 BEF 2.460 BEF -
oude reispas (indien in bezit) ja ja ja

identiteitskaart (indien geen reispas
in bezit) ja ja neen

afgiftetijd I4 werkdagen () 3 werkdagen () 2 werkdagen (*)

() het aantal genoemde werkdagen kan in drukke periodes verhogen tot respectievelijk 20 en 5 werkdagen. Hou daar reke
ning mee en vraag tijdig uw reispas aan !

Voor aanvragen of verdere inlichtingen over
Administratief Centrum (gelijkvloe
• voor identiteitsstukken en identit
• voor reispassen (internationale

Openingsuren : alle werkd
zekering op dinsdagavo
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WERKGROEP
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nieuwe benadering

Reeds verscheidene jaren werkt
de gemeente Edegem rond ont
wikkelingssamenwerking.
Daar het inzicht over ontwikke
lingssamenwerking de voorbije
jaren sterk geëvolueerd is, vatte
de gemeentelijke werkgroep voor
ontwikkelingssamenwerking deze
inzichten samen in een handvest.
Daaraan gekoppeld werd de wer
king van de gemeentelijke werk
groep vastgelegd in statuten en
werd een subsidiereglement uit
gewerkt voorde plaatselijke initia
tieven. De gemeenteraad schaarde
zich eind oktober achter deze
nieuwe aanpak.

In het handvest wordt de evolu
tie toegelicht .
Gedurende jaren waren we ervan
overtuigd dat door edelmoedig
heid en de nodige financiële steun
het probleem van de ontwikke
lingslanden zou worden opgelost.
Vandaag begrijpen we dat ontwik
kelingshulp heel dikwijls resulteer
de in het gesystematiseerd leegro
ven van de natuurlijke en menselij
ke hulpbronnen in de arme landen
ten behoeve van de rijke landen. In
dit soort ontwikkeling werd en
wordt amper rekening gehouden
met de historische, culturele en
sociale achtergrond van de be
trokken landen.
Het vernieuwde concept, namelijk
meer aandacht voor sensibilisatie
van de bevolking, leidt ook tot
vernieuwde aandachtspunten en
een mentaliteitswijziging. Uiter
aard zitten we in een gemeentelij
ke context en met de beperktheid
van vrijwilligers. Toch kan de
werkgroep stappen zetten op het
vlak van sensibilisatie.

a) We willen in Edegem met ver
eende krachten op middellange
termijn een andere invulling

geven aan de wijze waarop we
omgaan met onszelf en de wereld:
in respect en solidariteit.

b) In de inleiding zeggen we dat er
in de ontwikkelingslanden maar
kansen kunnen worden gecreëerd
als er wat wijzigt in de rijke lan
den. Op dat vlak moeten we con
sequent zijn en een mentaliteits
verandering in de rijke landen
nastreven. De projecten en initia
tieven kunnen worden gebruikt
als kapstokken om die nieuwe
ideeën aan op te hangen.
Het uiteindelijke doel is mogelijk
heden en verantwoordelijkhe
den geven aan de arme landen.

c) Daarom kiezen we voor een
andere waardering voor wat
plaatselijke initiatieven opzetten.
Onze waardering beoogt meer
impact op de plaatselijke
bevolking, eerder dan de omvang
van de financiële opbrengst.

d) Het doel van de gemeente
Edegem is om op middellange ter
mijn 0,7% van de gemeentelijke
begroting (gewone dienst) aan
ontwikkelingssamenwerking te be
steden. In overleg tussen de
gemeente en de Werkgroep Ont
wikkelingssamenwerking zullen
hierover in de nabije toekomst dui
delijke afspraken worden gemaakt.

e) DeWerkgroep wil alle plaatselij
ke initiatieven in de gemeente
financiële en logistieke mogelijkhe
den geven om een werking uit te
bouwen. Door dit systeem willen
we meer ruimte geven aan de
plaatselijke initiatieven om hun
werking te optimaliseren. Elke
Edegemnaar moet op middellange
termijn weten dat zijn bevolking en
zijn gemeente de ontwikkelingslan
den een warm hart toedragen, dat
heel wat mensen in de gemeente
daarwerkzaam rond zijn en dat we
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projecten ondersteunen die onaf
hankelijkheid van hetWesten nast
reven opdat de eigen waardevolle
identiteit opnieuw kansen kan krij
gen en groeien.

Toekomstig beleid van de
gemeente

In het dagelijks beleid kunnen heel
wat initiatieven genomen worden
in de richting van een rechtvaardi
gere wereld.
• Een open integratiebeleid voor
allochtonen, vluchtelingen en
asielzoekers. Sensibilisatie rond de
problematiek van allochtonen
voor het ambtenarenkorps, de
politie, de burger, OCMW, ...
• Verbruiksgoederen voor de
gemeentelijke organisatie zullen
afgenomen worden van ethisch
eerlijke of milieuvriendelijke pro
ducenten. Dat wil zeggen dat het
aankoopbeleid van de gemeente
aangepast wordt. Daar waar mo
gelijk wordt er gebruik gemaakt
van derde wereldproducten, wor
den overbodige verpakkingen ver
meden, worden materialen herge
bruikt, wordt er recyclagepapier
gebruikt in de diensten en wordt
het gebruik van tropisch hardhout
- waar mogelijk - vermeden.
• In samenwerking met de ge
meentelijke milieuraad de onder
tekening van het Klimaatverbond
en het opstellen van een Lokale
Agenda 21. Dit houdt o.a. in :
- Het voorschrijven van milieu
vriendelijke en energiebesparende
producten in lastenboeken;
- Ruimtelijke ordening: het
behouden en creëren van leefbare
en duurzame ruimten;
- Steun aan een Kringloop
centrum;
- Een milieuvriendelijk en zuinig
energiebeleid. (bv. verminderen van
de CO2-uitstoot, vergunningenbe
leid voor bedrijven, enz.);



- Geen gebruik maken van grond
stoffen die roofbouw plegen op de
derde wereld.
• Op het vlak van technologie
transfer is het belangrijk dat wij
initiatieven ontwikkelen waardoor
de derde wereldlanden gebruik
kunnen maken van evenwaardige
productiemiddelen en dat zij kun
nen beschikken over de noodza
kelijke kennis en technologie. Dit
houdt tevens in dat wij ernaar
streven om de dumping van
milieuonvriendelijke materialen en
productiemiddelen in de derde
wereld te vermijden.

Werkingwerkgroep

De statuten vermelden de op
richting van de gemeentelijke
werkgroep ontwikkelingssamen
werking ter ondersteuning van het
gemeentelijk beleid inzake ontwik
kelingssamenwerking en leggen de
samenstelling vast.
De gemeentelijke werkgroep heeft
een adviserende en sensibilise
rende taak en bestaat uit een alge
mene vergadering en een bureau.
waaraan de schepen van onwikke
lingssamenwerking en een ge
meentelijke ambtenaar deelnemen.
De vergaderingen worden gevolgd
door enerzijds inwoners van Ede
gem die belangstelling hebben voor
ontwikkelingssamenwerking en an
derzijds plaatselijke initiatieven.

In het subsidiereglement wor
den de financiële middelen die het
college van burgemeester en sche
penen en de gemeenteraad jaar
lijks ter beschikking wensen te
stellen voor hun mondiaal beleid
vastgelegd :
1) een toelage voor gemeentelijke

projecten;
2) de wedde van de gemeentelijk

ambtenaar;
3) de kosten van de logistieke

ondersteuning via de gemeen
telijke diensten;

4) de financiële ondersteuning van
de plaatselijke initiatieven;

5) de onmiddellijke hulp voor
ontwikkelingslanden.

@€MW Edegem
THUISVERZORGING

Start werkgroep thuisverzorgers

Draagt u zorg voor een zieke, zorgbehoevende,gehandicapte part
ner, kind of ouder ...2?
Bent u op zoek naar informatie over deze thuiszorg ?
Heeft u af en toe behoefte aan ondersteuning en het uitwisselen
van ervaringen met andere thuisverzorgers ?

Dan is de werkgroep thuisverzorgers misschien iets voor u !

De bedoeling van dit initiatief is aan familie-thuisverzorgers de
mogelijkheid te bieden regelmatig samen te komen (vier keer per
jaar).
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ervaringen en problemen rond
concrete zorgsituaties worden besproken.

In de aanvangsperiode kan de werkgroep rekenen op de onder
steuning en begeleiding van de vzwWerkgroep Thuisverzorgers uit
Heverlee. Deze vzw verenigt personen en gezinnen in Vlaanderen
die thuis zorg dragen voor een zorgbehoevende, ijvert voor hun
erkenning en verdedigt hun belangen.

De informele thuisverzorger in de thuiszorg

De term thuiszorg staat voor het geheel van zorgen die aan een
thuiswonende zorgbehoevende persoon worden verleend met de
bedoeling het zelfstandig wonen in het natuurlijk thuismilieu in
stand te houden.
Thuiszorg is een samenspel van formele (beroepskrachten) en
informele zorgverleners. De informele thuisverzorger, ook mantel
zorger genoemd, verleent zorg omdat hij een familiale en/of affec
tieve band heeft met de zorgbehoevende. Meestal is de thuisverzor
ger de partner, ouder, het kind of aangetrouwd kind van de zorgbe
hoevende. Binnen het geheel van de zorgverlening neemt de infor
mele thuisverzorger het grootste deel van de zorgen op zich. Zij
hebben dus zeker recht op erkenning en ondersteuning.

