
Gemeentelijk informatieblad nr 130

tagEst#±.±



EDEGEM

r
INHOUD

Reisdokument voor uw kind

Blz.

REDAKTIONEEL
Het gemeenteblad heeft zijn facelift ondergaan. De vroe
gere vorm en lay-out werden verlaten en maakten plaats
voor een vernieuwde aanpak. Wij hopen dat het resultaat
mooi ogend is en U ertoe mag aanzetten het gemeen
teblad nog gretiger te lezen.

Met de vakantie voor de deur, hebben wij alle vakantie-ini
tiatieven op een rijtje gezet. Ook brengen wij in dit blad
goed nieuws voor alle skate-jongens en -meisjes.

Wij wagen het tevens - op risiko van hier en daar een
scholier wrevelig te maken - nu reeds te lonken naar het
volgend schooljaar en het gemeentelijk aanbod inzake
onderwijs in het zoeklicht te plaatsen.

Daarnaast vindt U ook de andere traditionele rubrieken
met informaite over de gemeenteraad en de verschillende
gemeentelijke initiatieven.

Eind augustus zijn wij er weer met nieuws over de feest
maand september.

Prettige vakantie!

Algemene wijkvergaderingen

In de maand september worden er in de gemeente
wederom algemene wijkvergaderingen georganiseerd.

Noteer alvast de data:

Elsdonk - maandag 1 O september
Molenveld- woensdag 12 september
Buizegem · donderdag 13 september
Centrum - woensdag 19 september.

Meer informatie hierover vindt U in onze editie van auguS
tus.
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Kinderen die de leeftijd van 12 jaar bereiken in de maan
den juli, augustus en september 1990, kunnen niet meer
tijdig in het bezit gesteld worden van hun nieuwe iden
titeitskaart (Europees model).
Indien zij naar het buitenland reizen, kunnen zij zich een
voorlopige identiteitskaart aanschaffen. Vraag deze tijdig
aan!
Andere kinderen beneden de 12 jaar kunnen een wit iden
titeitsbewijs met foto verkrijgen.

Inlichtingen: dienst bevolking - tel. 457 78 40.

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op woensdag
11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap).

Tijdens de maanden juli en augustus zal er geen dienst
verzekering zijn, noch op zaterdagvoormiddag, noch op
dinsdagavond.
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Het gebeurde in de gemeenteraad

Metalen stoelen

De raad keurde de aankoop goed van metalen klapstoelen
voor de prijs van 226.100 fr., BTW inclusief. Het betreft
okkasie stoelen die onder gunstige voorwaarden kunnen
worden aangekocht van een uitleenbedrijf.

Elektriciteitsnet

De raad keurde de vervanging goed van het bovengronds
laagspanningsnet door een ondergrondse kabel langs de
Doornstraat, Drie Eikenstraat en Wilrijkstraat voor een
geraamde kostprijs van 775.992 fr., exclusief BTW.

Berkenhof

Er dienen herstellingen uitgevoerd aan de deur- en
raamomkaderingen in de buitengevel. Tevens moeten de
huidige voegen tussen de prefab-elementen hersteld
worden. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op
ongeveer 340.000 fr.,inclusief BTW.

Aankoop autobanden

Teneinde op regelmatige tijdstippen de verschillende ge
meentelijke voertuigen zoals huisvuilwagens, school
bussen, vrachtwagens en camionetten te kunnen voor
zien van nieuwe autobanden, keurde de raad de aankoop
goed van diverse soorten en maten autobanden. De
uitgave wordt geraamd op 286.000 fr., inclusief BTW.

Aankoop camionette

De Bedford camionette van het bouwjaar 1975, in gebruik

bij de dienst gemeentewerken, verkeert in zeer slechte
staat qua zelfdragend koetswerk, zodat verder gebruik
ervan niet meer verantwoord is. De herstellingskosten
van de motor zullen veel te hoog oplopen om nog ren
dabel te zijn. Daarom werd besloten om over te gaan tot
aankoop van een tweedehandse camionette van het merk
Mercedes 207 D, bouwjaar 1986 en dit aan de prijs van
398.650 fr., inclusief BTW.

Parkeren van vrachtwagens

Het parkeren van vrachtwagens is een probleem dat
geregeld wordt gesteld. Om hieraan enigszins een
oplossing te bieden, wordt gestreefd naar het inrichten
van parkeerplaatsen voor vrachtwagens aan de rand van
de bebouwde kom.
De gemeenteraad hechtte in die zin zijn goedkeuring aan
een politiereglement op het verkeer in de Drie Eikenstraat.
Vanaf het kruispunt met de Ter Borchtlaan wordt een
strook van 50 meter ( richting Doornstraat) voorbe
houden voor vrachtwagens.

Sportieve en rekreatieve manifestaties

In onze gemeente worden er jaarlijks verschillende spor
tieve of rekreatieve manifestaties ingericht, die geheel of
ten dele plaatsvinden op de openbare weg. In het belang
van het veilig verkeer, is het noodzakelijk dat de burge
meester een aantal tijdelijke maatregelen kan opleggen.
De gemeenteraad keurde hiertoe een machtiging aan de
burgemeester goed.

• • •

Informatie-avond voor uw vereniging?
Onze Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking beschikt overde
film "In de voetsporen van Gandhi", die onze Indische projekten
voorstelt en toelicht.

Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze film gratis komen
tonen bij uw vereniging.

Duur: 30 of 50 minuten.

Kontaktpersoon: Marianne Bellon - tel. 457 78 40.

Dank voor uw interesse!

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3 111111111



8.P.A. Ter Elst (zone Arendsnest):
250.000 m? groen gevrijwaard

Het B.P.A. (Bijzonder Plan van Aanleg) Ter Elst bestrijkt
het gebied omrand door de Kontichstraat, de Strijders
straat (N), de Drie Eikenstraat (W), de Prins Bou
dewijnlaan (Z) en de grens met Kontich (0).

Het oorspronkelijk plan dateert uit de 50-er jaren. Het
kwam tot stand in een periode van ekonomische expansie
waarbij in onze gemeente voorrang werd gegeven aan de
woonfunktie.
Vandaar dat ook nog bij de laatste herziening in 1973 de
gemeenteraad unaniem instemde met een verdere uit
breiding van de woonzone.

In de 80-er jaren is dit plan in herziening gesteld met als
hoofdbekommernis onze groene ruimten voor de toe
komst waar mogelijk te bewaren.

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van het
plan (4de herziening):

- In het centrum wordt de parkzone (12.400 m) defini
tief beschermd door hiervan een zone van openbaar
nut te maken i.p.v. de huidige zone voor bebouwing.

- De geplande woonzone ten noorden (121.000 m)
wordt vervangen door groenzone. Op deze wijze wordt
op Edegems grondgebied "de vallei van de Edegemse
beek" gevrijwaard.

- Het landbouwgebied ten oosten (104.520 m) wordt
omgezet in een groenbeschermde park-bufferzone.

- Tenslotte is er de weide (16.000 m) langs de Boe
renlegerstraat nabij het Arendsnest, waarop heel de
aandacht wordt toegespitst.

Het nog steeds geldig bestemmingsplan (BPA "Ter Elst
3de herziening') voorzag in het bewuste weidegebied
vóór het 'ARENDSNEST" liefst twee verkavelingen met
een totaal van 36 woningen. Het was de intentie van het
Schepenkollege om ook deze zone GROEN te bestem
men.

lntussentijd diende de eigenaar van de bewuste gronden
op rechtmatige wijze een verkavelingsaanvraag in van 16
woningen op een deel van deze gronden. Wettelijk gezien
kon deze verkaveling niet geweigerd worden.

De Gemeenteraad, op voordracht van het Schepenkol
lege, heeft het voorgestelde wegtracé van deze verkave
ling geweigerd, zodat de verkaveling niet kon vergund
worden.

Prompt diende de eigenaar een dubbele rechtsvordering
in:

* Voor de Raad van State, om vernietiging te ver
krijgen van het gemeenteraadsbesluit. Indien de
verkavelaar dit bekomt, zullen op dit gebied terug 16
woningen mogen gebouwd worden!

* Voor de Rechtbank van 1ste Aanleg, tot het be
komen van een schadevergoeding van minstens
42.500.000 fr., zonder dat de gemeente eigenaar
wordt van de gronden.

Om deze dreiging te voorkomen, zocht het Schepenkol
lege op basis van de wettelijke mogelijkheden naar een
snelle oplossing vooraleer één van de vorderingen zou
uitgesproken worden.

De oplossing werd tenslotte gevonden in de minimaalst
toe te laten bebouwing, zonder het risiko te lopen van een
financieel onverantwoorde aderlating uit de gemeen
tekas.

De uiteindelijke oplossing, mee onderschreven door de
Gemeentelijke en de Provinciale Kom missie van Ruimte
lijke Ordening wordt:

een woonpark van maximaal 6 villakavels van 2.000
m2 langs de Boerenlegerstraat (maximale bouwop
pervlakte 10% = 1.200 m? in totaal) ter hoogte van
Arendsnest

* de tuinen (GROEN 14.400m) dienen te voldoen aan
strenge beplantingsvoorschriften

* de gemeente koopt de achterliggende grond
(grootte 7.500 m?), aansluitend aan het domein
'ARENDSNEST' aan de prijs van 10 miljoen fr. en
behoudt deze als GROENE ZONE; hierdoor wordt de
groene buffer rond het Arendsnest uitgebreid

' de verkavelaar ziet bij uiteindelijke goedkeuring van
dit plan af van zijn dubbele schadeëis:
- vernietiging van het gemeenteraadsbesluit voor de
Raad van State

- intrekking van de schadeëis van minstens
42.500.000 fr.

* beperkt woonpark met 3 à 4 woningen langs de Boe
renlegerstraat, gedeelte vanaf Prins Boudewijnlaan.
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Plan vóór herziening
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Plan na herziening
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B.P.A. Ter Elst 4de herziening - Kort overzicht
1. Uitbreiding van de groene zone in het centrum, de vallei van de Edegemse beek en de zone Arendsnest (zie hiernaast)

waardoor ongeveer 250. 000 m groenzone gevrijwaard wordt voor de toekomst.
2. Terugkeer naar de sympatieke dorpsbouwtrant, 1 verd./schuin dak in de vanuit het centrum uitdeinende woonstraten;

voorrang voor lokaal weggebruik.
3. Centrum: verbrede wegbedding in Strijdersstraat, ten voordele van wandelaars en fietsers in een handelsstraat; aangepaste

bouwvolumes langs straatzijde; ontmoediging van zwaar verkeer in het centrum.
4. Aanpassing van bestaande beperkte nijverheids- en/of tuinbouwzone (langs Boerenlegerstraat); anders een beperkt

woonerf met vrijstaande woningen.
5. Boerenlegerstraat ter hoogte van Arendsnest:

' behoud van bestaand wegtracé;
' behoud van het als monument beschermd 'Arendsnest', met aansluitende groenzone van 7.500 m? die de gemeente

aankoopt voor 10 miljoen fr.
terugdringen van geplande woonparkzone naar maximum 6 vrijstaande woningen.
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Plan heraanleg Noulaertspleln
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Heraanleg Noulaertsplein

In het kader van de inrichting van de wijk 'Klein Molen
veld' tot een ZONE 30, werd tijdens de gemeenteraadszit
ting van 17 mei het uitvoeringsdossier van de 1e fase
goedgekeurd. Deze fase omvat de volledige heraanleg
van het Noulaertsplein en de direkte omgeving. Later
komen snelheidsremmende ingrepen aan de aangren
zende straten aan de beurt.

Het doel van de werken is tweeledig:

1. Wegenbouwtechnisch:
Recent rioleringsonderzoek heeft aangetoond dat het
bestaande rioleringsnet (met inbegrip van de straat
kolken, huisaansluitingen en inspektieputten) drin
gend aan vervanging toe is. Herstel of renovatie van de
buizen is, vanwege de talrijke verzakkingen, wortelin
groei en slecht uitgevoerde aansluitingen, niet moge
lijk.
Dit geldt in zekere mate ook voor de wegkonstruktie. Zij
werd reeds meerdere malen plaatselijk hersteld en
vraagt momenteel om een meer doorgedreven aanpak.

2. Verkeerstechnisch:
Om definitief met het heersende "sluipverkeer· en de
overdreven snelheid' binnen de wijk af te rekenen,
werd ervoor geopteerd om de ganse wijk tot een ZONE

30 in te richten. Dit betekent dat het Noulaertsplein zelf
in een nieuw kleedje wordt gestoken, waarbij enerzijds
de verkeersveiligheid van de omgeving gevoelig verbe
terd wordt door allerlei ingrepen (asverschuivingen,
verkeersdrempels, wegversmallingen) en anderzijds
tegelijkertijd de aantrekkelijkheid en het komfort voor
handelaars, omwonenden en bezoekers (jong en oud!)
sterk zullen toenemen dankzij de nieuwe voetpaden,
goede parkeermogelijkheden, vernieuwd wegdek,
groenvoorzieningen enz. (zie plan hiernaast).
Belangrijk is ook dat mee door de heraanleg van dit
plein een alternatieve, veilige fiets- en voetgangers
route gecreëerd wordt, die de wijk Molenveld met het
dorpscentrum verbindt via de dreven van het 'Hof ter
Linden'.

De werken zullen ongeveer twee maanden in beslag
nemen en zijn voorzien tegen het einde van dit jaar.

Bij deze verontschuldigen wij ons reeds voor de moge-
lijke hinder. ·

Bij gelegenheid van de buurtfeesten in deze wijk zal het
plan aan het publiek getoond worden.

Het Klein Molenveld zal er wel bij varen!

Tennisinitiatie in "den Willecom"
Beginners A: voor volwassenen die nog geen kursus gevolgd
hebben
- dinsdag van 8.45 tot 9.45 uur

Beginners B: voor volwassenen die de kursus beginners A
gevolgd hebben
- maandag van 14.30 tot 15.30 uur
- dinsdag van 9.45 tot 10.45 uur

Gevorderden: voor volwassenen die de kursus beginners B
gevolgd hebben
- maandag van 13.30 tot 14.30 uur
- dinsdag van 10.45 tot 11.45 uur

Jeugd A: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar die nog
geen ku rsus gevolgd hebben
- dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur

Jeugd B: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar die reeds
één kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur

Jeugd C: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar die reeds
twee of meer kursussen gevolgd hebben
- maandag van 16.30 tot 17.30 uur

WANNEER:

Maandag
september
oktober
november
Dinsdag
september
oktober
november
december

17-24
1-8-15-22
5-12-19-26

18-25
2-16-23
6-13-20-27
4

Volwassenentornooi
maandag 3 december

Deelnemingsprijs:
1.500 fr. per reeks, verzekering inbegrepen
150 fr. voor het tornooi

Meebrengen:
tennisracket en proper sportschoeisel

Inschrijvingen en betalingen:
vanaf 16 augustus a.s. in sporthal 'den Willecom', Terelststraat
2 te 2520 Edegem. Tel. (03) 457 46 62.
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Vakantie-initiatieven
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PLAATS:

UREN:
DAGPRIJS:

prijs van 15 fr. per beurt. Er is begeleiding van 7.30 tot 17.30
uur. De tickets moeten vooraf aangekocht worden op de sociale
dienst.

Recrea Mortsel

van 2 juli tot 31 augustus
van 9 tot 17 uur
sportweek: 1.500 fr.
speelweek: 1.300 fr.

voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Recrea is een erkende jeugdorganisatie die op de speelpleinen
van Mortsel sport- en speelweken organiseert.
De speelweken bieden de kinderen een afwisselend programma
met ruimte voor groepsspelen, knutselen... en ook sportieve
aktiviteiten.
Tijdens de sportweken doen de kinderen aan baseball,
zwemmen, hockey, turnen, voetbal, trampolinespringen,
atletiek, ...
PERIODE:
UREN:
WEEKPRIJS:

Vakantiespeelpleinen Hulgerode
voor kinderen van 3 tot 14 jaar
Zoals ieder jaar worden er op het domein Hulgerode te Wom
melgem speelpleinen ingericht.
De kinderen kunnen er spelen onder begeleiding van monitoren
en monitrices.

INBEGREPEN:
- VOOr- en naopvang van 7.30 tot 17.30 uur
- verzekering
- drink 's morgens en 's namiddags
- vieruurtje
- broodmaaltijd
- alle spel-, sport- en knutselmateriaal
De kinderen moeten vooraf ingeschreven worden op de ge
meentelijke sociale dienst en telkens voor een volledige week.

van 2 juli tot 31 augustus
van 8 tot 18 uur
100 fr.
- warme maaltijd
- vieruurtje
- busvervoer

OPSTAPPLAATS: - Gemeenteplein (Centrum)
- Kerkplein (Elsdonk)

PERIODE:
UREN:
DAGPRIJS:
INBEGREPEN:

Voor de laatste week van augustus zijn er geen busvervoer en
warme maaltijden voorzien. U zal dan zelf uw kind (of kinderen)
moeten brengen en halen en een lunchpakket meegeven.
De monitoren van de Vakantiespeelclub verzorgen de voor- en
naopvang in de Gemeenteschool Andreas Vesalius tegen de
prijs van 15 fr. per beurt. Er is begeleiding van 7.30 tot 17.30
uur. De tickets moeten op voorhand aangekocht worden op de
sociale dienst.

Vindt U uw kleuter nog iets te jong om samen met al die grotere
kinderen naar het speelplein te gaan, dan biedt de Vakan
tiespeelclub de ideale opvang voor uw kind.
In kleine groepen krijgen de kinderen de nodige aandacht en
begeleiding en zorgen deskundige monitoren en monitrices
voor kreatieve en ontspannende aktiviteiten.
PERIODE: van 2 juli tot 31 augustus, met uitzondering

van 11 en 23 juli en 15 augustus
Gemeenteschool Andreas Vesalius
Kontichstraat 21
van 7.30 tot 17.30 uur
200 fr. voor kinderen van Edegem
250fr. voor kinderen van buiten de gemeente

INBEGREPEN: - drink om 16 uur
- verzekering

Het lunchpakket moet meegebracht worden.
De kinderen moeten vooraf ingeschreven worden op de ge
meentelijke sociale dienst.

Gemeentelijke Vakantiespeelclub
voor kinderen van 3 tot 6 jaar

De zomervakantie is voor buitenhuiswerkende ouders vaak een
moeilijke periode. Een goede kinderopvang vinden is dan hun
grootste zorg.
Ook voor de thuisblijvende ouders blijkt het niet zo eenvoudig
te zijn hun kinderen gedurende twee maanden bezig te houden
en afwisseling in aktiviteiten te geven. ...'IK VERVEEL MIJ" ...
klinkt dan ook vaak uit menig kindermond.
Naargelang de nood aan kinderopvang, het budget en de
gewenste periode kunnen de ouders een keuze maken uit één of
meerdere van de volgende initiatieven.

Edegemse Speelweken
voor kinderen uit de lagere school.
Op drie verschillende plaatsen in onze gemeente, kunnen kin
deren een hele week lang hun hartje ophalen.
Samen spelen met zand, klei, karton, water, ...
Samen dansen en zingen...
Tochten maken en nog veel meer.
WAAR EN WANNEER:
- 0p FORT 5 (glacis) van 9 tot 13 juli
- op STERREN HOF (Kontichstraat) van 6 tot 10 augustus
- op ROMEINSE PUT (Buizegem) van 27 tot 31 augustus
UREN: van 9 tot 12 uur en

van 13.30 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 kinderen
De monitoren van de Vakantiespeelclub verzorgen de voor- en
naopvang in de Gemeenteschool Andreas Vesalius tegen de
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Vakantie-initiatieven

r
Dagtickets voor de Vakantiespeelclub, de Vakantie
speelpleinen Hulgerode, de voor- en nabewaking en
weektickets voor de Sport- en speelpleinen Recrea,
zijn te verkrijgen op de gemeentelijke sociale
dienst: Kontichstraat 19- Edegem - Tel. 457 78 40.

Zitdagen:

Dinsdag van 9 tot 12en van 17tot 20 uur, donderdag
van 8.30 tot 9.30 en van 14 tot 16 uur, vrijdag van
8.30 tot 9.30 uur.

Grabbelpas
Ook dit jaar wordt door de stad Antwerpen een grabbelpas
uitgegeven. Deze pas is vanaf 15 juni verkrijgbaar op het
gemeentesekretariaat van onze gemeente tegen de prijs van
250 fr. (normale aankoopprijs 300 fr.).
Een «grabbelpas» is een pasje met een aantal bonnetjes
waarmee je gratis (of spotgoedkoop) kan deelnemen aan aller
lei gezellige aktiviteiten. Zo kan je bv. gaan zwemmen, naar een
boeiende film of naar een knus jeugdatelier gaan, aan sport
doen en nog veel meer.
De grabbelpas is evenwel alleen geldig tijdens de zomer-.
herfst- en wintervakantie.
Alle aktiviteiten worden gepland op weekdagen en nooit op
zater-, zon- of feestdagen.

''.
\

Sport en spel in sporthal "den Willecom"
1ste week van 20 tot en met 24 augustus
2de week van 27 tot en met 31 augustus

Voor leerlingen van het lager onderwijs

Tijdens deze sportdagen worden dagelijks van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur verschillende sporten, spelen en sportspelen
beoefend. De kinderen blijven dus niet 's middags in de sporthal
eten. De begeleiding van de kinderen gebeurt door profes
sionele sportmonitoren.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit is 250 fr. per kind en
per week, verzekering inbegrepen. De betaling dient wel in zijn
geheel vooraf, dus niet dag per dag, te gebeuren. Enkel indien
het kamp niet volzet is, kan de eerste dag van de week de
betaling ter plaatse gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN
kan reeds in de gemeentelijke sporthal 'den Willecom', Terelst
straat 2, 2520 Edegem, tel. 457 46 62.

Wil U meer weten? Telefoneer even naar de sporthal, wij staan
U graag ten dienste!

DE SPORTHAL ZAL WEGENS
JAARLIJKS VERLOF

GESLOTEN ZIJN TUSSEN 1 JULI
EN 16 AUGUSTUS
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Onze politie deelt mee

Tips voor vakantiegangers
De verlofperiode komt eraan. Vakantiegangers doen er
goed aan enkele tips op te volgen met betrekking tot de
beveiliging van hun woonst. Hierna enkele algemene
raadgevingen van de politie aan inwoners die hun huis
verlaten, met bijzondere aandacht voor de puntjes 9 en
10.

Politie Edegem houdt toezicht op de vakantiewoningen:
tijdens uw afwezigheid houden de patrouilleagenten de
verlaten woningen extra in het oog. U kunt uw vertrek
aangeven op het politiekommissariaat, bij de wacht,
waar uw afwezigheidsperiode genoteerd wordt en waar
tegelijkertijd uw vakantieadres kan achtergelaten wor
den. Indien U de sleutel van uw huis aan familieleden of
vrienden toevertrouwt, kan dit eveneens gemeld worden,
zodat de politie er rekening mee kan houden tijdens uw
afwezigheid.

De gelegenheid maakt de dief.
Neem uw voorzorgen!

1. Ramen vlakbij platte daken zijn bijzonder kwetsbaar.
Zorg ervoor dat er een veiligheidsslot op komt.

2. Laat geen toilet- of badkamerraampje open staan als U
weggaat.

3. Laat geen vliegenramen in uw vensters zitten als U
weggaat.

4. Sluit alle vensters af en doe alle buitendeuren op slot.
Denk eraan dat de achterkant van uw woning even
kwetsbaar is als de voorkant.

5. Gaat U een avondje uit, laat dan een licht branden in een
kamer (niet in de hall) en doe de gordijnen dicht. Auto
matische lichtschakelklokjes zijn daarvoor erg prak
tisch.

a
6. Laat nooit een raam, zelfs geen paar centimeter,

open staan opdat de poes in en uit zou kunnen
sluipen.

7. Houdt het tuinschuurtje op slot. Bepaald tuingerief
daarin zou een dief goed van pas kunnen komen.

8. Laat geen sleutels aan de binnenkant van uw
buitendeuren in het slot steken.

9. Gaat U met vakantie, vraag dan uw buurman om
een oogje in het zeil te houden. Vraag hem om de
brievenbus te ledigen of andere dingen weg te
nemen die uw afwezigheid kunnen verraden.

10. Boodschappen die op de stoep achtergelaten zijn
en post of kranten die uit de brievenbus steken,
zeggen de dief dat de kust voor hem veilig is. Laat
niet merken dat U er niet bent.

11. Briefjes op de voordeur vertellen iedereen dat uw
huis verlaten is.

12. Leg nooit uw deursleutel onder de mat of achter een
bloempot. Hang hem nooit aan een touwtje in de
brievenbus.

13. Gesloten gordijnen en neergelaten rolluiken overdag
trekken de dief aan. Net als volslagen duistere huizen
's avonds.

14. Laat nooit een ladder rondslingeren, die hoort veilig
in uw garage of schuurtje.

15. Is er niemand thuis, dan is een openstaande ga
ragedeur een uitnodiging voor de dief.

Rommelmarkt
Ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten wordt weer een
grootse rommelmarkt georganiseerd op zondag 2 september
van 8 tot 13 uur. Personen die wensen deel te nemen, kunnen
vanaf 20 juni een reglement en een inschrijvingsformulier
verkrijgen bij Kristel Kussé, Administratief Gebouw - Sekreta
riaat - Kontichstraat 19, tel. 457 78 40.
Inschrijven kan zolang er plaatsen vrij zijn.

9 SEPTEMBER

OOK IN EDEGEM

OPEN MONUMENTENDAG
(Informatie in volgend gemeenteblad)
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Skating in Edegem

U hebt ze ongetwijfeld al bezig gezien, al die jongeren die
plezier maken met hun skateplank.

Hun aanwezigheid zorgt soms ook voor problemen: la
waaihinder, veiligheid enzomeer.

Daarom besliste het gemeentebestuur om tijdens de
zomermaanden juli en augustus een skateterrein in te
richten op het Meihof in de Hovestraat.

Je krijgt toegang tot dit terrein als je in het bezit bent van

een "skatevergunning·. Deze is vanaf 18 juni verkrijgbaar
op het gemeentehuis.

De prijs voor de inwoners van de gemeente bedraagt 300
fr. en voor de niet-inwoners van de gemeente 1.000 fr.,
inclusief een ongevallenverzekering.

Voor meer informatie kan je terecht op het gemeen
tesekretariaat, tel. 457 78 40 - Theo Schammelhout.

Viswedstrijden

Op volgende data worden door het Advieskomitee Gemeente
lijke Viswaters Edegem in juni, juli en augustus vrijdagavond
wedstrijden ingericht op het gemeentelijk viswater Romeinse
Put:

22 juni - 29 juni
6 juli - 13 juli - 20 juli- 27 juli

3 augustus - 17 augustus - 24 augustus

Inlichtingen: Chalet 't Loze Vissertje - tel. 458 07 77.

Volgende wedstrijden zijn tevens gepland:

- kinderwedstrijd op zaterdag 11 augustus.

- forelwedstrijd op zaterdag 20 oktober.

Meer informatie over deze wedstrijden vindt U in een volgend
infoblad.
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Gemeentelijke
gemengde lagere school
Andreas Vesalius

Degelijke, eigentijdse, open, aktieve en
kindvriendelijke school
• Hoge eisen aan kennen, kunnen en vaardigheden met

nadruk op algemene vorming, denken en attitudes.
• Elk kind dat in een gewone school thuishoort en in de

klas van zijn niveau zit,
- wordt naar zijn eigen specifieke waarde ingeschat en
onderwezen;

- krijgt aandacht voor zijn begaafdheden;
- kan op eigen niveau en tempo werken.

• Familiale en pluralistische sfeer.
• De kreativiteit neemt een zeer belangrijke plaats in bij

de opvoeding.

Onderwijs

• Leerplan van het vrij onderwijs.
• De school is aangesloten bij het projekt Vernieuwd

Lager Onderwijs.
• Op de hele klasdagen geleide avondstudie vanaf het

3de leerjaar tot een uur na het einde van de namid
daglessen.

• Doorlopende evaluatie en rendementstoetsen twee
maal per jaar.

• TAAKKLAS en INHAALLESSEN.
• Fakultatieve lessen Frans vanaf het 5e leerjaar.
• De lessen in de lichamelijke opvoeding (2 uren per

week) worden gegeven door bijzondere leerkrachten.
• Keuze in kursussen van de erkende godsdiensten en de

niet-konfessionele zedenleer.
• Gemeentelijke logopediste.

Ouderwerking
• Drie maal per schooljaar georganiseerd ouder-

kontakt. '
• Informele kontakten zijn steeds mogelijk.
• Ontvangstnamiddag voor grootouders.
• Aktieve oudervereniging.
• lnfonamiddag voor de schoolverlaters die overgaan

naar het secundair onderwijs.

Diensten
• Middagtoezicht met mogelijkheid tot binnenaktiviteit.
• Voor- en natoezicht.
• Schoolbus in heel Edegem, mits vergoeding.
• Openluchtklassen vanaf het 4de leerjaar.

Inlichtingen en inschrijvingen

Het schoolhoofd zal daartoe in de school aanwezig zijn op
de weekdagen:
maandag 2 tot en met vrijdag 13 juli
maandag 20 tot en met vrijdag 31 augustus
telkens van 10 tot 12 uur, van 13.30 tot 17 uur en van
18.30 tot 21 uur.
Buiten deze momenten kan kontakt worden opgenomen
na afspraak. Het schooljaar 1990-91 begint op maandag
3 september.

Adres:
Kontichstraat 21, Edegem - tel. 457 56 76

Schoolhoofd:
Jan Coninx
F. Geversstraat 51, Edegem - tel. 457 47 00
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Taa lku rsussen

HOE OOGT HET SCHOOLJAAR 90-91?

Onderwezen talen
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans.

Soorten kursussen

Prograrnrnakursus
-- vanaf maandag 17 september
Duur: Vreemde talen · 4schooljaren van 25 lesbeurten

van 2 u./week.
Nederlands : 2 schooljaren van 25 lesbeurten

van 2 u./week.

Inhoud: Het is een klassieke kursus met ruimte voor uitbrei
ding van de woordenschat, inzicht in de grammatica,
drill-oefeningen, spelling, konversatie, lezen e.d.

Konversatiekursus
-- vanaf maandag 1 oktober
Duur: De kursus bestaat uit 2 semesters van 10lesbeurten van

2 u./week.

Inhoud: Zowel de eigen kursisten als mensen die van buiten
de school komen, krijgen in deze kursus de gelegen
heid om de opgedane taalkennis te onderhouden of
op te poetsen. Aktuele onderwerpen zijn konstantaan
de orde.

Wanneer wordt een kursus ingericht?
Een programmakursus wordt enkel ingericht bij minimaal 15
inschrijvingen voor het 1ste jaar, 12 voor het 2de jaar, 10 vanaf
het 3de jaar.
Een konversatiekursus vraagt minimaal 12 kursisten per se
mester.

Wat kost het?
Voor een programmakursus betaalt U 3.000 fr.; voor een
konversatiekursus vragen we 1.500 fr. per semester.

Bij wie kan U terecht voor meer inlichtingen?
Direkteur · de heer L. Van der Sande

tel. 440 37 27
Sekretaris : de heer T. Schammelhout

tel. 457 78 40

Hoe schrijft U in?
Op het gemeentesekretariaat, Kontichstraat 19, 2de verdieping
- tijdens de kantooruren (tel. 457 78 40, of bij de aanvang van
de lessen in het ETA zelf, Romeinse Put 2 Edegem.
Let wel! We kunnen maar zoveel kursisten toelaten als er
plaatsen zijn. Daarom wordt de volgorde bepaald door de
betalingsdatum.

t "-1Maandag Nederlands 19.00-21.00 u. 1ste jaar Dhr. Van Lommel
Engels 19.00-21.00 u. 1ste jaar Dhr. Laridon
Spaans 19.00-21.00 u. 3de jaar Mw. Van Mol

Dinsdag Engels 09.00-11.00 u. 2de jaar Mw. Versluys-Meersman
Engels 09.00-11.00 u. Konv. jaar Dhr. Laridon
Engels 14.00-16.00 u. 3de jaar Mw. Versluys-Meersman
Duits 14.00-16.00 u. 4de jaar Dhr. Pensaert
Duits 19.00-21.00 u. 1ste jaar Dhr. Pensaert
Spaans 19.00-21.00 u. 1ste jaar Mw. Van Mol
Spaans 19.00-21.00 u. 2de jaar Dhr. Sanspeur

Woensdag Frans 09.30-11.30 u. 4de jaar Mw. Deckers-Houyet
Frans 19.00-21.00 u. 1ste jaar Mw. Billion-Baeyens
Engels 19.00-21.00 u. 2de jaar Dhr. Verbruggen
Engels 19.00-21.00 u. 4de jaar Dhr. Van der Sande

Donderdag Spaans 09.30-11.30 u. 4dejaar Dhr. Sanspeur
Frans 13.45-15.45 u. Konv. jaar Mw. Deckers-Houyet
Frans 19.00-21.00 u. 2de jaar Mw. De Clerck-Serck
Engels 19.00-21.00 u. 3de jaar Dhr. Verbruggen
Duits 19.00-21.00 u. Konv. jaar Mw. Mensels-Rapier
Italiaans 19.00-21.00 u. 1ste jaar Mw. Van der Smissen

Vrijdag Frans 19.00-21.00 u. 3de jaar Mw. De Clerck-Serck
Spaans 19.00-21.00 u. 4de jaar Dhr. Sanspeur
Spaans 19.00-21.00 u. Konv. jaar Mw. Van Keer-Maes

'- /
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Muziekakademie Edegem
{bijafdeling Antwerpen-Wilrijk)

Vanaf het volgend schooljaar zullen er nieuwe strukturen van
toepassing zijn in het muziekonderwijs. De juiste modaliteiten
zijn echter nog niet bepaald.
In het volgend infoblad (augustus) zullen de inlichtingen
nauwkeurig meegedeeld worden.