Startbijeenkomst :
woensdag 8 december om 20 uur
cafetaria lmmaculata,Oude-Godstraat 110 te Edegem

Inlichtingen : lagriet Meyvis en KarinVermeulen,tel.450.84.06
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ACTIVITEITENKALENDER

ZATERDAG 4 DECEMBER

VRIJDAG 3 DECEMBER

MAANDAG 6 DECEMBER

DECEMBER

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kerstbanket
17.30 uur
zaal Centrum, Strijdersstraat 35
leden zie inschrijvingsformulier,
niet-leden 800 BEF

DONDERDAG
I6 DECEMBER

VTB-VAB Edegem
documentairefilm 'Israel'
door Paul De Schutter
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4
onder auspiciën van het ministerie
van Volksontwikkeling en Biblio
theekwerk

KAV St.-Jozef
winterwandeling
vertrek 't Schranske, Molenveld
laan 2A
info : 449.60.1 1 (Boyart)

DONDERDAG 9 DECEMBER

KAV Edegem-Centrum
bloemenschillen
19.30 - 22.30 uur
De Basiliek, Hovestraat 69
info : 457.84.47 (De Blanger)

thuisverzorgers
OCMW-Edegem
lees ook bi. 21

Willemsfonds
bezoek aan likeurstokerij
Elixir d'Anvers
rondleiding met degustatie
deelname 200 BEF
inschrijven noodzakelijk
info : 223.53.54 (Dourcy-Belle
Rose) of 440.29.07 (De Clercq) of
440.64.23 (Van Geel)

ZONDAG 12 DECEMBER

WOENSDAG 15 DECEMBER

startvergadering werkgroep

WOENSDAG 8 DECEMBER

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
I4 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

ATB De Natuurvrienden
wijnproeverij
wijnen uit Zuidwest-Frankrijk
20.30 uur
ATB-lokaal Fort 5, Jacob de
Roorestraat 8
deelname 450 BEF
info : 457.28.66 (Lemaire)

Davidsfonds Edegem
Händelconcert
met Collegium Instrumentale
Brugense en Marie-Noélle
Callatay o.l.v. Patrick Peire
20 uur
deSingel.Antwerpen
kaarten 900 BEF (750 BEF voor
leden)
info :457.20.1I (Vaes)

KAV St.-Jozef
winterwandeling
vertrek 13 uur
De Schrans, Molenveldlaan 2A
info :449.41.01 (Stoffelen)

DINSDAG 7 DECEMBER

Parkinson - Immaculata
vergadering van de zelfhulp
groep
voor alle Parkinsonpatiënten, hun
partners en al degenen die recht
streeks of onrechtstreeks bij het
verzorgen van deze ziekte betrok
ken zijn
van 14.30 tot 17 uur
RVT Immaculata, Oude-Godstraat
110
info : 383.37.80 (Agnes Hoste)

vanZiekte

Accordeonvereniging De
Nachtegaal
kaas- en wijnavond met
Sinterklaas
Ons Nest, Jacob de Roorestraat 4
info : 449.97.50 (Vrysen) of
288.51.19 (De Nys)

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
concert
Til Eulenspiegels lustige streiche,
opus 28 en Drei Hymnen, opus
71, van R.Strauss, Lemmenhaüm,
opus 22 van Jean Sybelien
20 uur
Koningin Elisabehzaal, Koningin
Astridplein 26,Antwerpen
inschr. vóór I november
455.98.67 (Vos)

Edegem Rally Team De Minirijders
vzw
l 2e ontdekkingstocht door
Oud-Antwerpen
familiale wandelzoektocht (zon
der strikvragen)
dagelijks tot 15/01
vanaf 9 uur (behalve 24 en 31 / 12)
café Jan zonder Vrees, Palingbrug
8,Antwerpen
afstand 5 km, deelname 120 BEF,
iedereen prijs
info : 664.90.22 (Verhaegen)

KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
De Crypte, zij-ingang O.-L.-V.van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info : 288.51.21 (Leeuws)

Zelfhulpgroep
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info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

VRIJDAG I7 DECEMBER

feestelijke heropening Strij
dersstraat
lees ook bi. 3

ZATERDAG 18 DECEMBER

Buizegemkoor
kerstliederen in de straten
van Antwerpen
ten voordele van "Noot voor
nood"
14 uur

KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
De Crypte, zij-ingang O.-L.-Vvan
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info : 288.51.21 (Leeuws)

ZATERDAG 25 DECEMBER

Buizegemkoor
opluisteren van de 'kerstmis'
10.45 uur
H-Hartkliniek, Kolveniersvest 20,
Lier

VRIJDAG 3I DECEMBER

KWB Edegem-Centrum
oudejaarsavond vieren
De Crypte, zij-ingang O.-L.-V.van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info: 457.22.75 (Van den Eynde)

JANUARI
ZATERDAG I JANUARI

Edegem Rally Team De Minirijders
VZW

magazinezoektocht
dagelijks tot 31/01
deelname gratis, iedereen prijs
info : 440.34.62 (Verbaere)

MAANDAG 3 JANUARI

sport en spel
lees ook bi. 17

DINSDAG 4 JANUARI

wijziging huisvuilophaling!
lees ook bi. 24

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
kaartnamiddag
14 uur
zaal Volkslust, Strijdersstraat 65
leden 25 BEF, niet-leden 35 BEF
info : 458.31.1 1 (Vogels) of
457.42.61 (Van Haesendonck)

WOENSDAG 5 JANUARI

gemeentelijke cultuurdienst
Phantom of the Opera
lees ook bi. 8

VTB-VAB Edegem
diavoordrachten 'Toscane''
en 'Sensibilisatieacties afval
preventie"
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4

DONDERDAG 6 JANUARI

wijziging huisvuilophaling !
lees ook bl. 24

Zorg voor Later-Vrij Edegem
seniorengroepering
hobbynamiddag
l4 uur
zaal Centrum, Strijdersstraat 35
leden 100 BEF, niet-leden 120 BEF
(twee drankjes inbegrepen)
info : 449.53.80 (Dierckens)

ZATERDAG 8 JANUARI

KWB Edegem-Centrum
kaartavond
20 uur
De Crypte, zij-ingang O.-L.-V.van
Lourdeskerk, Lourdeslaan
info : 288.5 1.21 (Leeuws)
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DONDERDAG I3 JANUARI

VTB-VAB Edegem
diavoordracht "Kashmir en
Ladakh, tussen Himalaya en
Gompa'
20 uur
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4

ZATERDAG I5 JANUARI

Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
kalligrafie : Karolingerschrift
(6x)
ook op 22, 29/0l en 5, 12 en
19/02
9.30 tot 12.30 uur
refter Administratief Centrum,
Kont ichstraat 19
info en inschr. 457.33.91
(Daelemans)

Jaarlijkse
St.-Antoniusviering

Naar goede traditie wordt
ook in het eerste jaar van het
nieuwe millennium deze Ede
gemse kerkheilige vereerd
met de traditionele Sint-Anto
niusviering. en dit op zondag
23 januari. Naar aanleiding van
het jaar 2000 staan er echter
enkele nieuwigheden op het
programma:

10 uur : plechtige hoogmis
opgeluisterd door het Basili
cakoor in de Sint-Antonius
kerk, Drie-Eikenstraa t. gevolgd
door een korte ommegang
naar feestzaal 't Centrum,
Strijdersstraat.

Na de traditionele verkoop
per opbod, kan men rond het
middaguur voor de prijs van
300 BEF meesmuilen van het
St-Antoniusmaal : beulingen
met appelmoes, frikadellekoek
met krieken, brood en kof
fie...(inschrijven vóór I5 janu
ari, tel. 457.21.22, Swiggers)-

·..3
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HUISVUILOPHALING
WIJZIGING HUISVUIL
OPHALING IN 2000

Ophaling restafval

Vanaf 4 januari 2000 zal de ophaling van het
restafval (dat is het afval dat na sortering toch
nog overblijft en in de grijze huisvuilzak wordt
meegegeven) over gans het grondgebied van
Edegem uitsluitend en alleen gebeuren op dins
dag. D.w.z. dat in de wijken 3 en 4 (waar de
ophaling in het verleden gebeurde op donder
dag), deze wordt verplaatst naar dinsdag.

Ophaling GF+

Vanaf 6 januari 2000 zal de ophaling van GF+
(groente- en fruitafval + niet-recycleerbaar
papier) niet meer plaatsvinden op vrijdag, maar
telkens en over gans de gemeente op donder
dag.

Aan de ophaling van tuinafval, papier en karton,
PMD (plastieken flessen, metalen blikjes en
drankkartons) en groot huisvuil wijzigt niets .

AANDACHT

NIEUWE STICKERS OP
HUISUILEMMERS EN
CONTAINERS VOOR 2000

Stickerverkoop

De stickers die dit jaar op de huisvuilemmers
en containers moesten worden gekleefd, zijn
geldig tot 31 december 1999. Indien u daarna
uw emmer nog wil aanbieden, moet de belas
ting van 900 BEF per sticker opnieuw worden
betaald. U kan hiervoor kiezen tussen een be
taling in specién aan het loket van de ontvange
rij (de sticker wordt dan onmiddellijk meegege
ven) of een overschrijving op rekening nr.
000-0009054-33 van het gemeentebestuur van
Edegem (de sticker wordt in dit geval via de
post verstuurd naar het adres dat op ons rele
ninguittreksel is vermeld).Voor de bedrijven die
een container gebruiken, geldt dezelfde regeling
en blijft het bedrag behouden op 15.000 BEF
per sticker.

Er zal in januari geen overgangsperiode in acht
worden genomen. Het is dus aanbevolen uw
betaling tijdig uit te voeren.

Aanbrengen van de nieuwe stickers

Bij het aanbrengen van de nieuwe stickers op
de vuilnisemmers en containers voor het jaar
2000 dient het volgende in acht te worden
genomen:

• verwijder zorgvuldig de oude sticker ( 1999)
en maak het ondervlak zuiver (bv. met white
spirit om alle lijmresten te verwijderen)

• kleef de nieuwe sticker op dezelfde plaats als
voorheen

• kleef nooit de nieuwe sticker over de oude
omdat deze dan te gemakkelijk kan worden
afgetrokken.

• Ophaling kerstbomen : maandag 10 januari 2000.

•Openingsuren ecopark op zaterdag, vanaf januari 2000 :van 9 tot I5.30 uur.
1
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Milieu in Edegem is een speciale uitgave van het
Gemeentebestuur van Edegem.
Vragen ofopmerkingen? Raymond Van Dijck.
informatieambtenaar tel. 03/289.22.56.
Verantwoordelijke Uitgever: Koen Snyders,
Burgemeester. Kontichstraat 90, 2650 Edegem.
Milieu in Edegem is gedrukt op milieuvriendelijk
papier.