Inschrijvingen:
Op het sekretariaat van de muziekakademie: maandag 3,
dinsdag 4 en woensdag 5 september, telkens van 17 tot 20.30
uur.

Tentoonstellingskalender
Tot 17 juni waren in het Gemeentelijk Kunstcentrum Huis
Hellemans de werken van Topy Ten Hove te bewonderen.

Inlichtingen:
• Tijdens de inschrijvingsdagen op bovenvermelde uren - tel.
457 46 93

• Tijdens de kantooruren - tel. 457 78 40
• Na 6 september vanaf 17.30 uur op de muziekakademie - tel.
457 46 93.

Verlofregeling:
Dezelfde als in het lager en middelbaar onderwijs.

Direkteur:
Dhr. Herman Verschraegen.

In de tentoonstelling "On the road again' van deze Neder
landse kunstenares waren schilderijen, objekten aan de
wand en skulpturen opgenomen. Hiernaast vindt U een
foto van één van de geëxposeerde werken.

Van 23 juni tot en met 1 juli stellen vijf laatste
jaarsstudenten van het Hoger Instituut Sint-Maria ten
toon.

De exposanten zijn allen studenten grafiek, die gedurende
het voorbije jaar persoonlijk artistiek werk maakten door
een zelf gekozen tema in hun favoriete druktechnieken uit
te werken.

Het zijn:
Els Dens, houtsneden en etsen
Tinne Troch, houtsneden en lito's
Carla Ferilli, zeefdrukken en lito's
Katie Lagast, zeefdrukken en houtsneden
Hanne Walraevens, zeefdrukken en houtsneden

Ze werden begeleid door Veerle Rooms (diepdruk), Jan
Vandeweghe (hoogdruk), Dirk Dhooge (zeefdruk) en Dirk
Van der Eecken (steendruk)

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!
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Zorg voor het leefmilieu

200 fr.)

280 fr.

480 fr.

Afmetingen: b /d/h: 41/33137 cm
2° EN DAN...
MET DE KCA-BOX NAAR DE INZAMELING

1 september: 10.00 tot 12.00 uur: Joe Englishlaan
12.30 tot 14.30 uur: St.-Goriksplein

6 oktober: 10.00 tot 12.00 uur: Gemeenteplein
12.30 tot 14.30 uur: Ph. de Monteplein

BESTEL NU:
Maak gebruik van het aanvraagformulier op de volgende pagina.

mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in het 'betoelagingsre
glement GR.22.2.90

PRIJS KCA-BOX:
TOELAGE van de gemeente:

60%:

(
U BETAALT
SLECHTS:• Ether

• Gebruikte en
vervallen medicijnen

• Fondue-olie
Frituurolie
Frituurvet

Lippenstift
Nagellak
Nagellakverwijderaar
Parfums

• Spuitbussen: deodorant, haarlak
KEUKEN

VELEN DENKEN DAT ZE GEEN KCA HEBBEN, MAAR IEDEREEN HEEFT
KLEIN CHEMISCH AFVAL!
Vaak gaat het om kleine hoeveelheden of 'restjes'. Maar, let op, het zijn
vaak zeer giftige of gevaarlijke produkten.
KIJK EENS AANDACHTIG ROND, U ZAL VERSTELD STAAN VAN DE
HOEVEELHEID KCA-AFVAL DIE U IN HUIS HEEFT:
BADKAMER

• Boenwas
• Glansmiddel
• Waspoeders
• WC-reiniger
• Zeep

GARAGE - KELDER - HOBBYKAMER - TUINHUISJE -..
Houtbeschermings- • Mosdoders
middelen • Onkruidverdelgers

• Kastenreiniger • Rattenvergif
• Lak • Antiroestmiddel
• Lijm • Autoshampoo
• Terpentijn • Autowax
• Verf • Koelvloeistof
• Vertatbijter • Remvloeistof
• Vernis • Auto-akku's
• Vlekkenwater • Batterijen

Een lijst van produkten staat in de Milieuklapper én op de KCA-box.

WAAR BLIJF IK MET Al DEZE TROEP?
t° IN DE KCA-BOX!
De KCA-box of milieubox moet een plaatsje krijgen in elk gezin. Het is
een veilig en handig opbergsysteem voor al uw Klein Chemisch Afval.

VEILIG
- 'kindersloten' voorkomen dat peuters of kleuters de box kunnen
openen
- een voor kinderen onaantrekkelijke kleur
- stevig en schokbestendig
- transport zonder risiko's

HANDIG
- U heeft permanent één inzamelpunt in huis
- 0p de inzameldag dient niet meer gezocht te worden naar KCA
- gemakkelijk transporteerbaar
- 0p de box staat een overzicht van produkten

VOORDELIG
- tot 1 maart 1991 geeft het gemeentebestuur een éénmalige toelage
per gezin van 280 fr. bij aankoop van een KCA-box

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL
INGEZAMELDE HOEVEELHEDEN
MAART: 624 kg
APRIL: 1.417 kg
MEE: 514 kg
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AANVRAAGFORMULIER K.C.A. - BOX

IT

Ondergetekende1,
NAAM:
ADRES:

• hierbij kontant voldaan worden;
• geschieden door overmaking op rek. nr. 000-0009054-33 t.n.v. Gemeentebestuur, Kontichstraat 19, Edegem, met

Vermelding 'K.C.A.-box'.

• 200 fr.
• 480 fr. zal:

De betaling ten bedrage van

De aanvrager wenst de eenmalige toelage2 van 280 fr. voor de aankoop van een K.C.A.-box te verkrijgen. De aanvrager
verklaart hierbij:
- de K.C.A.-box te gebruiken konform de doelstellingen waarvoor hij werd ontworpen
- nog geen K.C.A.-box met toelage aangekocht te hebben
Ingevolge art. 7 van het betoelagingsreglement komt de aanvrager in aanmerking voor onmiddellijke verrekening van de
betoelaging.
Hierdoor bedraagt de te betalen prijs 200 fr. (incl. B.T.W.)

NR. IDENTITEITSKAART:
wenst bij het gemeentebestuur van Edegem een K.C.A.-box aan te kopen
De prijs bedraagt 480 fr. per stuk (incl. B.T.W.).

• de K.C.A.-box wordt onmiddellijk meegenomen:

De K.C.A.-box wordt afgehaald tijdens de kantooruren (8.30-12.30 en 13.30-17 uur)
• op de Groen- en Milieudienst: Oud Gemeentehuis (zij-ingang)
• op de Technische Dienst: Kontichstraat 46
• op de Dienst Gemeentewerken: Heldenstraat 15
De K.C.A.-box wordt afgehaald buiten de kantooruren
• dienst Gemeentewerken: uitsluitend op dinsdag tot 18.30 uur

Gedaan te Edegem op: handtekening:

voetnoot - 1:in te vullen in drukletters doordeaanvrager-2.: in overeenstemmingmethetbetoelagingsreglementgoedgekeurddoordegemeenteraadin zitting van
22februari 1990.

O check dd: ,bedrag: nr.
akkoord voorbetoelaging: O JA O NEEN ,dd:

datum in:
betaling:

datum levering: GMD/TO/ GW
O kontant dd: . ontvangstbewijs nr.: [ datum:

kopie aan:

Verantwoordelijke uitgever: Luce Aerts-Lietaer, Burgemeester, Cronckenroystraat 24, 2520 Edegem
130/juni 1990.
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De gemeentelijke belleman
kondigt aan:

(
INHOUD Blz.

• Fietsenverkoop 2

• Ontwikkelingssamenwerking 3

• Algemene wijkvergaderingen 3

• Het gebeurde in de gemeenteraad 4-5

• Onze politie deelt mee 6

• Vernieuwing identiteitskaarten 6

• Feestelijkheden (extra katern) 7-14

• Zorg voor het leefmilieu 15

• Sport 16

• V.z.w. Driehuizen - Grote Dries 17

• Gemeentelijk onderwijs 18-19

• Bal van de Burgemeester 20

Redaktie:
Koen Snyders (Schepen), Alex De Roeck, Kris Ley
sen, Hugo Stabel, Marjon Thienpondt, Frank Van den
Bergh, Anne-Marie Van Gaver, Raymond Van Dijck
(Redaktiesekretaris).

Omslagontwerp:
François Blanpain.

Verantwoordelijke uitgever:
Luce Aerts-Lietaer, Burgemeester,Cronckenroystraat
24 te Edegem.

131/augustus 1990.

Feestelijkheden
0 Jaarmarkt/eesten - 1 en 2 september

0 Open Monumentendag 8 en 9 september
0 Elsdonkfeesten 14, 15 en 16 september

0 Dag van de Klant 22 september
0 Opening artistiek atelier "Manke Lies"

22 en 23 september

0 Gemeentelijk Seniorenfeest g oktober

0 Bal van de Burgemeester - 13 oktober

0 EIsdonk- 10 september
0 Molenveld - 12 september

0 Buizegem- 13 september

0 Centrum 19 september

Lees verder in dit blad!

Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur is in het bezit van 43 gevonden heren-,
dames- en kinderfietsen en biedt deze, rekening houdende
met de wettelijke voorschriften ter zake, te koop aan in de
staat waarin ze zich bevinden.
Deze fietsen zijn te bezichtigen op zaterdag 8 september e.k.,
van 9 tot 12 uur, in hal 44 van Fort 5 (ingang Rogier van der
Weydenstraat). Iedere fiets zal genummerd zijn.
U kan ter plaatse een schriftelijk bod doen op de fiets(en) die
U wenst aan te kopen. Daartoe zullen formulieren te uwer be
schikking liggen. Het minimum bod per fiets is bepaald op
100 fr.
Het kollege van burgemeester en schepenen zal in zijn eerst
volgende zitting de biedingen openen en de toewijzing doen
aan de hoogste bieders, die van de verdere modaliteiten op
de hoogte zullen gebracht worden.

•

---------•
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Jaarmarktfeesten

ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 SEPTEMBER

' SPRINGKASTEEL van Chiro Che Edegem aan de
St.-Antoniuskerk, zaterdag van 9 tot 21.30 uur en
zondag van 9 tot 20.30 uur.

BRADERIJ in het centrum van de gemeente, met
medewerking van de Vereniging van Edegemse
Zelfstandigen en verscheidene Edegemse vereni
gingen, zaterdag van 9 tot 22 uur en zondag van 10
tot 22 uur.

' OPENDEURDAGEN met gelegenheid tot schieten
met luchtpistolen en -karabijnen, ingericht door de
Karabijn- en Pistoolschutters Edegem VZW, in hun
lokalen in de Kontichstraat 29, zaterdag van 10 tot
18 uur en zondag van 10 tot 16 uur - om 17 uur uit
reiking van de trofeeën.

• BOEKENBEURS, georganiseerd door het Davids
fonds Edegem, in zaal 't Centrum in de Strij
dersstraat, van 10 tot 18 uur.
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HANDWERK- EN HOBBYTENTOONSTELLING,
georganiseerd door KAV en KWB Edegem-Centrum
in zaal 't Centrum in de Strijdersstraat, van 10 tot 18
uur.

OPENDEURDAGEN van de Kring voor Heemkunde
in het Heem museum "De Oude Pastorij" in de Strij
dersstraat 18, van 10 tot 18 uur.

TENTOONSTELLING EDEGEMSE KUNSTBEOE
FENAARS met als tema "Edegem: monumenten,
zichten en sagen" in Huis Hellemans in de Strij
dersstraat 14 van 10 tot 18 uur.

OPENDEURDAGEN van de GEWESTELIJKE
BRANDWEER EDEGEM, met tentoonstelling
brandweermateriaal, demonstraties en informatie,
in de brandweerkazerne in de Zomerlei van 10 tot
19 uur.

VOGELTENTOONSTELLING met diavoorstelling,
amusementsspelen en informatiestands, ingericht
door Vogelkundige Kring St.-Franciscus Edegem,
in de turnzaal van de gemeentelijke lagere school
A. Vesalius in de Kontichstraat 21, zaterdag van 1 O
tot 20 uur en zondag van 10 tot 19 uur.

OPENLUCHTTERRAS met MUZIEKOPTREDENS,
georganiseerd door het Varken van St.-Antonius in
de Boerenlegerstraat van 10 tot 22 uur.

• TRAPPISTENTERRAS met MUZIEKOPTREDENS,
georganiseerd door Jeugdhuis Kruispunt in de Strij
dersstraat 41, van 10 tot 22 uur.

LUDIEK FIETSENCIRCUIT, ingericht door Kon.
Fanfare St.-Rosalia op de parking naast de dreef
Hof ter Linden, zaterdag van 14 tot 21 uur en zon
dag van 10 tot 21 uur.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

' EUCHARISTIEVIERING aan de Kapel "Troost in
Nood" in de Kontichstraat om 8 uur.

GROTE DIERENPRIJSKAMP aan de dreef Hof ter
Linden en in de tuin van de oude muziekakademie
aan de Drie Eikenstraat, van 9 tot 13 uur.
MUZIKALE RONDGANG door de Rosaliakapelle in
de braderijstraten van 10 tot 13 uur.
OPTREDEN DIXIELAND STREETBAND in de bra
derijstraten van 14 tot 19 uur.
ZEVENDE JAARMARKTJOGGING- met kleine
rekreatieloop voor kinderen en ouders: 1,5 km of 3 •
km met start om 14.30 uur en grote rekreatieloop
voor iedereen over 4, 8, 12 of 16 km met start om
15 uur- ingericht door ABES met vertrek aan het
oud gemeentehuis.
STRIPKWIS VOOR KINDEREN, gepresenteerd
door Gie LUYTEN, bijgestaan door SUSl<E EN
WISKE EN DE RODE RIDDER, op de binnenkoer
van Brouwerij Bei rens, Strijdersstraat 39, van 14 tot
17 uur.
KERMISSCHIETING OP STAANDE WIP, ingericht
door de Kon. Handbooggilde St.-Sebastiaan, in de
hovingen Hof ter Linden in de Drie Eikenstraat, van
15 tot 19 uur.
KERMISTAPTOE door Akkordeonvereniging De
Nachtegaal in de braderijstraten om 20 uur. •

ZONDAG 2 SEPTEMBER

ROMMELMARKT in de Doelveldstraat, Vrijwilli
gersstraat, Trooststraat en rond het Gemeenteplein
met deelname van verscheidene Edegemse vereni
gingen van 8 tot 13 uur.
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MUZIKALE RONDGANG door de leden van Biljart
klub Pagadder in de rommel marktstraten van 10 tot
13 uur.
EUCHARISTIEVIERING in de Basiliek in de Ho
vestraat met muzikale begeleiding van de Kon. Fan
fare St.-Rosalia om 11.30 uur.
WANDELRALLY '18- TE VOET DOOR EDEGEM",
ingericht door ERT De Minirijders van 12 t0t 20 uur

inschrijvingen in café Den Hertog, Hovestraat 20,
van 12 tot 14 uur.
VISWEDSTRIJD "Schaal Burgemeester", georga
niseerd door Om ter Grootst, op het Arendsnest in
de Boerenlegerstraat, van 13 tot 19 uur.
OPTREDEN van Majoretten- en Drumband MA
DRUMKO in de braderijstraten van 14 tot 16 uur.
POPPENTEATER DE SPIEGEL met "HUIZEWUI
ZEWOUTERTJE" voor alle kinderen van 3 tot 8
jaar, in de refter van de gemeentelijke lagere school
A. Vesalius, Kontichstraat 21 om 15 uur.
JAARMARKTKONCERT van het Edegems Harmo
nieorkest in de tuin van de muziekakademie in de
Terelststraat, van 15 tot 16 uur.
WIELERWEDSTRIJD, ingericht door EBC Wieler
club Molenvrienden, met start en aankomst in de
Drie Eikenstraat 91 aan café 't Saske, van 15 tot 18
uur.

• OPSTIJGING van een WARME LUCHTBALLON op
de weide aan de dreef Hof ter Linden met voorberei
dingen vanaf 16 uur.

• VUURWERK aan het Meihof in de Hovestraat
om 21.30 uur.

MAANDAG 3 SEPTEMBER
• VOETBALWEDSTRIJD "Wisselbeker L. Tinde

mans" tussen gemeentepersoneel en Edegemse
middenstand en "Wisselbeker T. Goossens
Luyckx" tussen trainers jeugd BES en ouders jeugd
BES, in het gemeentelijk sportstadion Vic Cove
liers, beide om 18.30 uur.

• KERMISSCHIETING OP 1 WIP, georganiseerd
door Liggende Wipmaatschappij Pleintjeskwartier
in zaal Volkslust in de Strijdersstraat om 19.30 uur.

DINSDAG 4 SEPTEMBER
• WEKELIJKSE MARKT in de Trooststraat van 8 tot

13 uur.

Verdere inlichtingen: Kristel Kussé, p.a. Admi
nistratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem
tel.: 457.78.40 - 213.

22 SEPTEMBER

~

KLANT
* Op ZATERDAG 22 SEPTEMBER wordt in

heel Vlaanderen de "Dag van de Klant" ge
organiseerd.

* Onder impuls van de Gemeentelijke Werk
groep Middenstand doet ook Edegem mee!

* Op 22 september vergasten de deelnemen
de middenstanders U op een bijzondere at
tentie.
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Indische Chaya

Op zaterdag 1 en zondag 2 september naast Huis
Hellemans, hoek Strijdersstraat - Terelststraat.

Initiatief van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking on
der auspiciën van het gemeentebestuur Edegem.

•

•

w w i

ONZE INDISCHE CHAYA-MENU 495 fr.
(Indische kindermenu 295 fr.)

APERITIEF NAAR KEUZE
Godovari Safari
Bombay Punch
Punjab Passie

oe Indische kerriegerechten!
Het bijzondere en typische van de Indische keuken is
de aromatische kruidenmengeling. de kerriepoeder.
De poedersamenstelling (masalah) is voor elk gerecht
verschillend en door de jaren heen zeer goed uitgeba
lanceerd.
Elke "kerrie" steunt op een keuze tussen: anijs, pe
pers, karwij, kardemom, kaneel, kruidnagel, kokos,
koriander, komijn, knoflook, dille, gember, kurkuma,
citroen, saffraan, mosterdzaad, sesam, cayenne, tijm,
marjolein, laurier, basilicum, rozenwater..

INDISCHE GASTRONOMIE

DHAL CHANNAH met CHAPPATIES
Een typisch Indische soep op basis van erwten, linzen
en de onontbeerlijke aromatische kruiden mild prikke
lend, omzoomd met een vleugje munt. Het tussendoor
knabbelen aan de chappaties (Indisch brood), geeft
dat elke hap evengoed blijft smaken als de eerste.

PAKURAS gebakken op de TAWA
Aziatisch-Indisch voorgerecht. Dè revelatie van deze
jaarmarkt! Een bonte mengeling van verschillende
verse groenten en smaakgevende vleesreepjes, vóór
uw ogen gebakken op de "tawa", in een mixture van
Indische kruiden, parfums en sausen, aangepast aan
uw wensen en smaak.

MURGEE MASALAH met PULAO
Heerlijke Indische kerrie-kip, gemarineerd tesamen
met appel, ui en tomaat, in een weluitgekozen masa
lah (specerijenmengsel) waarin alle smaakvarianten
aan bod komen. Het geheel wordt opgediend met de
traditionele pulao (rijst).

MALPURA-DESSERT
Overheerlijke Indische pannekoek, doordrenkt van
een verfrissend parfum, bekroond met ijs.

CEYLON TEA

veilig, handig én voordelig...
JE WEET NOG NIET WAT DIT IS?
DIT EN NOG VEEL MEER KOM
JE TE WETEN BIJ DE LEEF
MILIEUSTAND OP DE
JAARMARKT!

%-" ud
s

Ontwikkelingssamenwerking betekent ook kulturele uitwis
seling.
En wat vertelt gastronomie al niet van de zeden en gewoon
ten van een vriend?
Verrijk daarom uw kennis van uitheemse geneugten en kom
samen met ons proeven van de Indische keuken.
Dit exotische extra verlofje is vlug meegenomen en u steunt
hiermee onze vrienden in de derde wereld.

STICKER- EN BESSYVERKOOP
Nieuw!!!
Bessy-strips en Konda Reddy-stickers zullen U ter gelegen
heid van de jaarmarkt aangeboden worden.
Op deze manier neemt U automatisch deel aan onze

tombola van 11 november a.s. (publika
tie van de winnende nummers in het in
formatieblad van december)
kunt U op een bijzonder prettige wijze
kennismaken met onze Indische ont
wikkelingsprojekten.
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Open monumentendag
8 en 9 september
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Waarover gaat het?

Op zondag 9 september a.s. wordt in heel het land voor een
tweede maal de "open monumentendag" georganiseerd.
Dit is voor onze gemeente de aanleiding voor verschillende
aktiviteiten in dat weekend.

HOBBY-EN

HEEMMUSEUM
DE PASTORIJ

TALENTENSHOW

EDEGEMS
KUNSTBEZIT

Speciaal in het kader van de open monumentendag zal het
Heemmuseum "De Pastorij", Strijdersstraat 18, Edegem, op
zondag 9 september open zijn van 10 tot 12 en van 14 tot 18
uur.

Op zaterdag 8 en zondag 9 september organiseert de Kulture
le Raad in de gemeenteschool Andreas Vesalius, een hobby
en talentenshow. Allerlei hobby's en ambachten worden hier
bij voorgesteld en aangelegde verzamelingen worden gepre
senteerd.
Openingsuren: zaterdag van 14 tot 18 uur
zondag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.
Inkom gratis.

Op zaterdag 8 en zondag 9 september wordt het door de ge
meente verworven kunstbezit geëxposeerd in een ten
toonstelling die loopt in het Administratief Centrum,
Kontichstraat 19.
In het Kunstcentrum Huis Hellemans, Strijdersstraat 14,
wordt een retrospektieve tentoonstelling georganiseerd,
waarbij een- overzicht wordt gegeven van de tentoonstellin
gen die sedert 1978 in het Gemeentelijk Kunstcentrum heb
ben plaats gevonden.
De werken van vijf Edegemse kunstbeoefenaars die geselek
teerd werden uit de tentoonstelling "Edegem - Monumenten,
Zichten en Sagen" zijn tijdens het weekend van 8 en 9 sep
tember eveneens te bekijken in Huis Hellemans.
Openingsuren: van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.
Inkom gratis.

TOEGANKELIJKE
MONUMENTEN

FORTKONCERT

Op zondag 9 september worden volgende monumenten voor
het publiek opengesteld van 10 tot 18 uur:

het domein Hof ter Linden (Drie Eikenstraat 13)
de Japanse villa (Boniverlei 5) en
de St.-Antoniuskerk (Drie Eikenstraat).

De nodige informatie m.b.t. deze monumenten is die dag zo
wel ter plaatse te verkrijgen als in het dagsekretariaat van
Huis Hellemans (tel.: 457.22.44).
De rondleidingen in het Hof ter linden zijn voorzien om 10
-11-14-15.30 en 17 uur en deze in de St.-Antoniuskerk
om 10-11-14- 15 en 16 uur.

Voor de eerste maal wordt op zaterdag 8 september een kon
eert uitgevoerd in het hartje van het historisch binnenfort.
Dit uniek gebeuren wordt gebracht door de Edegemse mu
ziekverenigingen in het kader van de Edegemse Koncerten.
De koördinatie van het gebeuren is in handen van onze on
volprezen Theo Mertens.
Aanvang: 20.15 uur. Toegangsprijs: 200 fr. / 150 fr. (-
16j./+ 3-pas/CJP) / - 10% Vrienden van de Edegemse Kon
certen.
Reservatie: Adm. Centrum, Kontichstraat 19, Edegem 
tel.457.78.40. Genummerde plaatsen.•

•
:]
l
)
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Gemeentelijk seniorenfeest

De Gemeentelijke Bejaardenraad organiseert in samenwer
king met het Gemeentebestuur een feestnamiddag voor alle
senioren van Edegem.

Dit feest, dat stilaan een goede traditie aan het worden is,
heeft plaats op dinsdag 9 oktober in de gemeentelijke sport
hal "den Willecom" in de Terelststraat. Aanvang: 14.30 uur

deuren open om 14.00 uur.

Op het programma staat:

"SHOW-TIME 90°°
muziek, sketchen, visuele attrakties, meezingertjes enz. ge
bracht door het Trio Paul Van Hoeydonck en zangeres
Nadia.

Om onze senioren nog meer te verwennen, wordt de show
uitgebreid met een optreden van gastvedette:

"CONNIE NEEFS' '.
Tijdens de pauze kunnen alle aanwezigen genieten van een
tas koffie of thee, met daarbij enkele belegde broodjes.

Het feest wordt afgerond met een gratis tombola; de bonne
tjes hiertoe worden aan de ingang van de zaal bedeeld.

De inkomkaarten kosten 20 fr. en zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke bonden van gepensioneerden en bij uw gemeen
tebestuur (administratief gebouw - receptie).

Mogen wij zeer in het bijzonder vragen dat alle geinteresseer
den slechts één inkomkaart kopen. De bedoeling van de
kaartverkoop is namelijk op de eerste plaats te kunnen ramen
hoeveel belegde broodjes, koffie en thee moeten besteld
worden.

Ook zal wederom een speciale busdienst worden ingelegd,
waarvan de vertrektijden hierna volgen.

Aan al onze senioren alvast een aangename feestnamiddag.

UURREGELING GRATIS BUSDIENST
Bus 1
1 e rit: 13.30 uur Kerkplein

13.35 uur Philips de Monteplein
(Val. Le Delierstraat)

13.40 uur Molenveldlaan (Schrans)
13.45 uur Drie Eikenstraat

(Rijksbasisschool)
2e rit: vertrek te 14.00 uur aan het Kerkplein volgens bo

venstaand schema

Bus 2
1 e rit: 13.30 uur St.-Goriksplein

13.35 uur Hovestraat (Basiliek)
13.40 uur Hoek M. van Coxiestraat - G. de Cre

merstraat
13.45 uur lmmaculata (parking rustoord)

2e rit: vertrek te 14.00 uur aan het St.-Goriksplein volgens
bovenstaand schema

Na het feest (omstreeks 18.00 uur) terugrit naar huis.

•
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Elsdonkfeesten

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

20.00 uur: KAARTAVOND

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

14.00 uur: RONDRIT door de ELSDONKSTRATEN

•
15.00 uur: KINDERNAMIDDAG met optreden van de groep

FANTASIA, een TEKENWEDSTRIJD en BAL
LONNENPRIKSPEL
BARBECUE FRIETKRAAMPJE- PANNE
KOEKENSLAG

20.00 uur: BAL

ZONDAG 16 SEPTEMBER

9.00 uur: H. MIS in de kerk H. Familie - Kerkplein

11.00 uur: FRÜHSCHOPPEN
BARBECUE FRIETKRAAMPJE PANNE
KOEKENSLAG

• 13-18 uur: RONDRITTEN PAARD EN KAR

14-18 uur: PONYRITTEN
BODEGA
OPTREDEN HAMMONDORGELIST EN GI
TAAIST

20.00 uur: OPTREDEN JACQUES VERMEIRE

ZATERDAG EN ZONDAG

doorlopend: GRONDTEKENEN

WERPSPELKRAMEN

GRABBELTON

TOMBOLA'S

SPRINGKASTEEL
SCHMINKEN VAN KINDEREN

Jacques
Vermeire,

NEVENAKTIVITEITEN FORTVERENIGINGEN

zondag 16 september:

9-14 uur: VOGELBEURS In het lokaal van de Vogelkundi
ge Kring 't Klavertopje op Fort 5

Alle aktiviteiten in en rond de feesthal op het gemeentelijk
rekreatiedomein Fort 5, tenzij anders vermeld.
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Tentoonstellingskalender

"De dood volgt de mensenkudde"

Artistiek atelier
"Manke Lies"

Sommige bezoekers van het gemeentelijk domein Fort 5
zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben, dat het nieuwe
kunstatelier zo goed als afgewerkt is.

In het weekend van 22 en 23 september opent het artistiek
atelier "Manke Lies" officieel de deuren.

Het initiatief heeft tot doel om amateur-kunstenaars een
aangepaste ruimte te bieden voor het beoefenen van hun
discipline. Een zevental kunstenaars gingen in op het aan
bod en laten U kennis maken met diverse disciplines zoals:
houtsnijden, schilderen, poppen maken, linografie, beeld
houwen enzomeer.

De ligging op Fort 5 biedt daarenboven de kans om het rui
mer publiek vertrouwd te maken met het totstandkomen van
een kunstwerk.

EDEGEM - MONUMENTEN,
ZICHTEN EN SAGEN
Tijdens de jaarmarktfeesten worden de geselekteerde wer
ken van de wedstrijd "Edegem - monumenten, zichten
en sagen" tentoongesteld. Deze werken van Edegemse
kunstbeoefenaars kan men doorlopend van 10 10t 18 uur ko
men bekijken.

GRAFIEK VAN JAMES ENSOR
Van 15 september tot 7 oktober loopt de tentoonstelling
"Grafiek van Ensor". Tijdens deze unieke tentoonstelling
zal het illustere en minder gekende grafisch ceuvre van Ja
mes Ensor te bewonderen zijn.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een bro
chure uitgegeven die in Huis Hellemans te koop wordt aan
geboden aan 250 fr.

Voor groepen van max. 20 personen worden op aanvraag
bezoeken ingericht met begeleidende en gekommentarieer
de uitleg over het werk van Ensor.

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag en zondag
van 1 O tot 12 30 en van 14 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 17 uur

en op vrijdag van 14 tot 16 uur.

De naam "Manke Lies" kan wat vreemd voorkomen, doch
verwijst naar een oude legende die wil dat Manke Lies elke
nacht op de plaats van Fort 5 verschijnt, hoog gezeten in
een van de wilgen, in de houding van een spinster aan haar
spinnewiel. Zo men de verhalen moet geloven, zal Manke
Lies blijven verschijnen tot een liefdadig mens een gelofte
ten uitvoer brengt... een taak voor onze amateur
kunstenaars?

Praktische gegevens:
Artistiek atelier Manke Lies, Fort 5, Jacob de Roorestraat.
Openingsuren: zaterdag 22 september van 14 tot 18 uur

zondag 23 september van 10 10t 18 uur.

•
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Toelatingsvoorwaarden:
8 jaar vóór 31.12.1990
voor kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar
vóór 31.12.1990
na 1 jaar notenleer, toegang tot de kursus in
strument.

Inschrijvingsgeld:

•- î.000 fr. (geen 25 jaar op 31.12.1990)
3.000 fr. (25 jaar op 1.1.1991).

Inschrijvingen:
maandag 3 september: 17 20 uur

dinsdag 4 september: 17 20 uur
- woensdag 5 september: 14- 20 uur

Ook de leerlingen die reeds lessen volgden moeten
zich herinschrijven.

EDEGEMS
"AL-ATELIER

NEDERLANDS FRANS ENGELS- DUITS
SPAANS ITALIAANS

Eén van deze talen leren spreken en schrijven, of uw
taalkennis onderhouden ... Het kan. Vlakbij: in het EDE
GEMS TAALATELIER, Romeinse Put 2.

Wij waarborgen een voortreffelijk taalniveau door mid
del van geleidelijkheid, veel herhaling en persoonlijke
aanpak: onze leerkrachten hebben tijd voor u !