Wie Wat Waar!

Start je eigen EoTeam!
Voortaan kun je mokkelik zo'n 10.000 à 20.000 tuk
per jaar besparen! Hoe? •
Heel eenvoudig: samen met vrienden, buren, familie of
collega's vorm je een Ecole□m of een groep van ongeveer
l O mensen die milieuvriendelijker willen huishouden. Met
het Ecole□m Werkboek als leidraad, wissel je ervaringen
uit met je teamgenoten over je water·, elektriciteits· en
gasverbruik. Je zoekt uit hoe je door je koopgedrag afval
kunt vermijden en je autogebruik kunt beperken.
Niemand die je verplicht, je doet het uit vrije wil. En het
helpt! Zo bespaarden de 180 Ecoleoms in Vlaanderen
gemiddeld tussen de 5 en 30 % op milieu· en energiekos
ten.
Ook in Edegem worden er Ecoleoms gevormd. De coördi
notor is More Konings van de Groen· en Milieudienst. Je
kon hem bereiken op het tel. • 03/289.21.21.

• Schonestratenoffensief, Alles over het ...
Dossier over de nieuwe aanpak van zwerfvuil en hondenpoep

• Sluikstorters gerecycleerd
Agent X laat ons mee lezen in zijn milieufiles

• Het Ecopark in cijfers
Aval van 1994 1ot nu

• Vijf jaar Ecopark
Milieuschepen Rony Rumes blikt terug en vooruit

• De twaalf Schone Werken van de Edegemnaar
Vermagertips voor je vuilniszak

•Milieuberichten uit Edegem
NieuwsAashes uit onze gemeente

• Afval ABC
Alles wat je over afval wilde weten, maar nooit hebt gevraagd

• Bekende Edegemnaar met hond
Wiet Van Broeckhoven over de dagelijkse wandeling

• Groene nummers & nuttige adressen
Groendienst & co staan altijd klaar voor de Edegemnaar

9 oktober 1999 alweerfeft !
5 JAAR ECOPARK

1

Milieubladzijden
1

1

Op zaterdag 9 oktober versieren we het
Eopark, letterlijk en met de materialen die jij
er inleverde. We onthullen 'Leven in
Harmonie', een kunstwerk van Ludwig
Shrauwen en we stellen gerecycleerde mate·
rialen tentoon. Zo krijg je eindelijk het twee·
de leven te zien van wat bij jou thuis nog
gewoon afval heet. En je komt te weten hoe
het kringloopcentrum Opnieuw & Co werkt. Je
gaat echt niet met lege handen naar huis:
bovenop al die nieuwe inzichten is er voor
iedere ecofeestneus een aandenken, zolang
de voorraad strekt.

"5 jaar fcopark? Daar moken we een ecofuif von!", dah
ten ze bij de Edegemse Jeugdraad. Ze vonden de 27ste
WKS (Elsdonk) bereid om het ollemool te coördineren. De
scouts trekken op 9 oktober een tent op, pol naast het
Ecopork. Vonaf 2] uur kun je er terecht voor een milieu
vriendelijke twist, een groene tango of een ecologische
polka. 'Een afvalkoers!', hoor ik je denken, moor geen
paniek: er is genoeg dronk voor iedereen en wel uit her·
bruikbare plastic bekertjes. Een primeur! Jij komt toch ook
de bloemetjes buiten zetten!
Op maandag 11 oktober - nauwelijks twee dogen loter
dus · sto je zelf compost te maken onder de deskundige
begeleiding van onze eigen compostmeesters. Afspraak om
18 uur in het Ecopork !

Edegem! Shoon genoeg?
Vijf jaar al hebben we ons fopark in Edegem: een
prestatie waarop we (allen) terecht fier mogen zijn!

We doen ons best: zo'n 20 jour sorteren en recycle
ren we. Moor is dot voldoende om morgen een
milieuvriendelijke wereld Ie realiseren? Zelfs burge
meesters kunnen op die vraag geen antwoord
geven. Maar wij kunnen alvast onze eigen straat
schoon houden en olies in het werk stellen om von
Edegem een nog properder gemeente te maken,
waar het nog beter wonen is.
In de kamers van het gemeentehuis zog de voorbije
maanden een Proper Plan het licht. Dit najaar krijgt
u het ook te zien, want don lanceert het
Gemeentebestuur zijn 'schonestrolenoffensief'. Al
onze diensten - van de Milieuraad over de
Ecobrigade tot en met de Politie -- doen mee, maar
alleen krijgen we het niet voor elkaar.
'Als iedereen voor zijn deur keert, is de hele straal
proper'. Die oude spreuk kent u nog wel. Er zit een
kern van waarheid in, zoals in de meeste oude
gezegden trouwens. Maar wij kijken verder en we
verwachten van u hetzelfde: mei alle Edegemnaren
maken we onze slogan waar: Geen vuil op straat!.
Zo wordt het schonestratenoffensief een klinkende
overwinning, voor ons allemaal én voor onze kinde
ren en kleinkinderen.
Wij (en daar rekenen wij u voortaan ook bij) richten
onze pijlen in de eerste plaats op rondslingerend
zwerfvuil, hondenpoep incluis. Er zijn sinds kort
meer medewerkers om u een handje te helpen 
ecabrigadiers, nieuwe hulpagenten, . . .- en een
aangepast reglement waarin u alle antwoorden
terugvindt op de prangende vracg 'Magda?'.
Hef is goed wonen in Edegem. Dot moeten we u niet
vertellen. Vijf joor lang dropt u plichtsgetrouw uw
netjes gesorteerd afval in het gemeentelijke
Eopark. Als hondenliefhebber houdt u "ter en
zomer een poepzakje achter de hond. En onze oker
gele vuilnisbakken vallen bij u nog altijd in de
smaak. U doet dot goed. Maar ervaren tv-kijkers
weten dat alles beter kan, zelfs het milieu in
Edegem.

Vriendelijke groeten,

#-,
2I Milieu €gml
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Edegem lanceert z'n
schonestratenoffensief...
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Edegem laat . .. geen vuil op straat!
Met die slogan gcon we dit ncjoor samen het zwerfvuil te lijf. 'Edegem zet zwerfvuil buiten'
had ook gekund, of 'Zwerfvuil vliegt eruit'. 'In Edegem kon je van de stoep eten' en
'Zwerfvuil? lwansmanie!' klinken wel leuk, moor net als 'Spoor het trottoir' zeggen ze niet
helemaal wat ze moeten zeggen. Misschien is 'Edegem? Schoon genoeg!' dan nog beter als
kop bovenop onze 'Actie tegen de Zwerfvuilfractie'? Genoeg slogans gehad? Nog ééntje
don, of Nee: 'Liever één uil in de lucht, don zwerfvuil op strcat', en · top of the bill- 'Mr
Proper heeft een hondje!'
De Edegemse Milieuraad docht nog oon "Mijn Edegemse moot, geen vuil op sl!oot!", omdat
'propere stoten de maotstof zouden zijn voor elke [degemncor.'

Uiteindelijk kozen we samen voor 'Edegem laat ... geen vuil op straat!'

Waarom! p Edegernaar laat nooit vuil op straat en wil graag meewerken aan ons "schonestraten
offensief". Anderzijds zijn er de medewerkers van de gemeente Edegem om te zorgen dat deze gezamenlijke
inspanningen ook echt resulteren in een schoon Edegem.
Maar waar het echt op aankomt. is niet de zoveelste domme slogan natuurlijk, maar een schone gemeente
waar de familie zwerfuil thuis is, en niet een zootje zwerfvuil! Akkoord?

I Milieu yel 3



Edegem laat ...
geen vuil op straat!

Vuil OP straat, daar houden we
in Edegem niet van. Nog niet zo lang

geleden lieten we een heel
netwerk aanleggen van vuilnisbakjes.
En de boetes voor het achterlaten van

vuil op straat trokken we op. Met
zakjes en okergele bakjes bonden we de

strijd aan met de hondenpoep.
Van die 'Goede Gronden voor Propere

Honden'-actie herinner je je ons
modelhondje nog. Pampertje.

4IMllleu o9ml

• In Edegem willen we
geen zwerfvuil meer: geen
sluikstorten en ook geen
hondenpoep. Daarom
komen er extro borden
wc0rop Pompertje de onde
re honden laat weten waar
ze hun grote boodschap
mogen achterlaten. Aon
hondenpoepbakjes of hon
dentoiletten zal het niet
mankeren: Edegem loot
nagelnieuwe exemplaren

s plaatsen.



Milieu edggcm
eerste stap: Pampertje
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De Jacob de Roorestootheeft al twee
hondentoiletten; eentje tegenover de
Minerostroot en eentje tegenover de
hoofdingang van Fort S. Het derde en
voorlopig lootte hondentoilet vind je op
de wandelweg tussen Elsbos en Grote
Dries. Zelfs onze hondentoiletten zijn pro
per. we maken ze geregeld schoon.
Ben je tevreden over de hondentoiletten ?
Of toch niet helemaal ? Hou ons op da
hoogte, want als ij ze goed vindt, dan
ploot5yen we er meer, in een nieuw
gemeentelijk wondelparkop het broallig
gend terrein langs de Grote Dries, bijvoor
beeld. Bellen naar de Groen en
Milieudienst, tel. 03/289.21.21.

Hord ik weide
lo hebbenwe er al één:; oon Fort S ter
hoogte van de Donk. lier mogje hond
in alle vrijpheid stoeien,zonderde boelte
bevuilen natuurlijk! Doar voor is er»''
bij een hondentoilet.
Stoeien zonder leiband dus. ln
van Edegem is die leiband#:::;
nog even een "
ergens in het
zin.

tier lijf it zaa te lijr "ter art las loper tier ar t iet zijr

Hier is Pampertje aan het woord. Het sympathieke
beestje zet z'n gedachten op een rijtje op een reeks
nieuwe borden. Als jouw hond nog niet aan het
eerste leerjaar toe is, dan rekenen we erop datjij ze
leest én begrijpt: de nieuwe borden die aangeven
waar Blackie zijn dagelijkse 'ding mag doen.