Geen examens, geen stress; wel voldoende stimulans
via één lesbeurt van 2 uren per week. Een leer-ritme
dat u makkelijk aankan.

Na het vierde jaar krijgt u een getuigschrift.

Inlichtingen:

Tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40 (gemeente
bestuur Edegem).

Na de kantooruren: tel. 457.46.93 (muziekakademie).

1j±gT ·
f, }$ - ", '-3 7s ' -7a

" 5.
4"

In ons vorig informatieblad vond u het lessenrooster en
de inschrijvingsmodaliteiten van de taalkursussen
schooljaar 90-91.

Aan alle belangstellenden delen we mee dat we een
bijkomende kursus Spaanse konversatie voorzien,
nl. op dinsdagnamiddag van 13.30 u. tot 15.30 u.

Inmiddels wordt het Taalatelier grondig verbouwd in
funktie van een beter onthaal van de kursisten en een
vlotter didaktisch gebruik.

Meer informatie wordt u graag verstrekt door:

de heer L. Van der Sande, P. v.d. Bemdenlaan 17,
Edegem tel. 440.37.27.
de heer T. Schammelhout, gemeentesekretariaat,
Kontichstraat 19- tel. 457.78.40
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22ste Bal van de Burgemeester
van Edegem

ZATERDAG 13 OKTOBER TE 21 UUR
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Bart Kaéll
Golden Eis Band

&
The Jeffry Lake Group

(in bodega)

GEMEENTELIJKE SPORTHAL
"DEN WILLECOM"TERELSTSTRAAT

BODEGA - REUZE TOMBOLA

Hou deze datum nu reeds vrij!

Mevrouw Luce AERTS - LIETAER, Burgemeester, en HET INRICHTEND KOMITEE onder het Erevoorzitter
schap van de heer Leo TINDEMANS, Euro-Parlementslid en voormalig Minister van Buitenlandse Betrekkin
gen, NODIGEN U VRIENDELIJK UIT op het jaarlijks GEMEENSCHAPSFEEST waarvan de volledige
opbrengst ten goede komt aan voornamelijk de v.z.w. Driehuizen, Grote Dries te Edegem, en andere sociale
en kulturele werken van de gemeente.

Toegangskaarten aan 220 fr., die recht geven op voorbehouden plaatsen, kunnen besteld worden door uw
bijdrage te storten op postrekening nr. 000-0492187-09 "Bal van de Burgemeester" tot uiterlijk 5 oktober. 1 •

Toegangskaarten aan 200 fr. zijn te verkrijgen door storting op voormelde postrekening, ook op de verschei-
dene gemeentediensten en aan de ingang van de zaal. - DEUREN TE 20.30 UUR.
Gelieve bij bestelling van uw kaarten de inschrijvingsstrook te gebruiken.

13 OKTOBER
M.

BAL VAN DE BURGEMEESTER EDEGEM
(naam en adres)

wenst in het bezit gesteld te worden van deelnemingskaarten op naam van:

BETALING: vriendelijk verzoek deze inschrijvingsstrook zo vlug mogelijk te zenden naar het Komitee Bal van de Burgemeester' en
de betaling te regelen door storting op postrekening 000-0492187-09- "Bal van de Burgemeester Edegem".
TOTAAL: 220 fr . x... .... = tr. (voorbehouden plaatsen)' '
TOTAAL: 200 fr . x = fr.
• Administratief Gebouw. Kontichstraat 19, 2520 Edegem - ' • Toegewezen volgens rangorde van aanvraag.
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EDEGEM

Redaktioneel
Dit nummer staat. vooral in het teken van de viering van de
60ste verjaardag van Zijne Majesteit de Koning en de 40ste
verjaardag van Zijn koningschap. Zoals U verder kan lezen
wordt in het kader daarvan te Edegem een tentoonstelling
ingericht.

In dit blad gaat tevens bijzondere aandacht uit naar de
dagen van bezinning over de wereldvrede, die in onze ge
meente worden georganiseerd. De gebeurtenissen in d
Golf bewijzen het aktueel karakter van het thema.

Daarnaast vindt U ook de andere traditionele rubrieken met
informatie over de gemeenteraad en de verscheidene ge
meentelijke initiatieven.

Ons volgend nummer mag U in de loop van de maand
december verwachten.

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op donderdag 1
en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen) en op
donderdag 15 november (Feest van de Dynastie).

Op 2 november zal er tussen 9 en 12 uur een beperkte
dienstverzekering zijn voor de aangifte van geboorten en
overlijdens.

Op zaterdag 3 november zal er geen dienstverzekering zijn
op de diensten bevolking en sekretariaat.

Teatercentrum seizoen '90 - '91
Teaterchecks

Het teaterchecksysteem biedt een reduktie van 15 % op de
inkomprijs. Het checkboekje ter waarde van 1.000 fr. kost
850 fr.

De checks zijn te verkrijgen op het sekretariaat van het ge
meentebestuur tijdens de kantooruren en in de muziekaka
demie tussen 17 en 19 uur tijdens de schooldagen.
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Het gebeurde in de gemeenteraad

Nieuw kontrakt voor
gasdistributie
In onze gemeente staat de interkommunale vereniging IGAO in voor
de verdeling van het aardgas. In deze interkommunale werken de
gemeenten samen met een privé partner, nl. de Antwerpse
Gasmaatschappij (AGM).
De interkommunale werd opgericht in 1960voor een duurtijd van 30
jaar. Aangezien deze duurtijd op 31 oktober verstreek, moesten de
gemeenten beslissen op welke wijze de aardgasdistributie voor de
volgende periode zou worden geregeld.
Hiertoe heelt de gemeente twee voorstellen ontvangen. Het eerstewas afkomstig van de Vlaamse Energie Maatschappij (VEM), een
zuivere interkommunale. Het tweede voorstel was afkomstig van de
AGM die behoort tot de groep Elektrabel en vroeg om de bestaande
samenwerking met de privé sektor verder te zetten (gemengde in
terkommunale).
Ten einde over dit dossier een goed oordeel te kunnen vellen, heb
ben de gemeenten een expertengroep verzocht om een verge
lijkende studie te maken m.b.t. de twee voorstellen.
Op basis van dil vergelijkend onderzoek is het Kollege van Burge
meester en Schepenen tot de konklusie gekomen dat het verderzet
ten van de samenwerking met de privé sektor de beste garanties
biedt voor zowel de distributie als het winstaandeel van Edegem.
De gemeenteraad heelt inmiddels ingestemd met èe verlenging
van de IGAO voor een duurtijd van 24 jaar. De hele operatie zal voor
de gemeente zeer renderend zijn.
In de vernieuwde interkommunale zullen de gemeenten onmiddel
lijk beschikken over 52 % van het kapitaal (nu ca.45 %). Dit aan
deel kan later uitgebreid worden tot 55 %. Het winstaandeel voor
de gemeente verhoogt door volgende elementen:
- het statutair dividend gaat van 5,50 % naar 6,25 %

•
. van een eerste schijf van 971 miljoen ontvangen de gemeenten 73
09 en de AGM 27 %

- de saldowinst gaat voor 70 % naar de gemeenten en voor 30 %
naar de AGM

- een betere samenwerking van de AGM met EBES (synergie) bete-
kent kostenbesparing en dus een grotere winst.

Op basis van al deze cijfers mag men aannemen dat het huidig jaar
lijks winstaandeel van onze gemeente (14,5 miljoen - 1990) in de
loop van de volgende jaren met ruim 10 miljoen zal toenemen.

Brandweer
- In het kader van een betere koördinatie van de hulpdiensten werd
beslist dat de gewestelijke brandweerkorpsen van Lier en Edegem
elkaar voortaan, indien nodig, bijstand kunnen verlenen voor
brandbestrijding op het grondgebied van Lier, Edegem en het rui
mer aktiegebied van beide korpsen.

- De provinciegouverneur stelt jaarlijks de forfaitaire bijdragen vast
in verband met de kosten van de brandbeveiliging. Voor het
dienstjaar 1989 worden de kosten van Edegem vastgesteld op
10.372.110 fr. Daarvan kan de brandweer Edegem 4.563.728 fr.
rekupereren van de door haar beschermde gemeenten Boechout,
Hove en Lint, zodat de kosten ten laste van de gemeente Edegem

5.808.382 fr. bedragen. Dankzij onze brandweer!ieden-vrijwilligers
kunnen de kosten van de brandbestrijding beperkt worden.

- Blijkens een advies van de veiligheidsinspektie moeten de uitlaat
gassen die in de brandweerkazerne ontstaan bij het uitrukken van
de brandweerwagens opgevangen worden, met het oog op de ge
zondheid van de brandweerlieden. Daarom zal een afzuigsysteem
geïnstalleerd worden. De kostprijs hiervan wordt geraamd op
714.000 fr.
Tevens zullen de poorten van de brandweerkazerne vervangen
worden, aangezien deze versleten zijn. Geraamde kostprijs:
730.000 fr.

Radio- en T.V .-distributie
Zoals reeds eerder gebeurde voor een aantal andere straten stemde
de raad in met de uitbreiding van het radio- en distributienet in de
Boniverlei.
Gelet op de billijkheid en de gelijke behandeling van de inwoners
worden de aanlegkosten ten laste van de gemeente genomen.

O.C.M.W.- Edegem sluit aan
bij KINA
KINA staat voor Krisis - Info - Netwerk Antwerpen.
Deze vereniging kwam tot stand op initiatief van het 0.C.M.W.
Antwerpen en wordt gevormd door de O.C.M.W.'s van het arrondis
sement Antwerpen, het provinciebestuur van Antwerpen en een
aantal hulpverlenende diensten uit de geestelijke en psychiatrische
gezondheidszorg.
Haar doel is als koördinator op te treden teneinde de aangesloten
O.C.M.W.'s en diensten de mogelijkheid te bieden op het vlak van
psycho-sociale en psychiatrische krisissituaties efficiënt hulp te bie
den. KINA beschikt daarvoor over een centraal telefonisch
konsultatie- en dispatchingsysteem dat dag en nacht toegankelijk
is.
De gemeenteraad keurde de aansluiting van het 0.C.M.W. 
Edegem bij KINA goed.
Deze aansluiting kost eenmalig 10.000 fr. (kapitaalsinbreng) te ver
meerderen met jaarlijks ± 48.000 Ir.

Het Edegems taalatelier
wordt verfraaid
De verbouwingswerken aan het gemeentelijk taalatelier zijn zo goed
als beëindigd. Om het de 440-tal kursisten nog aangenamer te ma
ken, werd door de gemeenteraad besloten nieuw meubilair aan te
kopen voor een geraamd bedrag van 345.000 Ir.

De nieuwe kantoren op Fort 5 krij
gen een kleurtje
De verbouwing van een gedeelte van het binnenfort tot kantoorruim
te voor de groen- en milieudienst vordert goed.
Daarom werd door de gemeenteraad het bestek goedgekeurd voor
de schilderwerken. Geraamde kostprijs: 870.000 fr.
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Het O.C.M.W. voor iedereen !

Ook als U over een normaal inkomen beschikt kunt U wel
eens in de knoei geraken. Dan is het O.C.M.W. er ook voor U.
Even een voorbeeld:
An en Jan hebben beide een fulltime job.
Ze huren een mooi appartement, kopen meubels en huis
houdtoestellen, schaffen zich een auto aan en maken een
mooie vakantiereis. Alles loopt gesmeerd tot de dag dat Jan
met zijn auto tegen een paal rijdt en enkele maanden in het
ziekenhuis terecht komt: de auto is onherstelbaar vernield
maar nog lang niet afbetaald. De ziekenhuisrekeningen zijn
hoog want Jan stelde prijs op een eenpersoonskamer. Het
loon wordt vervangen door een veel lagere ziektever
goeding.
Door de zorgen verwaarloost An haar werk een beetje en
wordt ontslagen. De rekeningen stapelen zich op. De huis
huur kan nog net betaald worden maar de afbetalingen blij
ven liggen. An wil Jan hiermee niet belasten en zwijgt dus
maar. De rekeningen verdwijnen in een schuif, de gas wordt
afgesloten, schuldeisers stappen naar de rechtbank, de
deurwaarder komt de meubels opschrijven, volgende week
zullen ze verkocht worden .
Nochtans zijn An en Jan niet arm, niet dom, niet van slechte
wil... Kan het O.C.M.W. dan iets voor hen doen?
An en Jan wagen het erop en maken een afspraak.
De sociale dienst maakt samen met hen een lijst van alle
schulden. Samen bespreken zij welk bedrag van het loon
kan besteed worden aan afbetalingen.
Dan neemt de sociale dienst kontakt met de schuldeisers,
onderhandelt en maakt afspraken.
Bijna altijd gaan schuldeisers akkoord, als de maatschappe
lijk assistente kan beloven zelf de maandelijkse afbetalingen
te storten.

Het zal een moeilijk jaar worden want het leefgeld is niet
groot en veel zullen ze zich niet kunnen veroorloven. Elke
maand zullen ze een groot deel van hun inkomen naar het
O.C.M.W. brengen om de schulden te betalen, zo wordt er
niets vergeten, komen ze ook niet in de verleiding om toch
iets extra te kopen. An en Jan zien het weer zitten. De angst
en onzekerheid voor de toekomst is verdwenen. Ook tussen
hen beiden gaat het beter, An en Jan praten en overleggen
weer samen. •
Het O.C.M.W. is er voor iedereen, alle werkdagen van 9 tot
17 uur of na afspraak (tel.: 457.17.10).

Bericht aan alle werkzoekenden
Op 1 oktober jl. heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid
deling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.) te Kontich een nieuw
agentschap geopend ten behoeve van werkzoekenden.

U kan er terecht voor:
- het vinden van een passende job: er zijn bestendig duizen
den werkaanbiedingen uit heel Vlaanderen ter be
schikking;

- allerlei informatie over het zoeken naar en het veranderen
van werk;

- informatie over beroepsopleidingen;

- interimarbeid;
- inlichtingen over initiatieven als weerwerk, jobklub, schakel-
opleidingen, e.a.;

- inschrijving als werkzoekende en aangifte van deeltijds werk.

Adres: Magdalenastraat 21 - 2550 Kontich. Tel.: 457.05.95.

Het agentschap is permanent geopend van maandag tot vrij
dag van 8.1 O tot 12.00 uur ('s namiddags alleen op afspraak).
Elke werkzoekende is er steeds van harte welkom.
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•

Tentoonstelling Belgische
Dynastie

Op 7 september jl. vierde onze Koning zijn 60ste verjaardag.
Op 17 juli 1991 zal het 40 jaar geleden zijn dat onze Koning
de troon besteeg.
In dit koninklijk jubileumjaar willen wij onze erkentelijkheid
uitdrukken voor de rol die de Koning gespeeld heeft tijdens
de voorbije jaren, zowel in voor- als in tegenspoed.
Daarom worden te lande een hele reeks feestelijkheden ge
organiseerd. Hierbij wil men in Edegem niet afzijdig blijven
Graag delen wij U mee dat de K.N.S.B. Oud-Strijders, onder
auspiciën van het gemeentebestuur, in het weekend van 17
- 19 november een tentoonstelling organiseert over de dy
nastie. Deze tentoonstelling die plaatsheeft in de raadszaal
van het administratief centrum, Kontichstraat 19 te Edegem,
kent volgend verloop:

zaterdag 17 november
10.30 uur: spreekbeurt door de heer Leo Tindemans, Euro

Parlementslid en voormalig Minister van Buiten
landse Betrekkingen, over "de rol en de bete
kenis van het Koningshuis'' - deze vindt plaats
in de turnzaal van de Gemeenteschool Andreas
Vesalius Edegem, Kontichstraat 21

12.00 uur: opening van de tentoonstelling (raadszaal admi
nistratief gebouw)

604o

r

zondag 18 november
de tentoonstelling is toegankelijk van 11.30 tot 17.00 uur

maandag 19 november
gereserveerd voor de scholen

• Dagen van bezinning: verzoening - vrede - herdenking
Hulde aan de gefusilleerden van de oorlog 1914-1918 op
het Fort 5 • zaterdag 3 november te 20 uur

".. Tussen het einde van de tweede wereldoorlog en vandaag zijn er veel oor
logen geweest, veel krisissen maar geen wereldoorlog.

Naar verluid. leven wij in de bloedigste eeuw uit de geschiedenis.