Hondenpoepbakjes
89 okergele hondenpoepbakjes hodden we al. Nu
ronden we dot oantol of op 100. Én donk zij dat
nieuwe netwerk ben jij als baasje meteen ook nog
vlugger van dot vervelende hondenpoepzakje af.

Hondentoiletten
Regel nummer één - knoop 'em in je oren en in
die van je hond - luidt. hondenpoep hoort niet op
het trottoir, in het perkje of op de berm, moor in
het hondentoilet. Belangrijk is eveneens dot hon
denpoep evenmin in de goot mog: je hebt mis·
shien ol gemerkt dot de vroegere hondentegels
werden verwijderd langs de rand van het trottoir.

• Nergens mag nog vuil rondslinge
ren, beholve in de vuilnisbokken
natuurlijk. Je kent ze in de groene en
de okergele uitvoering: gebruik ze. Je
bespoort er de ecobrigadiers een
hoop werk mee.

• De politie is je vriend, moor als het
over de leefbaarheid van onze
gemeente gaat, don zijn onze

agenten steng. Reinigingsdiensten in
de ruime zin zijn een dure zook, en

dot zol je geweten hebben ols
je vuil achterloot.



Staat er een hondenpoepbakje in de buurt
van de Zwaluwenlei?
Voor deze en andere vragen over de plaatsen waar je je
afval kwijt kon in Edegem, mag je altijd bellen naar de
Groen· en Milieudienst (tel. 03/289.21.21). Of je loopt
even langs het gemeentehuis voor een pionnetje.

7 nieuwe mensen tot uw dienst!
Twijfel je of heb je vragen? Voog don rood con onze vier
nieuwe ecobrigodiers of onze drie nieuwe hulpogenten.

Wist je trouwens dat ...
Naast de boete kon het gebeuren dot je nog eens extra
1.000 tot 2.500 frank moet ophoesten voor de reiniging
van de openbare weg.

een leeg hondenpoepzokje kunnen tonen op eenvoudige
vaag von een gezagsdrager. Excuses ols "hij heeft al 2
keer zijn best gedaan, de voorraad zokjes is op..." kun
nen echt niet meer!

Voorts moet je weten dat...
• de hondentegels zijn afgeschaft, voortaan geen poep
meer in de goot!
• loslopende honden het osiel ingoon, op kosten von de
eigenaars.
• je voortaan best twee of drie hondenpoepzakjes mee
neemt als je de hond uitloot. Als eigenaar, moet je altijd

de Eobrigade

con de Donk (nieuw!).
• je hond - zelfs aan de leiband - meeneemt naar
speeltuinen.
• de grote boodschap van je hond niet opruimt.
• papiertjes, blikjes etc. op openbare plaatsen loot slinge
ren.
• afval van thuis in de gemeentelijke vuilnisbak kiepert.

In Edegem lopen sinds kort drie nieuwe hulpagenten rond. ,
als ze zijn. leggen ze je graag uit wat de milieuregels zijn. Zij wij
zen je op vergissingen of eenmalige misstappen.

Vuil opruimen kost veel geld. Door de vuilnisbakjes te gebruiken
help je ons al een heel eind op weg. Je kent ze in de groene en in
de okergele uitvoering: gebruik ze. Je bespaart er de Ecobrigade
een hoop werk mee. Wie?

Eobrigadiers
De gemeente Edegem heeft vier ecobrigodiers aangeworven om het zwerfvuil aan te pokken.
Preventie en onderhoud, door zullen de vier voor instaan. le houden een oogje in het zeil in de parken, stoon in voor de
plantsoenen en controleren of de reglementen juist worden toegepost. lij maken je vriendelijk attent op rondslingerende
rommel. Moor jij kunt ook een beroep doen op hen. Heb je ergens zwerfvuil zien liggen? Spreek don gerust een ecobri
g0dier aon, die weet er wel raad mee. fen ecobrigodier verplootst zich beroepshalve met een wagentje met prikstok.

Voluit heten de bestaande politiereglementen terzake:
1) de gemeentelijke politieverordening betreffende de
ophaling van huishoudelijk afval, 2) de gemeentelijke
politieverordening betreffende het rein houden van de
openbare wegenis, en 3) het gemeentelijk belastingregle
ment betreffende het reinigen van de openbare weg.

Nieuw vanaf 1 november dit jaar is dot hondenliefheb
bers altijd minstens één leeg hondenpoepzakje in reserve
bij zich moeten hebben en dot honden altijd aan de lei·
bond moeten blijven tijdens de dagelijkse wandelingen.
Heel belangrijk is dot de drie nieuwe hulpogenten hord·
nekkige overtredingen bloedserieus nemen. Zeg het
door!

Hardleerse overtreders van de wet en hardnekkige vervui
lers, hou je vost, want vanaf 1 november riskeer je een
boete of een sanctie tot 2.500 frank.

Als je
• je hond uitloot zonder minstens één reserve honden
poepzokje op zok (nieuw!).
• je hond vrij loot loslopen buiten de hondenloopweide

n waar Bobby

zakje mee.
rmoet ...: ped!"

nd houdt van kids: hij doet het
van de stoot"

le ,[", 20k/e5 vergeten!
hondenpoep troppen, dot brengt geluk!"

1. "ijBlo&ie loopt vij rond op stoot.
Hij is de liefste hond ter wereld."

2. "Ik neem fitfi mee noor het speelplein.
le speelt zo graag.'

3. "Die hondenloopweide is veel te ver.
lk loot 'emhierdoen.'

Vul aan met

Damagnie!
of

Damoetwel!



Milieugem
Milieuberichten
Agent X laat ons meelezen in zijn milieufiles met verrassende Edegemse
milieu, stort- en andere familieverhalen. Wij pikken er twee uit.
Exclusief voor jou.

•

"Meneer de agent,' kucht een oude man door de
hoorn, 'mijn hond is gaan lopen". Even later staan we
voor zijn deur. De vriendelijke man is stomverbaasd
als we informeren naar het gebruik van de honden
poepzakjes. "Elke keer heb ik ze bij, maar B8laky
moet maar om de twee dagen". Wat bleek? Slimme
B8laky glipt elke dag het kattenluik door tijdens het
middagdutje van het baasje, goal rondhuppelen in het
park en is broal terug voor zijn baasje ontwaakt. Het
perfecte hondenplon, tol een vriendelijke jongen roet
in het eten gooide.

14 0 0 0

AFVALEVOLUTIE1992-1998

1998199719961995

NB: Met het oog op het waarborgen van de privacy
van de betrokken burgers en handen zijn de eigenna
men ofwel weggelaten ofwel fictief.

19941993

Selectieve inzameling
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Restafval

Totaalatval
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Bezoekers / maand Ecopark 1994- 1999
7.000,------------------------------,
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Het aantal bezoekers van ons Eopark blijft stijgen. Vooral de lente- en zomermaanden zijn druk, met pieken van meer
dan 6.000 bezoekers. De rode lijn geeft duidelijk de stijgende trend weer.

I Milieu oyel 7

Op zes jaar tijd is de hoeveelheid restafval in onze gemeente spectaculair gedaald. Dit komt vooral omdat er veel meer sele
tief opgehaald werd. Minder goed nieuws is dat de totale hoeveelheid afval blijft stijgen. Daar moeten we wat aan doen!

slui1spier en het resultaat veegt alle twijfels van tafel:
we hebben onze dader. Met het nummer van het asiel
al in de hand, hoor ik de telefoon rinkelen.

Het Etopark in ijfers

van e «ksluler
Op één van onze patrouilles valt de blik van mijn col
lega op een onregelmatige samenscholing van niet
reglementaire vuilniszakken in de struiken, zoals dat
heet in vaktermen. In de gescheurde zakken zitten
een paar enveloppen, gericht aan een inwoner van
Edegem. We rijden er onmiddellijk heen. Als we de
man in kwestie uitleggen waarom we langskomen,
kijkt hij verbaasd op. "Ik kan me niet goed inbeelden
hoe die vuilniszakken daar geraakt zijn. Het moet een
vergissing zijn." "U weet toch dot op milieudelicten
zware boetes staan' maken we hem duidelijk. De man
nelik verveeld met de situatie en zweent dat het

nooit meer zal gebeuren, dat hij er nauwlettend op toe
zal zien dat het afval terechtkomt waar het hoort. We
geven hem tijd lol vanavond om de vuilniszakken
terug te halen. Met een gerust hart rijden we weg.
Diezelfde avond rijden we toch nag eens langs. Tot
onze verbazing liggen de vuilniszakken er nog,
onaangeroerd! "Dat wordt een fikse boete!" Als we de
man confronteren met de feiten, doel hij heel vreemd,
hij draait zich om en roept "Marc, heb jij die zakken
dan niet weggehaald?" Blijkt zoon Mar toch wel de
verkeerde vuilniszakken, van een ander sluikstorter te
hebben gevonden!

Gezocht: Blaky!
We hadden het al een tijdje in het oog. Er was een
hond zonder zakje actief in het park. Aan het hoopje
te zien, bleek het om een kleine hand te gaan. De rest
van het Edegemse politiekorps werd ingelicht. Moor de
overtreder bleek bijzonder hardnekkig en bleef spoor
loos. Tot op een dog een 16-jorige jongen een poedel
komt binnenbrengen. "Hij liep los in het park". Van
pure schrik verliest het beestje de controle over zijn
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begeleiding doen en de schoolkinderen de weg naar het
Ecopork wijzen: "Vanaf het begin stimuleerden we de
milieulessen op school. De bedoeling was zelfs om via de
kinderen, de ouders zover te kiigen ten minste een
bezoekje Ie brengen oon ons Ecapork."

Voorkomen is beier dan genezen
Het aantal bezoekers aan het Ecopark is sedert het begin
meer don verdubbeld. Dat is een goede zaak. Moor jam·
mer genoeg wordt de totale hoeveelheid ofvol in verhou
ding steeds groter: in 1998 wos dat zelfs meer don 500
kilogram per inwoner en daar moet dringend wat oon
gedoan worden. Onze inwoners zijn almaar meer gemoti·
veerd om hun afval te sorteren, moor op termijn zou er
toch nag minder afval in het circuit moeten komen. Afval
voorkomen is de boodschap.
Recycleren is oké, moor ofval blijft een zware belasting voor
het milieu én een dure grap, voor de gewone burger en voor
de gemeente. "Het zijn de gewone mensen, de burgers, die
in hun aankoopgedrag de afvalberg kunnen verkleinen,"
benadrukt Schepen Rumes. "Consumenten kunnen de
industrie er toe brengen wat zuiniger met verpakking om te
springen. Als je telkens kiest voor producten in een duurzo
me of herbruikbare verpakking, don zullen de producenten
ze meer en meer in die vorm aanbieden. Kies dus liefst geen
overbodige of eenmalige verpakking. "
De Schepen wil de inwoners nog meer aanmoedigen om
thuis te composteren: groenafval is immers verantwoorde-

belangstelling winnen. Het Gemeentebestuur zocht noor
interessante alternatieven om de milieubewuste inwoner
noor het Ecopork te loodsen. Een andere selectie voor de
kostelijke ophaling von het Klein Gevaarlijk Afvol bijvoor
beeld. Toen de ophaling von KGA stopte, kwamen de inwo
ners door vlot mee naar het Ecopork. En dot gaf ze meteen
ook de impuls om het andere afval te sorteren, te bunde
len en mee te brengen. Met het puinofvol gebeurde het·
zelfde. Vonof toen deponeerde iedereen - in één moeite 
papier, plastic flessen en tuinafval in de daartoe bestemde
container van het Ecopork.

"500 kilo per Edegemnaar.
Dat is nog veel."

Enthousiaste Eoparkwachters
Vondoog heeft twee derde van de Edegemse gezinnen de
weg noor het Ecopork helemool gevonden. "Door hebben
de parkwachters zeker hun aandeel in", vertelt Rumes
opgetogen, "Carl Wynonts en zijn ploeg doen hun job met
enthousiosme. En do's makkelijker gezegd don gedon: je
moet als ecoporkwachter de wet doen toepassen en lach
moet je de mensen vriendelijk ontvangen en stimuleren
om terug te komen."
De openingsuren van het park zijn soepel genoeg om
iedereen zover te krijgen. Vooral de zaterdagmorgen is het
erg druk: don komen er makkelijk 600 1ot 700 bezoe
kers. Op bepaalde momenten staat er zelfs een hele file
oon te schuiven. Dat is de keerzijde van het succes, moor
hier wil men zo snel mogelijk verandering in brengen.
"Gelukkig zijn de mensen soepel en vinden ze het kenne
lijk niet zo erg: ze lopen bekenden tegen het lijf en voor
ze er erg in hebben doen ze een uitgebreide bobbel. Het
fcopork heeft dus blijkbaor ook een sociale functie, mis
schien moeten we er wel een cafeetje bouwen", lacht de
Milieuschepen.

Schoolvoorbeeld a Voorbeeldschool
Jong geleerd oud gedaan: kinderen bouwen enthousiast
mee aan hun groene toekomst. iedere ouder weet hoe
streng de kids kunnen zijn voor po en mo als ze hun
milieulesje moor niet willen leren. Ooorom is Schepen
Rumes resoluut: de scholen moelen nog meer aon milieu-

"Het Ecopark bestaat nu vijf jaar en het loont de moeite om die verjaardag uitgebreid
te vieren: twee derde van de 9.000 Edegemse gezinnen of zo'n 7000 Edegemnoren
per maand, gaan geregeld langs het Ecopork. Alle reden dus voor de Gemeenteraad

om het park in de toekomst nog uit te breiden. Ons afvalbeleid mag je rustig een suc
ces noemen, moor er blijft veel werk aan de ecowinkel." Milieuschepen Rony Rumes

kijkt terug op een longe traditie van zorg voor het Edegemse milieu.

Milieuschepen My lnes Mlilt try

Zo'n Ecopark moeten
"Na 5 jaar breiden we zelfs uit!"

Edegem opteerde von meet of oon voor de noom Ecopork
en niet voor containerpark, zoals vele ondere gemeenten.
"Dor zot een filosofie achter', verduidelijkt de milieu
schepen. "We wilden immers niet de indruk wekken dot
een geordende vuilnisbelt woor je je als burger ongemak
kelijk voelt, voor ons al goed genoeg was." Daarom koos
Edegem voor een echt 'pok', woor het makkelijk lopen en
werken is. Dooruit blijkt meteen de Edegemse belangstel
ling voor ecologie. Het is altijd de bedoeling geweest om
de drempel voor de burgers zo loog mogelijk te houden.
Vandoor ook de strntegische ligging: het park ligt entool
in de gemeente Jongs de grote verkeerswegen en is dus
voor iedereen makkelijk bereikboor.

In '83 had Edegem ol een eigen Milieuschepen, een
Milieuconsulent en een heel ondernemende Werkgroep
leefmilieu. Een doortastend milieubeleid ovont Jo lettre,
dankzij de oprichting von de Milieurood vanuit de werk
groep leefmilieu, speelde ook bij de aanleg van het
Ecopork een belangrijke rol. De gemeente besloot in '94
om meteen 3.800 m2 ter beschikking van hoor inwoners
te stellen en het Ecopork wordt volgend joor nog verder uit·
gebreid.

Halen en brengen
De eerste jaren koos Edegem vooral voor het opart opha
len van het vuilnis. Om het de mensen zo gemakkelijk
mogelijk te moken, werd het vuilnis en het afvol geschei
den opgehaald. Moor die aanpak, die hoolmethode
genoemd wordt, was geen onverdeeld succes. Rony
Rumes: •Mensen hebben het vook erg druk en don verge
ten ze nog al eens hun geselecteerd vuilnis op de juiste
ophaoldog buiten te zetten." Voor de g. te zijn de
opholingen aan huis een dure zaak. Precies daarom voer·
de zij naast de haolmethode de zogeheten brengmethode
in: burgers konden voortaan hun ofvolselecties naor wijk
parkjes brengen en naar het Ecopork. Oot bleek beter oon
te slaan, ook al omdat de gemeente de mensen de nodi·
ge impulsen gaf om naar het Ecopark te komen. Door
gerichte milieuvoorlichting waren de meeste mensen al
bewust geworden van de noodzaak van afvalsortering. Ze
beseften snel dat in het afvalbeleid doorgedreven sortering
noodzakelijk is en dot verbranding te mijden en onhoud
boor kostelijk is. Hergebruik en recyclage bleven oon
8 I Milieu o cgl



we vieren!
[copark 3 oktober

18 tot 20 uur: Demonstratie door
compostmeesters

[copark 11 oktober

10 uur Onthulling kunstwerk Ludwig
Schrouwen, Leven in Harmonie

Vanaf I uur doorlopend
• tentoonstelling over recycleren en
afval vermijden
• voorstelling Kringloopcentrum
Opnieuw & Co

mende kinderen het mooie kleur-en leesboek 'Prik het op
PRIK' van de hond von onze Edegemse schrijfster Riemke.
De weken ervoor wordt via gerichte lessen deze
speel/leerdog voorbereid. Sorteeregel Prik en andere
leuke sorteerfiguren zijn ook van de partij, op school en in
het fopark.'

Afvalkunst en Leven in Harmonie
Een Ecopark als kunstencenllum? Dit origineel idee wordt
nu realiteit in Edegem. Plastisch kunstenor Ludwig
Shrouwen ontwierp een kunstwerk, speiool voor het
fcopork. Het kreeg de noom 'Leven in Harmonie' mee.
Schrauwwen verduidelijkt zijn gesponnen boodschap: "Het
was mijn bedoeling de mensen erop attent te maken dot
we omzichtig met de natuur moeten omgaan. De natuur
zelf is bijzonder krachtig in het reyderen von hoor eigen
materiaal: ze bouwt langzaam producten of tot bouwste
nen voor nieuw leven. Eeuwenlang is door een natuurlijk
evenwicht bewoord gebleven. De lootste l50 joor heeft de
mens zo onverantwoord ingegrepen in dot natuurlijke pro
es, dat we de kans lopen onherstelbare shode aan te
richten. Met mijn beeldhouwwerk, 100 % uit reydoge
moteriool gemokt, wil ik de inwoners van fdegem erop
attent maken dot evenwicht tussen mens en natuur een
gesponnen relotie is, die je met moeite in evenwicht kunt
houden. Vandaar het recyclogesymbool in de cirkel in het
midden van het werk. Ik hoop datmijnwerk zal bijdrogen
tot nog meer milieubewustzijn in onze gemeente. "

I Milieu lyl 9

Ecopark., pretpark?
De leerlingen van de 9 Edegemse basisscholen zetten de
eerste weken von oktober het Eopotk op stelten. Voor de
groep kleuters en eersteklassers is er een voelspel.
Graaiende hondjes in een voelkist leren allerlei moteriool
kennen. Bij dit spel kunnen ze ook te weten komen hoe
je met afvalmateriocl weer leuke nieuwe spullen kunt
maken. Bij de oudere kinderen stoot het competitieele
ment meer centraal. Onderwijzer MorGeerts legt uit:. "De
leerlingen uit 2de, 3de en 4de klos mogen in groep elkaar
de sorteerloef afsteken. De groep die het snelst en het
best een hele afvalberg noor de juiste containers brengt, is
de winnaar van deze ecocompetitie. De Sde en 6de klos
sers krijgen op een groot ganzenbord twintig opdrachten
te verwerken. Door zitten doetaken tussen, moor bij hen
wordt ook oppel gedon op hun denk- en redeneervermo
gen. lo moeten ze bewijzen dot ze natuur en ofvolvrien
delijk kunnen winkelen. Achteraf ontvangen alle deelne-

f5,Ca ·/ w t .. ·• 'l.' ~ar 'ynants en zijn l water en met energie, is een hele hulp voor
ploeg ontvangen je graag. het milieu en het is nog goed voor je ponte

bö 'ö' s' 'ö monnee ook. Als je wat zuinig bent met water,
• scheelt dot al gouw heel wol liters en geld per jcar. Wie
lijk voor 50% van het totale ohvclvolume. De gemeente een regenwaterput loot ccnleggen, kan touwens rekenen
blijft doorom inspanningen leveren om het ohval zo selee op een forse subsidie die tot 20.000 frank kon oplopen.
tiet mogelijk op te holen en zo veel mogelijk te reyderen. Voor de instollotie von zonnecollectoren voorziet de over
lij hoolt groenten-, fruit- en tuinofvol op, verkoopt om- heid eveneens een ondersteuning van 35.000 frank. Da's
pos/vaten en hoolt het papier en het karton op. En uiter- toch mooi meegenomen?"
oord krijgen de inwoners regelmatig tips om spoorzomer
met energie om te springen.