Wij moeten zakelijk en nuchter blijven en niet geloven in een utopische we
reld, een fantaste-wereld. Een wereld zonder kontlikten is een illusie. Want
gelet op de geschiedenis is de mens er nooit lang in geslaagd het vredespad
te blijven bewandelen.
Totale vrede kunnen we wellicht niet aan, vreedzame koëxistentie, het vreed
zaam naast elkaar leven zonder oorlog, moet het streefdoel zijn.

Daarom hebben samenkomsten zoals deze van vandaag zin. 16 landgenoten,
waarvan we aanstonds de namen zullen aanhoren. werden op dit fort gefusil
leerd. Zij zijn het die ons vanavond tot bezinning verplichten ..."
(uit de toespraak van Burgemeester Luce Aerts-Lietaer tijdens de plechtig
heid van vorig jaar).

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen nodigt al on
ze medeburgers uit om deel te nemen aan deze plechtig
heid, die in het teken staat van de wereldvrede.

De optocht vertrekt om 19.30 uur op het Kerkplein.

De muzikale opluistering gebeurt door de Kon. Fanfare St.
Rosalia.

Herdenking van Wapenstilstand
zondag 11 november te 10 uur

Plechtige Eucharistieviering in de Basiliek O.-L.-Vr.-van
Lourdes, Hovestraat, gevolgd door een bloemenhulde aan
het monument der gesneuvelden op de begraafplaats en
aan het monument in de Vrijwilligersstraat. Met medewer
king van de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

Ter gelegenheid van het Feest van de Dynastie
zondag 18 november te 10.45 uur

Te Deum en gebed voor de Koning in de Basiliek O.-L.-Vr.
van-Lourdes, na de Eucharistieviering van 10.00 uur.
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Kent U ... het Gemeentelijk
lnstruktiezwembad Frank Jespers?

Tarieven toegang instruktiebad vanaf 01.01.1989
- prijs per uur
In groepsverband:

kinderen in schoolverband:
groepen van min. 15 kinderen tot 16 jaar:
groepen van min. 15 volwassenen:

15 fr.
300 fr.
400 fr.

Individueel:
kinderen tot 16 jaar:
kinderen tot 16 jaar (kroostrijk gezin):
volwassenen:
volwassenen (kroostrijk gezin):
gepensioneerden en dienstplichtigen

in aktieve dienst:
toeschouwers:

Zwemlessen in groepsverband
toegangskaart voor 10 lessen

volwassenen :
kinderen:

Individuele zwemlessen.
toegangskaart voor 10 lessen

volwassenen + 16 jaar:
kinderen tot 16 jaar:

25 fr.
20 fr.
30 fr.
25 fr.

25 fr.
15 fr.

"" e400 fr.

80 fr.
70 fr.

In dit gemeentelijk zwembad (16,66 m x 8 m) hebben reeds
veel kinderen leren zwemmen. Het zwembad wordt prak
tisch enkel overdag benut door de Edegemse scholen. Op
woensdagnamiddag kan je er wel vrij terecht tot 17.00 uur.
Op woensdagavond worden zwemlessen gegeven, zowel
aan kinderen (17.00 u.- 17.40 u. & 17.40 u.- 18.20 u.) als
aan volwassenen (18.20 u.-19.00 u.). Een afspraak voor de
ze lessen kan telefonisch op het telefoonnummer 457.03.54.
Op zaterdagvoormiddag wordt door de B.G.J.G. waterge
wenning ingericht voor de kleinsten.

De toegangskaarten zijn individueel en op naam. Zij mogen
slechts gebruikt worden voor kinderen en/of volwassenen
van hetzelfde gezin.
Voor groepen wordt het tarief genomen, van toepassing
voor de meerderheid van de groep, hetzij + 16 j. of -16 j.
Vb. groep van 20 personen:

11 meer dan 16 j. = tarief volwassenen
11 minder dan 16 j. = tarief kinderen

Gemeentelijk lnstruktiezwembad Frank Jespers
Vrijwilligersstraat, 2650 Edegem.
Tel.: 457.03.54.

--------------------------•
Programma Vlaamse zwemweek
19-24 november - Edegem
Tijdens de week van 19 t.e.m. 24 november wordt het gemeen
telijk zwembad eens in een extra licht gesteld, door deelname
aan de Vlaamse Zwemweek:

- Elke weekdag wordt van de verschillende schoolklassen
die komen zwemmen, een speciale zwemproef afgenomen.

- Op maandag 19, woensdag 21 en vrijdag 23 november wordt
een initiatie kajak ingericht, telkens van 19.30 u.- 20.30 u.,
voor 13- 18 jarigen (m.m.v. de Edegemse Kajak Club).

- Op dinsdag 20 en donderdag 22 november wordt een initia
tie diepzeeduiken ingericht, van 19.30 u. tot 21.30 u., voor
13-18 jarigen (m.m.v. The Lagoon Divers).

- Op zaterdag 24 november wordt een opendeurdag voor wa
tergewenning en kleuterzwemmen ingericht, met aan-

bieding van een ontbijt rond het zwembad (m.m.v. B.G.J.G.
- afd. Edegem).

- Aktie 6 - 12 jarigen: bij iedere vrije zwem beurt, op woens
dagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u., krijgen de 6-12
jarigen een biljet of deelnameformulier, geldend als een lot.
Hierop wordt naam en adres ingevuld, en het biljet wordt aan
de kassa afgegeven. Na de zwemweek worden een aantal
prijzen onder de zwemmers verloot.

- Spaarzwemmen: per gezin (min. 1 ouder en 1 kind) dat komt
zwemmen en per zwembeurt wordt een stempel op een ge
zinsspaarkaart gezet. Deze- akt ie loopt door tot 15 januari
1991. In ruil voor een volle kaart krijgt men een geschenk.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht in de
sporthal Den Willecom, Terelststraat 2, 2650 Edegem, tel.
457.46.62 of in het gemeentelijk zwembad.
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Tentoonstellingskalender

Van 13 oktober tot 4 november wordt een retrospektieve ten
toonstelling georganiseerd met het werk van

beeldhouwer-schilder
Leopold Faster

een bescheiden orion in de kunst.

Van 10 november tot 2 december een tentoonstelling met
grafisch werk en schilderijen van

Yo Pieyns.

Van 8 december 1990 tot 6 januari 1991 wordt een ten
toonsteiling georganiseerd met

hedendaagse juwelen in halfedele materialen

door Belgische ontwerpers gecreëerd, een unieke gelegen
heid om voor de eindejaarsfeesten een prachtig geschenk te

kopen.

20 jaar gemeentelijke
openbare diskoteek Edegem!

•

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag en zon
dag van 10 tot 12.30 uur en van 14 t0t 18 uur, op woensdag
van 14 tot 17 uur en op vrijdag van 14 tot 16 uur.
Een bezoek loont echt de moeite!

•

Na verscheidene maanden van voorbereiding opende de
Gemeentelijke Diskoteek haar deuren op 6 oktober 1970.

Ze had een bescheiden onderkomen gevonden in de onder
tussen afgebroken refter van de gemeentelijke "Jongens
school" Andreas Vesalius.

Al even bescheiden was het grammofoonplatenfonds waar
mee we van start gingen: ca. 300 LP's, verdeeld over de
verschillende muziekgenres. Veertig muziekliefhebbers
meldden zich binnen de eerste maand. Na één jaar waren
er dit 124, goed voor 5.547 uitleningen.

Thans - 20 jaar later - begroeten wij jaarlijks ca. 400 leden
(= gezinnen). Uit een keuze van ca. 6.000 grammofoonpla
ten en bijna 1.000 CD's ontlenen zij jaarlijks meer dan
13.000 eenheden!

Na enkele omzwervingen (Drie Eikenstraat, Lentelei en Kon
tichstraat) zijn we vorig jaar - samen met de Gemeentelijke

Openingsuren: maandag
woensdag
donderdag

18.30 u.- 21.00 u.
13.30 u.- 16.30 u.
18.30 u.- 21.00 u.

Openbare Biblioteek - plechtig geïnstalleerd in een ver
nieuwd gebouwencomplex in het centrum van Edegem.

ledereen is er welkom!

Adres: Gemeentelijke Openbare Diskoteek,
Hovestraat 55,
2650 Edegem.
Tel.: 457.85.84.

Inschrijving: 100 fr. of 50 fr. voor leden van een
Edegemse biblioteek (LP-ontleners dienen bij
het eerste bezoek de pick-upnaald mee te
brengen).

Ontleningsvoorwaarden: 10 fr. per LP of CD per 3 weken.
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Onze politie deelt mee

Over inhalen en stopborden
De artikelen 16 en 17 van de wegkode (K. B.01 .12.1975) be
schrijven de regels omtrent het inhalen.
De wegkode zegt dat inhalen slechts geldt ten aanzien van
bestuurders die in beweging zijn. Dit is van belang, want
een wagen die op de rijbaan geïmmobiliseerd staat, kan dus
niet "ingehaald" worden. Bij het voorbijrijden van een
stilstaande wagen, voert men een maneuver uit: d.w.z. een
zijdelingse verplaatsing, die moet gesignaleerd worden met
de richtingaanwijzers en waarbij men voorrang moet verle
nen aan de tegenliggers.
Inhalen doet men als men een voertuig voorbijrijdt dat in be
weging is.
De inhaalregels zijn nogal expliciet omschreven in de weg
kode en zijn niet altijd zo goed gekend door de doorsnee
bestuurder! Wist je bijvoorbeeld dat art. 17.2.2° -a) verbiedt
in te halen op kruispunten waar de voorrang aan rechts
geldt? Nochtans kan je ook in onze gemeente ongeduldige
bestuurders zien die, als een voorligger vertraagt om rechts
af te slaan, met een bruuske beweging de voorligger nog
gauw voorbijschieten, of anders gezegd : hem inhalen op
het kruispunt met voorrang aan rechts.
Ook goed om te weten is dat, als een voorligger stopt voor
een oversteekplaats voor voetgangers, art. 17.2.5° je ver
biedt deze voorligger in te halen. Dit is nogal logisch, omdat
een voetganger, die dan zou oversteken, kan gegrepen wor
den door de achteropkomende wagen die inhaalt. Logisch?
Nochtans zie je geregeld wederom ongeduldige bestuur
ders die inhalen als een voorligger zo verkeersvriendelijk en
galant is voetgangers te laten oversteken op de oversteek
plaatsen. Wist je ook dat deze laatste overtreding een "zwa
re" overtreding is, d.w.z. dat ze beboet wordt met een
mir mum van 3.000 fr.?
Ook het zeshoekig rode bord, met het opschrift "STOP"
(bord B5), wordt weinig opgevolgd. Heel wat bestuurders
vertragen, kijken uit of er geen verkeer is op de voorrangs
baan, en geven dan gezwind gas. Vertragen alléén is niet
voldoende: je moet duidelijk stoppen, d.w.z. stilstaan, ook al
is het maar even, voor je terug mag vertrekken. In Edegem
wordt hiertegen regelmatig gezondigd door de bestuurders
die uit Buizegemlei of Romeinse Put de Boniverlei indraai
en. Resultaat: heel wat fietsers of bromfietsers op het
fietspad van de Boniverlei komen ten val omdat zij plots
moeten remmen omdat een wagen uit Buizegemlei of Ro
meinse Put hen geen voorrang verleent, of worden er ge
woon door aangereden.
Het niet naleven van dit stopbord is ook een zware overtre
ding: uitkijken dus, want politie Edegem doet hierop gere
geld kontroles.

Unicef - wenskaarten

&#9
De tijd van de kerst- en nieuwjaarskaarten komt in
het vooruitzicht.
U kunt evengoed een UNICEF-wenskaart naar fa
milie, 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 uit de ganse wereld gratis ter be
schikking gesteld. Met de opbrengst van de wens
kaarten financiert UNICEF hulpprojekten voor
miljoenen zieke, ondervoede en onwetende kinde
ren van overal.
Hebt U al aan de UNICEF-agenda gedacht, niet al
leen als persoonlijk cadeau of relatiegeschenk,
maar ook voor uw eigen werktafel?
Met UNICEF-wenskaarten en -agenda's koopt U
een stukje geluk voor een kind.
Verkoop en inlichtingen op het gemeentesekreta
riaat, Kontichstraat 19, 2e verdieping,
tel. 457.78.40.

•

Rattenbestrijding
De verordening van 27.2.1990 van de provinciegouverneur
te Antwerpen verplicht éénieder die het juridisch of feitelijk
gebruiksrecht heeft van boerderijen, restaurants, klinieken,
fabrieken, opslagplaatsen, stortplaatsen, slachthuizen, vil
beluiken en/of terreinen die als gunstige verblijf- of voedsel
plaats van ratten bekend zijn, of waarin rioleringen
uitmonden, bij aanwezigheid van deze dieren deze efficiënt
te bestrijden, en dit gedurende oktober-december.
De bestrijdingsprodukten, lokazen en strooipoeders, moe-
ten gebruikt worden derwijze dat zij geen gevaar oplev"
voor andere diersoorten.
Overtredingen op deze provinciale verordening zijn
strafbaar.
Bij nalatigheid zal de bevoegde overheid van ambtswege
optreden, op kosten van de overtreder.
Rattenvergif is kosteloos te verkrijgen op het politiekornmis
sariaat te Edegem, Kontichstraat 17.
De gebruiksaanwijzing staat op de verpakking vermeld en
dient korrekt te worden opgevolgd.
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Zorg voor het leefmilieu

Leefmilieustand Jaarmarkt '90, een suksesnummer!
De aanwezigheid van een leefmilieustand op de jaarmarkt
ging niet onopgemerkt voorbij.
Er werden 18 VAM-kompostvaten aan de man/vrouw ge
bracht. Tevens gingen er ook 60 KCA-boxen over de
toonbank.
Naast het hele gamma milieu-informatie werd de aandacht
toegespitst op de aktie "Goede gronden voor propere
honden".
De standhouders, leden van de gemeentelijke werkgroep leef-

•
milieu of van de kerngroep hondebezitters gaven de be
langstellenden hierover een omstandige uitleg.
De interesse voor milieu groeit nog steeds. Het aantal jaar
marktbezoekers dat de leefmilieustand bezocht, waren hiervan
het levende bewijs.

Glasinzameling, een droom aan scherven?
Sinds 1983 staan in onze gemeente glascontainers.
Het resultaat hiervan is, dat inmiddels meer dan 1.000 ton glas
selektief werd ingezameld. Om U een idee te geven: dit zijn
ongeveer 2.500.000 wijnflessen.
Het recycleren van afvalglas is milieuvriendelijk omdat het
vooral grondstoffen en energie spaart, maar het biedt ook fi
nanciële voordelen. Immers huisvuil verbranden kost veel geld
en door deze selektieve inzameling werd reeds meer dan
2.000.000 fr. bespaard.
Het lijkt glashelder; alle afvalglas naar de glasbak 1

Maar... er zit een kink in de kabel.
• U vernam het allicht at via de media, er zit teveel troep in onze

glascontainers. Dit afval maakt het recycleren van het glas on
mogelijk.
Wil men de inhoud niet verloren laten gaan, dan moet het glas
en ander afval manueel ( !) gescheiden worden.
Een ander probleem vormt de glascontainer zelf. Vaak wordt
de omgeving hiervan ontsiert met achtergelaten kartonnen do
zen en plastic zakken. Anderen nemen het niet zo nauw met
de nachtrust van de buurt en werpen midden in de nacht glas
in de container.
Wat moet U doen om de gedroomde oplossing voor glasafval
niet aan scherven te laten vallen?

GOOI ALLEEN GLAS IN DE CONTAINER !

- NOOIT keramiek of porcelein in de glascontainer.
- Verwijder zoveel mogelijk plastic- en metalen doppen.
- Gooi nooit spiegels, lampen of autoruiten in de container.
- Spoel verpakkingen zoveel mogelijk uit.

Let ook op!
- Hou de omgeving van de container netjes door dozen en zak
ken terug mee te nemen.
- Maak enkel gebruik van de glascontainer tussen 8 en 20 uur.
Het volgen van deze eenvoudige richtlijnen vergt slechts een
zeer kleine inspanning. De omwonenden en het gemeente
bestuur zullen zeer dankbaar zijn voor uw medewerking.