Duurzaam milieubeleid, energie en enten sparen
Duurzaam omgaan met de natuur is de uitdaging van het
volgende millennium. "Dot is ook een credo voor ons als
gemeente," zegt Rumes overtuigd. "Wij willen met het
Gemeentebestuur zelf het voorbeeld geven. Als we nu bou
wen, moet dot op een milieuvriendelijke manier gebeuren,
d.w.z. zuinig en duurzaam omgaan met milieucomponen
ten, voorol met energie.'
Voor de particulier voogt die oondacht voor de notuur een
kleine aanpassing en een bewustere milieuconpok. Moor
vook zit het verschil 'm in heel kleine dingen. fen regen
ton voor water betekent een hele besparing op dot 'dure'
drinkwater. Je kunt regenwater perfect gebruiken voor de
schoonmaak, de toiletspoeling, het sproeien von de tuin
etc. Regenwater is zelfs veel beter voor de planten omdat
het minder kalk bevat, Rumes: "Spoorzaom zijn met
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10. Een adeautje zonder afval: joepie!
Deel je graag leuke cadeautjes uit, zet don je milieuvrien
delijke inspiratie eens aan het werk. Je vindt beslist een
geschenk dot geen afval produceert. Een doguitstop of een
voorstelling, een ontbijt op bed..er is zoveel waar je
iemand een plezier mee kon doen. Wil je toch iets in natu
ra geven, don kon de verpakking zeker milieuvriendelijker.
Cadeaupapier dot je voorzichtig losmaakt is alvast goed
voor hergebruik. Je kunt ook kiezen voor een handdoek,
een leuk bokaaltje, drinkbus... met een beetje creativiteit
vind je zeker een originele verpakking.

11. Papier: niet hier!
Een flink deel van het oud papier dot je voor de inzameling
buitenzet, heb je helemaal niet gevraagd en is zomaar in je
brievenbus beland. Als je dit wil vermijden, vraag je bij het
Gemeentebestuur de sticker 'Geen reclamedrukwerk a.u.b.'.
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5. Lunch: alles opeten, niks weggooien
Neem je boterhammen mee in een brooddoos en verkies
een drinkbus of thermosfles boven blik of dronkkorton.
[en stuk fruit is gezond en hoeft helemaal geen verpok
king. Loot restjes eten niet rondslingeren!

6. De versheidsdatum: zit er een geurtje aan?
Bij de aankoop van snel bederfbore producten is het dub
bel uitkijken geblazen. In de eerste plaats kijk je naar de
versheidsdatum. Dot durven we in onze hoost wel eens
vergeten! En in de tweede plaats koop je niet meer don je
gezin tijdig op kon. Zo moet je lorer niets weggooien. Dot
is goed voor het milieu en je portemonnee.

7. Tweedehands als eerste keus
Waarom niet kopen in een kringloopcentrum of tweede
hondswinkel? Daar geven ze de oude spullen waor jij op
uitgekeken bent een nieuw leven. Trouwens: je zal ver
baasd zijn welke leuke dingen je door vindt om zelf te
gebruiken.

8. Zuinigheid: een mooie deugd
Als je zuinig bent, moet je de producten minder vlug ver
vangen. De logica zelf, moor we denken er niet altijd aan?
Neem daarom steeds een juiste dosering van wasmiddelen
en beschrijf en bedruk altijd beide zijden von een blad
papier. Loot je niet verleiden door de laatste modesnufjes
bij huishoudapparaten.
Als je toch aan een nieuwe wasmachine toe bent, kies don
voor een energiebesparend model.

9. Kringloopproducten: maak de irkel rond
Koop zoveel mogelijk kringloopproducten. Je kunt ze
herkennen aan het kringlooplabel, want de fabrikant is
immers best trots dot hij zijn milieubijdrage kon leveren.
Het bekendste product is het kringlooppapier, met een zo
hoog mogelijk percentage oud papier.
Een goede rood: neem best ongebleekt of eventueel
papier dot zonder chloorverbindingen werd gebleekt,
aangeduid met TFC.

Natuurlijk wil je een schoner milieu. Dat kan, met
een beetje creativiteit van ons allemaal. En dat die

inspanning nog geld oplevert, is mooi meegenomen.
Jij doet toch ook mee?

De XI Werken
Vermagertips voor je viiniszal

1. Een verpakking: moet dat nu eht?
Vele producten zitten in verpakking, te veel verpakking.
Vermijd overtollig inpokmoteriool. Kies daarom milieu
vriendelijke, recydeerbare of duurzome clternotieven. Het
is ook goed om uit te kijken naor drank (ook wijn!) in fles
sen met statiegeld.

2. Boodschappenzakjes: nee bedankt!
Door met je eigen boodschappentas of met zo'n handige
vouwkrot te gaan winkelen, vermijd je tientallen plastie
ken zakjes op een maand. Tel zelf moor no! Heb je je tos
vergeten, kies don voor een kartonnen doos of zak. Die
kun je loter gebruiken om je oud papier in mee te geven.

3. Klein Gevaarlijk Afval:
klein gewicht, groot gevaar
KGAi moeilijk af te breken en daarom zo duur in de afval
verwerking. KGA vind je in huishoudelijke producten als
schoonmook- en onderhoudsmiddelen en cosmetico. le
zijn dus niet te vermijden, moor je kunt er zuiniger mee
om leren springen.
Koop je batterijen, neem don de oplaadbare. Don heb je
alvast minder afval. Leuk om weten: een lege alkalinebat
terij uit een flitsapparaat bevat vaak nog genoeg energie
voor een zaklamp of een klokje. Zijn de batterijen hele
maal opgebruikt? Lever ze don in bij de handelaar waar je
nieuwe koopt of breng ze naar het Ecopork. En spuitbus
sen? Die kun je wel kwijt in het [copark, moor vervang ze
door een natuurvriendelijk alternatief.
Met een vliegenmepper kun je bijvoorbeeld insecten net
zo goed te lijf os met een chemisch bestrijder.

4. Wegwerpprodutten: verwerpelijk!
Soms lijkt speelgoed hoost "wegwerp"speelgoed terwijl er
toch ook heel wat degelijk materiaal op de markt is. Als je
een beetje uitkijkt, vind je eveneens leuke, goedkope én
duurzame speeltjes. Voor bijna olie wegwerpproducten
vind je duurzame varianten: stoffen servetten, zakdoeken,
tafelkleden en dergelijke i.p.v. hun papieren broertjes.
Hetzelfde geldt voor fototoestellen en scheermesjes.
10 I Milieu gel
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Dot scheelt heel wat in je brievenbus en in de papiercontainer!
Wil je evenmin reclamebrieven op noom? Geef je naam door
aan:

Het Robinsonbestand
Belgisch Direct Marketing Verbond
8uro & Design (enter, Heizel Esplanade 46,
1020 Brussel, (02/477.17.97)

Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing
Verbond zullen je naam don niet meer selecteren voor hun
redomeboodschoppen.

12. Spaarlampen: atht keer meer
Spoorlampen winnen steeds meer populariteit. Terecht, want
ze gaan tot acht keer langer mee don een gewone lomp. Zo
zorgen ze voor een flinke energiebesparing én meteen voor
heel wot minder ofvol. Eenmool opgebruikt horen de spoor
lompen wel bij het klein gevoorlik cfvol (KGA) thuis.

Milieu dager
Edegem

Kringloopcentrum Opnieuw & Co

haalt gratis afdankertjes op!
Potten en ponnen, steen en glaswerk, speelgoed en boeken, kleding, elektrische toestellen, meubilair en curiosa. Je
kon het allemaal kwijt bij het kringloopcentrum Opnieuw & Co. Ofwel breng je je goederen naar het Ecopark ofwel
kies je voor thuisolholing. In dot geval kun je bellen van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur op num
mer 03/488.38.83.
De ingezamelde goederen worden gesorteerd en indien mogelijk hersteld in de verscheidenen werkplaatsen. De nog
bruikbare goederen komen terecht in de kringloopwinkels.

laat je gezellig rondneuzen!
De herstelde goederen worden verkocht in de Nee winkels van kringloopcentrum Opnieuw & o. De winkel in lier
bevindt zich con de f. Peltzerstaat 13 (tel. 03/488.38.83), en er is een nieuwe winkel in Mortsel con de
Borsbeeksebinnenweg 5lA, zijstraat van de liersesteenweg (tel. 03/440.61.50). Beide winkels zijn open van lO
tot 18 uur.

helpt eht!
Door het kringloopcentrum te gebruiken, verminder je niet alleen de afvalberg, moor help je ook langdurig werklo
zen weer con werk. lo wint iedereen.

'zet zijn deuren open
Op zondag 3 oktober is het openbedrijvendog. Go ook eens een kijkje in de magazijnen en ateliers van het
Kringloopcentrum in Mortsel nemen. Je kunt er winkelen, er is animatie en voor iedere bezoeker stoot een gratis
drankje klaar. Van l O tot 17 uur - Borsebeeksebinnenweg la- Mortsel.

! Milieu ie9»l 11



Milieuberichten uit Edegem
Word lid van een Eco
Met vrienden, buren, familie of collega's milieubewuster gaan leven. Het kan! Je wordt gewoon lid
van een EcoTeam in je buurt ofje richt er zelf een op. Een EcoTeam is een groep van ongeveer 10
mensen die milieuvriendelijker willen huishouden. Stap voor stap buig jeje levenswijze om in een

milieuvriendelijke richting. Met het EcoTeam Werkboek als leidraad, wissel je ervaringen uit metje
teamgenoten over je water-, elektriciteits- en gasverbruik. Je zoekt uit hoeje door je koopgedrag

afval kunt vermijden en je autogebruik kunt beperken.
Je meetje vorderingen, zo weetje meteen ofje op de goede weg zit. Niemand die je verplicht,

je doet het uit vrije wil. En het helpt! Zo bespaarden de 180 EcoTeams in Vlaanderen gemiddeld
tassen de 5 en 30 % op milieu- en energie"""is

Start je eigen EoTeam in Edegem
Voel je het al kriebelen? Zin om l 0.000 tot 20.000
frank per jaar te besparen en in eigen zok te steken?
Wel, stort don je eigen EcoTeom ! Of word je liever lid
van een bestoond EcoTeam uit je buurt?
Bel voor de brochure (met een volledige milieutest!) of
meer info naar coördinator Marc Konings von de
Edegemse Groen- en Milieudienst. Hij zet je graag op
weg om lid te worden van een EcoTeom of om er zelf
een op Ie richten. Je kon hem bereiken op het tel. nr.
03/289.21.21.

Wist je dat •..
... een gemiddeld huishouden tot 3000 frank per jaar
bespoont door 15 % minder elektriciteit te gebruiken
... de gemiddelde Vlaming per jaar zo'n 200 kg papier
(dot zijn drie bomen!) verbruikt
... 70% von het water door de afloop van je toilet of je
bad / douche goot
... je tot 7 % bespaart door je thermostoot een graadje
lager te zetten
. . . je wogen tot 40 % minder schodelijke stoffen uit
stoot door 90 km in plots van 120 km per uur te tij
den.

"Behaag Edegem natuurlijk"
Ook dit jaar organiseert natuurvereniging •De
Wielewool" een hoogplantoctie. lot 22 oktober kun je
tegen sterk verloogde prijzen streekeigen hoogplonten
aankopen. Er worden l verschillende hoogp0ketten
aangeboden. Het plantgoed is tussen de 60cm en
100u groot. De keuze von de poketten is ofhonkelijk
van de ruimte die je ter beschikking hebt om oon te plan
ten.
Streekeigen bomen en struiken hebben een langere
levensduur en zijn beter bestond tegen de grillen von het
klimoot en tegen allerlei ziekten en plogen. Voor insee
ten, vogels en kleine zoogdieren zijn deze hogen en
bomen een echte uitwijkplaats. Bovendien zijn ze veel
goedkoper dan uitheemse soorten. Reken moor!

Bellen naar Nicole Beekmons van de Groen en
Milieudienst (03/289.21.21).
12 I Milieu o€gzml

(Composteren! Eht iets voor jou!
Circa de helft von ons huisvuil bestaat uit organisch tuin
en keukenafval. Keuken en tuinafval kun je samen met
ander organisch ofvol verwerken tot compost en daarmee
je tuinplanten voeden.

De gemeente Edegem wil je graag helpen bij het compos
teren en verkoopt daarom compostvaten voor slechts 480
frank per stuk (info: tel. 03/289.21.21). Deze gunst
mootregel geldt tot einde voorraad. Doorn□ betaal je meer.
Ook speciale stokken om de compost te beluchten zijn ver
krijgboar (140 fok per stuk).
Compostmeesters geven regelmatig demoovonden over
het juiste gebruik van je compostvat op het Ecopork.

Meer info bij de Groen- en Milieudienst, binnenfornt
Recreatiedomein font 5, tel. 03/289.21.21

De compostmeesters van Edegem
Rik Cypers, Mgr. (Cordijnlaan 21, tel. 03/457.70.43
Marleen De Brandt, Groen- en Milieudienst,
tel. 03/289.21.21
Jos De Keyzer, Ier Borchtlaan 94, tel. 03/288.48.74
Jon Lenaerts, Oude-Godstroot 12, tel. 03/457.95.48

lgnoe Van leirvenne, Acht-euenlon 8
(Col Wijnonts, Ecopok
Dierenvrienden aller lar' n, vere g u!
loek je een poes? De vzw Dierenvriend kan je er één
bezorgen. Alle kotten zijn ingeênt, gesteriliseerd of
gecastreerd en je betoult enkel een kleine bijdrage voor
de dierenortskosten.
Je kan ook lid worden. De vzw Dierenvriend verenigt
zo'n 600 dierenvrienden, vooral uit het Edegemse.
Viermaal per joor verschijnt er een dubblad met ollerthon
de nuttige informatie over dieren. Er worden ook regel
matig uitstoppen gepland.
Meer info? Bellen naar Bieke Boerts,
tel. 03/457.19.60

Hoezo, hondenpoep opruimen?
Pedigree bracht een makkelijk hanteerbcor apporoofje op
de markt. Het is een soort klem, waarmee je de ug
selen von je hond kunt opopen en in je poepzokie@)
neren zonder je honden vuil te maken. Hel opparoot rs
verkrijgboor in elke dierenspecioolzook.

·I





Ales wat u ooit over afval had willen weten

Het Edegems AFVAL
Afval
Afval van o tot z, daar draait deze pogino om.

Botervlootjes
Voor olie duidelijkheid, botervlootjes mogen niet in de
PMD-zok. De Pin PMD stoot uitsluitend voor plastic flessen
en flacons. Ander plostic (zakken, vlootjes, potjes, folie,
film...) hoort bij het restafval en dus niet in de PID-ck.
Reden hiervoor: in de vlootjes blijft teveel boter hongen,
wat ze onbruikbaar maakt voor recyclage.
Wil je meer weten? Groen- & Milieudienst - tel.
03/289.21.21

(Compostva ten
Tot einde voorraad verkrijgbaar aan 480 frank bij de
Groen & Milieudienst (03/289.21.21), domo betaal je
meer. In het compostvat kunt u uw groente- en fruitafval
kwijt. Wist je trouwens dot compost niet stinkt, niet zuur
is en geen onkruidzoden of ziektekiemen bevat? Ideale
voeding voor uw tuinplanten!
Wil je meer weten? Zie rubriek "Milieuberichten uit
degem" op pogino 2.

Drinkwater
Drinkwater is levensnoodzakelijk en kostbaar. Wees er
zuinig mee: voor een volgelopen ligbad kun je drie keer
onder de douche. Een lekkende kroon kost je al gouw een
paar duizend liter per jaar. Alle beetjes helpen.

Eopark
Besloot al 5 jaar in Edegem. En 2 op 3 Edegemnoors
komen er geregeld langs om het selectief verzameld afval
te deponeren in de juiste container. Kattenbroek, zijstraat
van de Prins Boudewijnloon.
Wil ie meer weten? lees verder op pgin0 8.

Fost Plus
Is een vzw opgericht op initiatief van de verpokkings- en dis·
tribufiesector die op een ecologisch verantwoorde manier
met verpakking om wil springen. Het groene punt van Fost
Plus op de verpakking duidt aan dot de producerende onder
neming finonieel bijdroogt tot de werking van Fost Plus.
Voor inlichtingen, gratis bellen noor 0800-12 690.

GF+
Stoot voor groente en fruitafval en niet-recydeerboor
popier. Hoort thuis in de groene zak van 15 of 30 liter en
wordt één keer per week opgehaald.

Hondenpoepzakje
Niet vergeten. Een echte honden- en mensenliefhebber
heef altijd één leeg zokje bij zich. U trapt toch ook niet
graag in "?
Meer weten? lie "Edegem lanceert z'n schonestoten
offensief... • op pogina 3.
14 I Milieu cgul

Illegaal storten
Mag zeker niet. Wie zwerfvuil, papier, blik, etensresten,
hondenpoep zomaar op straat gooit, riskeert een fikse
boete, daarnaast betaal je naargelang, nog een opruim·
belasting van 1.000 frank tot 2.500 frank. Zie ook
"Edegem lanceert z'n schonestratenoffensief..." op pagi
no 3.

Javel
Of bleekwater is Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Lees het eti
ket goed, want javel kon gevaarlijk zijn als je het combi
neert met andere schoonmaakproducten. Javel breng je
naar het Eopork.

Kringloopentrum
In het kringloopcentrum Opnieuw &Co kun je zowel gerief
in redelijke stoot kwijt (03/488.38.83) als zo goed als
nieuwe spullen vinden. Opnieuw & Co heeft twee win·
kels: één is gelegen aan de F. Peltzerstroot 13 in 2500
Lier. Een bezoekje woord is nu de nieuwe winkel aan de
Borsebeeksesteenweg 51 A in Mortsel, zijstraat van de
liersesteenweg.
Meer weten? Zie rubriek "Milieuberichten uit Edegem" op
pagina 12.

Luchtvervuiling
Zuivere lucht is zeldzaam aan het worden en daarom moe
ten we samen wat tegen die vervuiling doen. Loot je auto
vaker op stol en wees spaarzaam met je verwarming. Zet
's nachts de thermostaat een paar graden lager en zorg
voor goede isolatie en een goede verluchting. Dot scheelt
meteen ook heel wat centjes.
Mediijnen
Breng je, net als gebruikte injectienaalden, bij je opothe
ker binnen of je deponeert ze op het Ecopark.

•
vanGanse

1
Nagellakverwijderaar
Wist u dot nagellakverwijderaar ook Klein Gevaarlijk Afval
is? Fijfelt u over één of onder product, don kunt u altijd
bellen naar de Groen- & Milieudienst (03/289.21.21 ).