Is uw verwarmingsinstallatie O.K.?
Zonder verwarming leven zou zeker in de
winterperiode onaangenaam zijn. Maar
om onze woonst, bureel, werkplaats,... te
verwarmen moeten we gebruik maken van
een verbrandingsinstallatie.
Om de luchtverontreiniging bij het verwar
men van gebouwen met vaste of vloeibare
brandstof zo veel mogelijk te voorkomen,
werden wettelijke voorschriften uitgevaar
digd. Volgende zaken dient U hieruit te
onthouden:

1. Installaties die met vaste brandstof gevoed worden (kolen
kachels, allesbranders, open haard):
men is verplicht jaarlijks een onderhoudsbeurt te laten uitvoe
ren welke omvat, het vegen van de schoorsteen, het reinigen
van de leidingen van de verbrandingsgassen in de warmte
bron en het nazicht van de dichtheid van de verbrandings
buizen.
2. Installaties gevoed met vloeibare brandstof (stookolie):
men is verplicht jaarlijks een onderhoudsbeurt te laten uitvoe
ren aan de schoorsteen zoals hierboven beschreven maar te
vens moei men de brander laten nazien en afstellen alsook de
inrichtingen die voor de werking noodzakelijk zijn. De onder
houdsbeurt dient afgesloten te worden met een kontroleproef
waaruit blijkt dat de opgelegde waarden geëerbiedigd zijn.
3. Installaties welke werken op gas:
voor gasbranders is het wenselijk alle twee à drie jaar een on
derhoudsbeurt te laten uitvoeren aan de toestellen en rook
kanalen.
4.- De tijd tussen twee onderhoudsbeurten mag niet langer

zijn dan vijft ien maanden.
- Een degelijk onderhoud is niet enkel noodzakelijk voor het
beperken van de luchtvervuiling maar ook voor uw veilig
heid (schadelijke gassen en schouwbrand).

- Het verbranden in de open haard of allesbrander van ge
verfd hout, plastics en rubber is uit den boze, zelfs zeer
gevaarlijk.

- Een goede afgestelde brander verbruikt minder energie en •
is dus kostenbesparend.

Wenst U nog meer informatie, bel dan de gemeentelijke leef
milieudienst (tel.457.78.40).
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Belangrijke mededelingen

Dienstplicht
In de loop van de maanden november-december 1990 zullen
alle mannelijke Belgen geboren in 1974 van de politie een
kennisgeving van inschrijving in de werfreserve van hun
leeftijdslichting ontvangen (model 6). De leeftijdslichting is
de lichting genoemd naar het jaar waarin zij 19 jaar worden,
hier dus de lichting 1993. Dit dokument is enkel een kennis
geving.
Zij die wensen verder te studeren, kunnen vanaf de maand
januari van het jaar waarin zij 18 jaar worden - in dit geval
dus januari 1992 - een uitstel vragen op grond van studies,
zodat zij één lichtingsjaar opschuiven - dus naar de lichting
1994.
De aanvraag om uitstel moet elk jaar tussen 2 en 31 januari
op de militiedienst van het gemeentebestuur ingediend wor
den om telkens 1 jaar uitstel te verkrijgen.
Voor verdere inlichtingen kan U steeds terecht bij de heer F.
Van Tichelen, militiedienst, administratief gebouw, Kon
tichstraat 19, Edegem, tel. 457.78.40 - toestel 234.

Plus - 3 - Pas
iedere inwoner kan vanaf 55 jaar bij de dienst bevolking een
Plus-3-Pas verkrijgen. Hiervoor dient U enkel naam, adres
en geboortedatum van de betrokkene op te geven en een re
cente pasfoto mee te brengen.
De Plus-3-Pas is gratis en geeft recht op een reeks prijsver
minderingen en voordelen bij verscheidene kulturele en
sportieve aktiviteiten, in sommige teaterzalen, kulturele cen
tra, musea, biblioteken, enz....

Vernieuwing identiteitskaarten
Alle Belgische burgers vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn
in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente moe
ten sedert 1 oktober in bezit zijn van een identiteitskaart van
het nieuwe (Europese) model. Personen die deze kaart nog
niet in hun bezit hebben of waarvoor de procedure nog niet
begonnen is, worden verzocht dit onverwijld te melden bij de
dienst bevolking (tel.: 457.78.40).

Afstand van de Belgische
nationaliteit
Bericht voor de jongeren aan wie op 1 januari 1985 de Belgi
sche nationaliteit van rechtswege werd toegekend bij toe
passing van de artikelen 8 tot 1 O en 29 van het Wetboek van
de Belgische nationaliteit.
De aandacht van bedoelde jongeren wordt erop gevestigd
dat zij ingevolge die toekenning, in principe, niet hun oor
spronkelijke nationaliteit hebben verloren en dat zij, indien •
zij dat wensen, vanaf de leeftijd van 18 jaar van de Belgi
sche nationaliteit afstand kunnen doen.
Deze afstandsverklaring wordt afgelegd ten overstaan van
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijtplaats
van de belanghebbende.
Wat betreft de koninklijke machtiging, vereist voor de dienst
plichtigen, worden de jongeren erop gewezen dat hun mili
taire verplichtingen in beginsel een aanvang nemen op 1
januari van het jaar waarin zij de leeftijd van 19 jaar bereiken
en dat zij derhalve vóór die datum zonder deze koninklijke
machtiging afstand kunnen doen van de Belgische nationa
liteit.
Voor alle verdere inlichtingen kan U terecht op de dienst
burgerlijke stand, administratief gebouw, Kontichstraat 19,
Edegem, tel. 457.78.40 - toestel 229.

•
Beroep - beroepswijziging
Ondanks het feit dat het beroep niet meer vermeld wordt op
de nieuwe identiteitskaart van het Europese type, is elke
burger verplicht zijn/haar beroep of beroepswijziging (even
als de opruststelling) door te geven aan de dienst bevolking
(persoonlijk of schriftelijk). Dit is niet alleen noodzakelijk
voor het opmaken van diverse akten of van de kiezerslijsten,
maar ook en vooral voor het afgeven van uittreksels uit het
bevolkings- of vreemdelingenregister, zoals bewijzen van
woonst of nationaliteit, samenstelling van gezin (bv. voor
kinderbijslag of ziekenfonds), enz....
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Wat doen bij verlies, diefstal
of vernietiging van de
identiteitskaart (Europees type)?

• U moet zo snel mogelijk persoonlijk aangifte doen bij de
politie van uw woonplaats of bij politie of rijkswacht van de
plaats waar het verlies, de diefstal of de vernieling is vast
gesteld. U dient een recente pasfoto mee te nemen die zal
aangebracht worden op het "attest van verklaring van ver
lies of vernietiging van een identiteitskaart". U ontvangt
dit attest als tijdelijk identiteitsgetuigschrift. Bij verlies of
vernietiging van dit attest wordt op dezelfde wijze ge
handeld.

' AIs U binnen de 15 dagen na deze aangifte uw identiteits
kaart terugvindt of -krijgt, moet U zich zo spoedig mogelijk
melden bij de politie en/of de dienst bevolking van uw
woonplaats om hen hiervan in kennis te stellen en het 'at
test van verlies of vernietiging van een identiteitskaart" af
te geven.

Sociaal-pedagogische toelagen
aan moeders van minder-validen

' Na deze termijn van 15 dagen zet de dienst bevolking van
uw woonplaats de procedure in voor het afgeven van een
nieuwe identiteitskaart. Bij het inzetten van deze procedu
re wordt de vorige identiteitskaart geannuleerd en wordt
deze onherroepelijk ongeldig, ook al wordt ze later alsnog
teruggevonden. In dat geval moet deze steeds afgegeven
worden op de dienst bevolking van uw woonplaats.

' De procedure voor het afgeven van een nieuwe identiteits
kaart verloopt daarna als volgt: ongeveer 14 dagen na het
inzetten van de procedure (dit is dus ongeveer 1 maand na
de aangifte van het verlies, diefstal of vernietiging) ont
vangt U een oproepingskaart om U te melden bij de dienst
bevolking met een pasfoto (recent en met witte achter
grond), trouwboekje, het "attest van verlies of vernietiging
van een identiteitskaart" en het te betalen bedrag. Daar
krijgt U de verdere instrukties voor het verkrijgen van uw
nieuwe identiteitskaart.

Bij gemeenteraadsbesluit van 6 juni 1974 wordt aan de moe
der 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 toegekend van 6.000 fr. als tussenkomst in
de bijzondere zorg die het kind vereist.
Als tussenkomst in de bijzondere zorgen, wordt eveneens
aan de moeder (of persoon die haar vervangt) een toelage
van 1.500 fr. per jaar verleend, voor het zwaar fysisch of
mentaal gehandikapt kind (minimum 66 % invaliditeit) dat
hetzij school bezoekt, hetzij geplaatst is in een instelling en
dat minstens 50 % van de verlofperiode in familieverband
doorbrengt.

De toelage wordt globaal per jaar toegekend vanaf het ogen
blik dat de verhoogde kinderbijslag wordt uitgekeerd en de
uitbetaling wordt stopgezet op het einde van het kalender
jaar waarin het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.
Om de toelage te kunnen genieten, dient als bewijs het
laatste strookje- van de uitbetaling van de verhoogde kinder
bijslag voorgelegd, dat gevoegd wordt bij het aanvraagfor
mulier en voor advies overhandigd aan de maatschappelijk
assistente. De aanvragen voor het verkrijgen van de sociaal
pedagogische toelage moeten uiterlijk 19.11.90 ingediend
worden bij het Kollege van Burgemeester en Schepenen.
Gelieve onderstaande 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.
Gemeentelijke Sociale Dienst, Administratief Gebouw Handtekening,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem.
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Indische Chaya
Jaarmarktfeesten
september 1990

Meer dan 1.200.000 fr.
voor onze projekten

Dank zij de inzet van een 50-tal vrijwilligers en een 1.000-tal "Indische Chaya"-bezoekers, mochten wij een bruto-omzet
van meer dan 500.000 fr. tellen. Onze sympatieke ploeg diende meer dan 1.500 drankjes en 900 maaltijden aan tafel te
serveren.
ALLES TESAMEN BETEKENT DIT EEN BATIG SALDO VAN MEER DAN 320.000 fr. TEN VOORDELE VAN ONZE GE
MEENTELIJKE ONTWIKKELINGSPROJEKTEN ! Met de Belgische co-financiering wordt uiteindelijk meer dan 1.200.000 fr.
overgedragen.

DANK AAN IEDEREEN DIE MEEHIELP OM DIT RESULTAAT TE BEREH<EN !
•

Najaarsaktiviteiten 1990
Ter gelegenheid van 11 november in het bijzonder maar ook elke dag op het gemeentehuis zal U de kans geboden worden
om een Konda Reddy sticker of een Bessy-boek te kopen.
Op deze manier: - neemt U automatisch deel aan onze tombola van 11 november a.s.

(publikatie van de winnende nummers in het informatieblad van december)
- kunt U op een bijzonder prettige wijze kennismaken met onze Indische ontwikkelingsprojekten.

WEEKEND VAN 11 NOVEMBER A.S.

* Vignetten- en stickerverkoop op zaterdag 10 november a.s. over het gehele Edegemse grondgebied, in samenwerking
met ingeschreven verenigingen, zo mogelijk begeleid door radio en TV.

* Officiële ontvangst op het gemeentehuis van Sir S. Madhaven uit India, op zaterdag 10 november om 17 uur.
Sir S. Madhaven trok zich het lot van de paria's en de kastelozen zodanig aan dat hij AWARE stichtte, de organisatie die
op dit ogenblik reeds miljoenen slaven heeft vrijgemaakt en meer dan 200 dorpen tot AWARE-ness heeft gebracht over hun I•
ontwikkelingsmogelijkheden.
Sir S. Madhaven leidt onze projekten in India. Door zijn aktiviteiten werden reeds zes aanslagen op zijn leven gepleegd.
Tijdens deze plechtigheid zal een symbolische check overhandigd worden ten voordele van onze Indische projekten.

* Indische maaltijd op zaterdag 10 november a.s. om 18 u. in het K.S.A.-lokaal, Fort 5, Jacob de Rooreslraat 2 te Ede
gem, voor deelnemers aan de stickerverkoop en geïnteresseerde inwoners, zo mogelijk in aanwezigheid van Sir S.
Madhaven.

* Kwis ontwikkelingssamenwerking op zaterdag 10 november a.s. om 20 u. in het K.S.A.-lokaal, Fort 5, Jacob de Roo
restraat 2 te Edegem.
Ontspannend en leerrijk vragenspel voor eenieder, die zonder speciale voorkennis, niet buiten westen raakt of hel noorden
niet verliest in de Noord-Zuid-verhoudingen.
Geïnteresseerde verenigingen of inwoners kunnen steeds inschrijven bij Marianne Bellon, tel.: 457.78.40 (218) op het admi
nistratief centrum - Kontichstraat 19 te Edegem.

•
Unicef Edegem Tijdens de jaarmarktfeesten van september '90 organiseerde
UNICEF-EDEGEM een kaarten- en bloemenverkoop.
De totale opbrengst bedraagt 34.716 fr. ten voordele van de UNICEF-projekten. Langs deze weg wen
sen wij iedereen hartelijk te danken voor hun bijdrage!
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Anonieme brieven
De afgelopen tijd ontving het gemeentebestuur verschei
dene anonieme brieven.
De inwoners hebben het recht, en in sommige gevallen
zelfs de burgerplicht, om vermeende onregelmatigheden
in de gemeente aan het gemeentebestuur te signaleren.
Inwoners mogen, en moeten zelfs, voor rechtmatige be
langen opkomen. Het feit dat de briefschrijvers daarbij
hun identiteit vermelden, kan enkel de dialoog en de mo
gelijke oplossing van het probleem ten. goede komen.
Anonieme brieven daarentegen wekken achterdocht op
en zijn van wezen uit eenrichtingsverkeer.
Wij dringen er bij de bevolking dan ook op aan hun schrif
telijke grieven te willen ondertekenen, met vermelding
van adres, zodat wij hen over onze bevindingen of geno
men beslissing kunnen informeren.

J

Redaktioneel
1990 zit er bijna op. In uw brievenbus heeft U het 7de en te
vens het laatste gemeentelijk informatieblad van dit jaar ge
vonden.
Dit beknopt nummer - de boog kan niet altijd even gespan
nen staan - biedt U onze traditionele rubrieken met
informatie over de gemeenteraad en de verscheidene ge
meentelijke initiatieven, alsook enkele belangrijke medede
lingen.
Uw bijzondere aandacht vragen wij voor de "enquête
kinderopvang', waarover U een en ander kan lezen in de ru
briek "Het gebeurde in de gemeenteraad".

Inmiddels houden wij reeds de ogen gericht op 1991 en
wordt druk gewerkt aan een omvangrijke brok informatie
over de wetenschappelijke verkeersstudie die in Edegem
wordt uitgevoerd en tevens over het verkeersreglement dat
vanaf 1,1.1991 een fietsvriendelijk gelaat krijgt. Dat heeft U
in elk geval al te goed.

Wij wensen onze inwoners alvast prettige eindejaarsfeesten
toe en een goede start van het nieuwe jaar.

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op dinsdag 25 en
woensdag 26 december 1990 (Kerstmis en 2de Kerstdag) en
op dinsdag 1 januari 1991 (Nieuwjaar).

Kursus Nederlands 2de jaar
Toen de kursus "Nederlands 1ste jaar" in september begon,
bleek dat enkele kursisten reeds een elementaire kennis
van onze moedertaal bezaten. Voor hen werd meteen een
kursus "Nederlands 2de jaar" ingericht.
Alle belangstellenden met enige voorkennis van het Neder
lands kunnen zich nog altijd voor deze kursus inschrijven.
De kursus "Nederlands 2de jaar" vindt plaats op woensdag
van 16.00 tot 18.00 uur in het ETA, Romeinse Put 2.
Inlichtingen: tel. 440.37.27 of 457.78.40.
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Het gebeurde in de gemeenteraad

Sociologisch onderzoek
kinderopvang
Sinds enkele jaren overtreft, onder invloed van verscheidene
faktoren, de vraag naar georganiseerde kinderopvang steeds
meer het aanbod. De lange wachtlijsten bij de GemeenteliJke
Kinderopvangdienst bewijzen dat.
De gemeente wil daarom een onderzoek laten uitvoeren naar
de behoefte aan en de mogelijkheid tot uitbreiding van de kin
deropvang als eerste stap in de ontwikkeling van een sociale
kaart van de gemeente.
Dit onderzoek bevat 2 grote delen:
een behoefte-onderzoek, dat een beeld moet geven van zowel
de toekomstige als van de huidige behoeften, en een haalbaar
heidsonderzoek, dat de realisatiemogelijkheden moet aanto
nen. Een studiebureau zal met deze opdracht worden belast.