Olie
Afvalolie is een ernstige bedreiging voor grondwater en
bodem. Zo vervuilt één liter olie 1.000.000 liter grond·
water. En dat terwijl olie makkelijk recycleerbaar is. De
smeerelementen in olie worden bij gebruik namelijk egel
vervuild, niet afgebroken. Je kan je oude frituur- en•
olie kwijt op het Ecopork. Wel gescheiden deponeren!

Plastit
Is een verzamelnaam voor kunststoffen die uit aardolie
gemaakt worden. Die niet afbreekbare kunststoffen staan
in voor een niet onbelangrijk deel van de afvalberg.
Probeer ze zoveel mogelijk te vermijden.

Quota
De gemeente Edegem heeft een overeenkomst met het
Vlaams Gewest om tegen eind 1999 het restafval tot 150
kg per inwoner per jaar te beperken. Volgens de lotste ij
Iers (1998) moest nog 253 kg/ inwoner gestort of ver
brand worden. Er is dus nog werk aan de winkel!

Sorteren
Dankzij uw sorteerinspanningen daalde de hoeveelheid
afval die verbrand of gestort wordt van 9.210 ton (399
kg / inwoner) in 1994 tot 5.689 ton (253 kg /inwo
ner) in 1998. Tussen '94 en '98 steeg in onze gemeente
het aandeel recycleerbaar afval op de totale afvalberg van
18% tot 52 %. Een opmerkelijke vooruitgang.
Meer weten? Zie rubriek "Milieuberichten uit Edegem" op
pagina 12.
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Het Gemeentebestuur luistert naar ui
De oproep van Wiet Van Broeckhoven om een hondenpoepbakje aan de
Lindedreef te plaatsen. is niet in dovemansoren gevallen. Het Gemeentebestuur
maakt daar werk van. Weet je een plaatsje waar zo'n bakje best zinvol kan zijn?
Bel naar de Groen- en Milieudienst (03/289.21.21). Ook de gemeentelijke
Milieuraad staat open voor uw voorstellen ofvragen.
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Samen met een nog piepjonge Jessie De
aluwé presenteerde Wiet in '75 De
Recyclagebeweging, een programma boordevol
groene tips. "Dotos voor de Dienst Vrije Tijd
van de BRT", steekt Wiet van wol, "we legden
bijvoorbeeld uit wat wel en wat niet op de com
posthoop mag. Eigenlijk leerde ik als present□·
tor die teksten gewoon uit het hoofd. En als de
mensen mij achteraf kwamen vragen of die
kaasresten op hun composthoop machten, dan
bleef ik hen het antwoord schuldig. Heel
beleefd wos het niet, mcor ik zweeg. lo'n
groene jongen wos ik nu ook weer niet."

Wat Wiet wel is, in hort en nieren zelfs, is hon
denliefhebber. In zijn studententijd - hij zot op
kot in Rotselaar bij Leuven - ging hij met z'n
Dalmatiër naar de les, "tot groot jolijt van de
medestudenten en iets minder van de prof
fen...". De Dalmatiër van weleer is niet meer,
moor vondccg loot Wiet nog oltijd de hond uit,
meestal in de dreef van de baron. "Het is door
goed wandelen, moor één ding steekt me
tegen: er zijn in de verste verte geen honden
poepbokjes te bespeuren. Gevolg: ik moet elke dag drie stroten om voor ik m'n hondenpoepzakje kwijt kon. Niet
echt zo'n gezellig idee, hé. Als onze Bas z'n gevoeg dichter bij huis zou kunnen doen, dan was er geen probleem.
Moor dot doet het beest dus niet. Nu hoor ik dat de gemeente werk maakt van meer hondenpoepbakjes: ik had het
zelf niet beter kunnen bedenken."

"De vuilniszakken! Ik zet ze mee buiten..."
Het slagveld aan lege flesjes en blikjes dat er aan de dreef van Hof Ter Linden achterblijft no het weekend, door kon
Wiet zich wel echt kwaad over maken. "Ik heb ze nog niet gezien, de jongelui die die vuiligheid aanrichten, moor
als ik ze tegenkom, dan spreek ik ze erover aan." Moor van een Ecobrigade heeft hij nog nooit gehoord .
"Eolimonade?", wil hij weten. "Ach, met het zwerfvuil in Edegem volt het eigenlijk nog wel mee. De gemeente doet
erg hoor best. Noor mijn gevoel zijn er zelfs eerder teveel regeltjes dan te weinig. Neem nu die gekleurde vuilnis·
zakken. Mijn vrouw recycleert. Ze is door zelfs zeer accuraat in. Maar vraag mij niet wat in welke zak goot. Dot weet
ik al lang niet meer. Ik zet ze mee buiten..."
"Als ik nu zeg dot je aan dot 'vuilniszak zoeken' een voltijdse job kon overhouden, don betekent dat niet ik hele
mooi niet tevreden ben met het milieubeleid. Ik vind het zeker niet slecht dot ze dot allemaal goed regelen. Het zou
ook geen doen zijn als olie Edegemse honden zomaar op straot hun ding doen. Anderzijds kunnen we nu nergens
meer naartoe zonder poepzokje, en zonder leiband al helemaal niet. In Frankrijk, bijvoorbee ld zijn ze veel 'honden
lievender' als ik het zo mcg uitdrukken. En nochtans, 't zijn goeie beesten! ".

Wiet Van Broeckhoven heeft er twintig jaar opzitten als pre
sentator op Radio 2. Met HIT BOX op woensdagnamiddag
what's in a name - had hij z'n grootste hit. Wiet is verslaafd
aan de media. Hij levert onder meer teksten en research voor
de nieuwe reeks van De Préhistorie. Wiet woont in Edegem.
En hij is gek van honden.
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beesten"

Restafval
Al wat we niet kunnen recycleren.
Als iedereen de milieuregels goed
naleeft, juist aankoopt en sorteert
kunnen we het aondeel van restof
val in ons totale afval terugbren·
gen tot 15%! De moeite waard
dus!

Tl.-lampen
lijn Klein Gevoorlijk Afval. In 1998
:ed 1298 kilo of 4543 IL-am
pen in het Eopark somenge
bracht.

@

x-a
Uurwerk

winkel De kleine "knoop"-batterijen uit
uurwerken en rekenmachientjes
bevonten 30 % kwik en zilver.
Kwik is een zeer giftig metaal. Het

veroorzaokt bij de mens erfelijke afwijkingen en tost het
centraal zenuwstelsel aon. Bij planten kan het de groei
verstoren. Breng uw batterijen dus binnen bij de inzame
lende handelaars of in het Ecopark.

Vuilniszakken
Het principe "de vervuiler betaalt" is hier van toepassing.
Hoe duurder de zakken, hoe moeilijker de inhoud te rey
cleren is en hoe minder graag we ze hebben. De prijs vantik duidt dus de mate van vervuiling aan. U kan ze

op de gekende adressen en in het gemeentemogo
zii, lomerlei 37 (alle werkdagen 8.30 uur -- 11.30 uur
en 12.30 uur - l 5.30 uur).

Weggooien
Nog beter don afval gesorteerd weggooien is afval herge
bruiken of gewoonweg voorkomen.

X-stralen
Heb je nog oude röntgenfoto's? Ook die kun je binnen
brengen op het Ecopork.

Yoghurt'beker
Mag niet in de blauwe PMD-zok. Net als bij boter, blijven
er hier ook teveel restjes yoghurt oon de verpakking plok
ken. Bovendien zijn de kleinere yoghurtpotjes te licht.
Tijdens het zeven van het PMD-afval vliegen ze van de
transportband en veroorzaken zo mechanische problemen.
Meer weten? Bellen naar de Groen- & Milieudienst
(03/289.21.21)

Zwertvuil
Wist je dot er jaarlijks miljarden frank aan het opruimen
van zwerfvuil worden verspild. Geld dot zoveel beter
besteed kan warden. Oprapen helpt echt!



Waar moet ik met die blauwe vuilniszak heen?
Is het Ecopork nog open vanmiddag? Wat gebeurt er met het papier dot ik zo plichtsgetrouw heb ingezameld?
Is die nieuwe hondenwei nu al klaar? Wat mag ik opzij houden voor het kringloopcentrum?
ln welke zok goon de botterijen?
Met al uw vragen kun je terecht op onderstaande groene adressen, nuttige nummers en handige overzichtjes.

Groene nummers & nuttige adressen

Groen· en Milieudienst
Binnenfort font 5, Edegem, tel. 03/289.21.21

Dienst Gemeentewerken
Heldenstraat 15, Edegem, tel. 03/289 .26.50

Administratief Centrum
Kontichstoot 19, Edegem, tel. 03/289.26.50

Ecopark

Kattenbroek (zijstraat van de Prins Boudewijnloon)

Kringloopce ntrum Opnieuw &(o

Gratis(!) ophaaldienst, tel. 03/488.38.83
Winkels Opnieuw & Co
F. Peltzerstroot 13, 2500 Lier
Borsbeeksebinnenweg 514, 2640 Mortsel

Openingsuren Eopark

Dog
Dinsdag
Woensdag
Donderdog
Vidog
Zaterdag

Open
9uur tot l 2uur 8. l 3uur tot l 6uur
l 3uur tot l 8.30uur
l3uur tot lluur
l 3uur tot l 8.30uur
l 0.30 uur tot l 6.30uur

Afval-afhaalkalender

•
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InhoudPris ZAKKIHw 11 toe Kleur

Groente- en fruitafval GF+ zok Groen 4 frank (kleine) 15 liter
en niet recycleerbaar 7 frank (grote) 30 liter
papier.

Restfractie Restzok Grijs 17 fik (kleine) 40 liter
25fronk (grote) 60 liter

Tuinafval Fok Groen 12 frank 50 liter

PMD PID-ok Blouw 6 frank 60 liter
Plastic flessen, blikjes,
drankkortons.

Papier en Karton Bundelen

6los-container Wil en gekleurd glos

Ecopork

Grof huisvuil Alleen wat niet
meekon met al
de rest

Hoe meer recyclage-energie je afval vergt, des te duurder de zak.
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