Enquête kinderopvang
De doelgroepen van het onderzoek zijn:
' Edegemse gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar

Personen tussen 20 en 40 jaar, zonder kinderen bene
den de 3 jaar
Personeelsleden van de gemeente en het O.CM.W. tuS
sen 20 en 40 jaar. niet woonachtig te Edegem.

Uit deze drie groepen zal er een willekeurige selektie van
personen gemaakt worden. die een enquêteformulier zul
len ontvangen.
Het gemeentebestuur rekent erop dat de enquêteformulie
ren nauwgezet zullen ingevuld worden en dankt de betrok
kenen bij voorbaat voor hun medewerking.

De konklusies van het onderzoek moeten het gemeentebestuur
van Edegem toelaten verantwoorde beslissingen te nemen in
zake haar beleid iv.m. kinderopvang. De eerste resultaten van
het onderzoek mogen pas verwacht worden einde van 1991
De kosten worden geraamd op 505.400 fr.

Bijzondere plannen van aanleg
De ordening van de ruimte in België begint met het bestemmen
van de grond voor verschillende doeleinden.
Deze zonering wordt vastgesteld in de gewestplannen, waarop
elk stukje grond een specifieke kleur krijgt, overeenkomstig de
bestemming. Rood voor woongebieden, geel voor agrarische
gebieden enz.
Het Edegems grondgebied valt binnen het gewest Antwerpen.
De gewestplannen geven echter maar een ruime omschrijving
van wat kan en wat niet kan binnen een bepaalde bestemming.
Daarom is het de plicht van de gemeente· om gedetailleerde
plannen op te maken die deze gewestplannen verfijnen. De zo
genaamde bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gedetail
leerder dan de algemene plannen van aanleg (APA's).
B.P.A.'s geven zelfs per grondperceel weer wat en hoe er mag
gebouwd worden: de zogenaamde bouwvoorschriften (bouw
hoogte en -diepte, dakvorm enz.)

Het bestaande BPA "Mussenburg" dient enkele kleine wijzigin
gen te ondergaan teneinde beter aan te sluiten bij de bestaande
toestanden. Een urbanist zal belast worden met het ontwerpen
van een aangepast herzieningsplan. De gemeenteraad keurde
daartoe de ereloonovereenkomst goed.
Voor het gedeelte van het Edegemse grondgebied gelegen ten
westen van de E 19 en ten zuiden van de Drie Eikenstraat zal
een BPA nr.8."Hazeschrans" worden opgesteld.
Dit BPA heeft als hoofddoel:
het behoud van de landbouwzone, zoals omschreven in het ge
westplan, maar met de nodige beperkingen qua landbouw
bestemmingen teneinde het natuurgebied zo intakt mogelijk te
vrijwaren. De gemeenteraad keurde daartoe eveneens de ere
loonovereenkomst goed met de urbanist die met het opstellen
van het BPA zal belast worden.

Herinrichting
Groot-Molenveld-West
Teneinde de eerste zone 30 in Edegem te kunnen verwezenlij
ken, keurde de gemeenteraad de herinrichting goed van het
Groot-Molenveld-West.
Begin dit jaar werden de inwoners bij de uitwerking van het plan
betrokken.
De bestaande bloembakken verdwijnen uit het straatbeeld en
zij zullen vervangen worden door 12 drempels en 4 weg
versmallingen als snelheidsremmers.
Nieuwe drempels zullen aangebracht worden in Renaat de
Rudderlaan, Joe Englishlaan, Gebroeders van Raemdonck
laan, Frans Kusterslaan, Firmin Deprezlaan, Willem Ker
rickxstraat en Lode de Boningestraat.
De wegversmallingen zijn gepland in Renaat de Rudderlaan,
Joe Englishlaan, Lode de Boningestraat en Gebroeders van
Raemdoncklaan. De 9 drempels in de Willem Herreynsstraat en
aanpalende straten blijven behouden.
Met de uitvoering zal in het voorjaar 1991 aangevangen
worden.
De kostprijs wordt geraamd op circa 1,9 miljoen frank.

Inrichting politiearchief
Het politiearchief zal ondergebracht worden op de tweede ver
dieping van het politiegebouw, Kontichstraat 17.
Daartoe zullen mobiele en vaste rekken worden aangekocht. De
mobiele rekken lopen op rails die in de vloer zijn ingebouwd.
Kostprijs: 550.000 fr.

Rioleringen
Het is de bedoeling om de riolering van de Prins Boudewijnlaan,
voornamelijk het stuk gelegen tussen de Graaf de Granvelle
laan en het Kerkplein, te laten reinigen en tevens aan een gron
dige inspektie met een mobiele camera te laten onderwerpen.
De kosten worden geraamd op 819.000 fr.
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Belangrijke mededelingen

Dienstplichtigen, januari is een
belangrijke maand voor U !

BUS

In de loop van de maand december zal de politie aan alle
dienstplichtigen van de lichting 1992 (jongens geboren in
1973 of vroeger) tegen ontvangstbewijs een Model 10 over
handigen.

Nà 1 januari en uiterlijk op 31 januari 1991 moeten alle
dienstplichtigen van deze lichting die het wensen, hun aan
vragen om:

- uitstel
- vrijlating op morele grond
- vrijstelling op lichamelijke grond

indienen bij het gemeentebestuur van hun militiewoon
plaats, vermeld op het Model 10.

Later ingediende aanvragen kunnen mogelijk niet
ontvankelijk verklaard worden!
Enkel uitstelaanvragen om studieredenen kunnen schrifte
lijk ingediend worden, per aangetekende brief, mits toevoe
ging van het vereiste studiegetuigschrift, door de
onderwijsinstelling afgegeven nà 1 januari 1991. Alle andere
aanvragen dienen door de dienstplichtige persoonlijk ge
daan te worden op de dienst militie, waar je tevens terecht
kunt voor alle verdere inlichtingen: tel.: 457. 78.40 - toestel

234 dhr. F. Van Tichelen

OPENINGSUREN MILITIEDIENST EDEGEM
IN JANUARI 1991 :

van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 12 uur
en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Vernieuwing identiteitskaarten
Alle Belgische burgers vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn
in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente moe
ten sedert 1 oktober jl. in het bezit zijn van een identiteits
kaart van het nieuwe (Europese) model.
Personen die deze kaart nog niet in hun bezit hebben of
waarvoor de procedure nog niet begonnen is, worden ver
zocht zich onverwijld te melden bij de dienst bevolking. Dit
bericht geldt als laatste oproep.

Laatste wilsbeschikking
teraardebestelling
Elkeen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke ken
nisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van lijkbezorging richten tot de Ambtenaar van de Burgerlij
ke Stand van zijn woonstgemeente. Deze wilsbeschikking
wordt ingeschreven in het hoofdregister van de bevolking,
dat na overlijden dient geraadpleegd te worden vooraleer
een begrafenis- of krematietoelating gegeven wordt.

Hoe kan je van dit recht gebruik maken?
U bezorgt uw schriftelijke wilsbeschikking op de dienst be
volking :

- ofwel persoonlijk;
- ofwel via een derde, mits voorlegging van uw
identiteitskaart.

Wat moet die wilsbeschikking bevatten?
- UW voornamen en naam;
- UW geboorteplaats en -datum;
- UW volledig adres;
- de wijze waarop U na uw overlijden teraardebesteld
wilt worden; U dient hiervoor duidelijk en ondubbel
zinnig één van volgende twee termen te gebruiken:
begraving of lijkverbranding.

Voor meer inlichtingen kunt U steeds terecht op de dienst
bevolking, alle werkdagen van 9 tot 12 uur (tel.: 457.78.40).

Wijziging pensioenwetgeving
Vanaf 1 januari a.s. wijzigt er heel wat op het gebied van de
werknemerspensioenen. Zo kunnen zowel mannen als vrou
wen vrij hun pensioendatum kiezen tussen 60 en 65 jaar.
Het toepassingsgebied is echter zo complex dat het onmo
gelijk is alle informatie duidelijk in dit artikel op te nemen.

Personen die inlichtingen wensen, kunnen steeds terecht
op onze dienst pensioenen, alle werkdagen tussen 9 en 12
uur of telefonisch op het nr. 457.78.40.
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Groen- en milieudienst

Indien alles volgens planning verloopt - en dat zijn we ge
woon, of niet soms? - zal vanaf 1991 de volledige groen- en
milieudienst centraal gevestigd worden in het voornaamste
groengebied van de gemeente: het rekreatiedomein Fort 5.
De onderhoudsploeg Fort 5 en de natuuredukatieve dienst
(bioklas) waren er reeds thuis. Nu volgen ook de volledige
hoveniersploeg, én de administratieve groen- en milieu
dienst.

Hiervoor werd een gedeelte van het binnenfort gerestau
reerd en ingericht tot een eigentijdse akkommodatie; deze

Tentoonstellingskalender
Van 8 december 1990 tot 6 januari 1991 organiseert

Marianne Timperman een tentoonstelling

JUWELEN-CREATIES:
Guy BADOUX, Thierry BONTRIDDER,

Jeannine COPPENS, Maggy DERIJCKE, Nicole
FONTAINE, Sabine HERMAN, ISAKY, Katalina KATONA,
Dominique LIETAERT, Daniel MINNOYE, Doris STEIN,

STEMAR, Nico TAEYMANS, Dominique VAN
HEDDEGEM, Simonne VRIJDAGHS

door Belgische ontwerpers gecreëerd, een unieke
gelegenheid om voor de eindejaarsfeesten een prachtig

geschenk te kopen.

ETSEN:
Roger DE WINT

RUIMTELIJKE OBJEKTEN:
Stefaan ROELSTRAETE

werkzaamheden naderen hun einde, en de verhuis staat
voor de deur.

Om begrijpelijke redenen zal de dienst worden gesloten ge
durende de ganse verhuisperiode, d.w.z. van 1 tot 15 janua
ri 1991. Vanaf 16 januari zijn we d'r weer.

Praktisch: - het postadres blijft uiteraard ongewijzigd: U
schrijft, zoals steeds, naar: het Kollege van
Burgemeester en Schepenen, Kontichstraat
19, 2650 Edegem.

- het nieuwe telefoonnummer wordt later mee-
gedeeld. EI»
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Van 12 januari tot 3 februari 1991 stellen tentoon

Wim Coppieters
grafiek

&
lgnace Maes

keramiek

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!
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Onze politie deelt mee

Wapens
Sinds 11.8.1990 is de verkoop of de overdracht van sommige
trommelkarabijnen onderworpen aan een machtiging tot aan
koop, afgegeven door de politiekommissaris. Personen die
reeds een dergelijk wapen in hun bezit hebben, moeten dit voor
1.1.1991 bij de politiekommissaris laten immatriculeren.
Het gaat meer bepaald om schoudervuurwapens (trommelkara
bijnen) waarvan het centrale gedeelte door aanpassing van de
toop en de kolf gemakkelijk tot een revolver kan worden ver
bouwd en die tot op heden beschouwd werden als jacht- of
sportwapens. Vanaf nu worden ze ingedeeld bij de verweer
wapens.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor wapens die een histo
risch of folkloristisch karakter hebben, van oudere makelij zijn
(19e eeuw) en die beschouwd moeten worden als wapens voor
wapenrekken of verzamelingen.
Praktisch:
Is U in het bezit van een dergelijk wapen, of twijfelt U of uw wa
pen wel onder genoemde toepassing valt, neem dan schriftelijk
of telefonisch kontakt op met Politie Edegem (Kontichstraat 17,
tel. 457.78.50 - dhr. Moras, hoofdinspekteur logistiek).

Op 14, 15 en 16 september werden dit jaar voor de zesde maal
de Elsdonkfeesten ingericht op het prachtige rekreatiedomein
Fort 5. Een programma met voor ieder wat wils: kaartavond,
kindernamiddag, tekenwedstrijd,volksbal, frühschoppen en ais
afsluiting een grote variétéavond.
De kinderen konden zich uitleven op paard en kar, ponyrijden
en springkasteel. Hun fantasie kende geen grenzen bij het krijt
tekenen, de sterksten konden hun krachten meten in de werp
kramen. Dit alles in een gezellige, familiale sfeer.
Tijdens de zachte muziek van het hammondorgel konden de
hongerigen zich tegoed doen aan barbecue, hamburgers, frie
ten, pannekoeken, taart en belegde broodjes.

Het sukses van deze driedaagse hadden wij te danken aan de
vele bezoekers, klein en groot, jong en minder jong, doch voor
namelijk door de 30 vrijwillige medewerkers, die zich geduren
de deze dagen belangeloos hebben ingezet voor de
minder-begoeden van de Elsdonkse gemeenschap.
Tijdens de evaluatievergadering werd de totale opbrengst van
90.000fr. geschonken aan Pastoor-Deken Heulen. Moge deze
kleine bijdrage, bij het naderen van de komende feestdagen, in
vele Elsdonkse gezinnen een sprankeltje hoop, licht en liefde
brengen I Dan hebben zij die hun steentje hebben bijgedragen
tot het welslagen van de Elsdonkfeesten zeker hun doel bereikt.
Langs deze weg wil het organisatiekomitee iedereen danken.

Tennisinitiatie
Vanaf januari 1991 in sporthal "den Willecom", Terelststraat 2
te 2650 Edegem.

DEELNEMINGSPRIJS
1.500 fr. per reeks, verzekering inbegrepen

MEEBRENGEN
tennisracket en proper sportschoeisel

INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN
vanaf 10 december a.s. in sporthal "den willecom",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem (telefoon: 457.46.62)

8-15-22-29
5-19
5-12-19-26maart

WANNEER?
Dinsdag
januari
februari

7-14-21-28
4-18
4-11-18-25

Maandag
januari
februari
maartdinsdag van 8.45 u. tot 9.45 u.

maandag van 14.30 u. tot 15.30 u.
dinsdag van 9.45 u. tot 10.45 u.

maandag van 13.30 u. tot 14.30 u.
dinsdag van 10.45 u. tot 11.45 u.
dinsdag van 16.30 u. tot 17.30 u.
dinsdag van 16.30 u. tot 17.30 u.

maandag van 16.30 u. tot 17.30 u . ...,.

r
Beginners A
Beginners B

Gevorderden

Jeugd A
Jeugd B
deugd C
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Ontwikkelingssamenwerking
Edegem / Konda Reddy - India

11 november aktiviteiten 1990
· Kaarten- en stickersverkoop

Deze grootscheepse deur-aan-deur aktie op zaterdag 10 en
zondag 11 november ll. leverde dankzij een groot aantal entoe
siaste verkopers, leden van Edegemse verenigingen, een ver
koop op van ongeveer 1.400 kaarten en meer dan 700 stickers.
Batig saldo: 175.000 fr.

· Officiële ontvangst van Sir S. Madhaven

Op zaterdag 10 november '90 mochten wij hoog bezoek uit In
dia verwelkomen. Sir S. Madhaven, de voorzitter van AWARE
en de persoon die onze projekten leidt in India, werd een sym
bolische check overhandigd van 932.000 fr. ten voordele van
onze Indische projekten. AWARE is de organisatie die zich het
lot van de paria's en de kastelozen aantrekt en op dit ogenblik
reeds miljoenen slaven heeft vrijgemaakt.
Sir S. Madhaven onthulde een beeldje, een Indische olifant die
symbool staat voor de dank vanwege het gemeentebestuur aan
alle medewerkers aan onze projekten. Aansluitend vond de
tombolatrekking plaats van de stickeraktie. De winnende num
mers en prijzen zijn:

nr. 5607 de prijs van de vriendschap: een met de hand gemaakt wandtapijt
(reservegetal: nr. 5859)
nr. 5908 paardje met koperversieringen
nr. 6411 Indisch bronzen beeldje
nr. 5473 olifant met bijzonder fijn uitgewerkte schilderdekoratie
nr. 5505 Indische plantentafel met mooi houtsnijwerk
nr. 6191 eend ingelegd met nacre en koper
nr. 5115 turkooizen halssnoer met juwelenkistje in houtsnijwerk
nr. 6639 Indisch halssnoer in houtfantasie met juwelenkistje in houtsnijwerk
nr. 5157 twee kleurrijke zijden sjaals
nr. 5864 twee prachtig versierde papier maché dozen
nr. 6556 origineel versierd kussen

Alle prijzen zijn af te halen bij Marianne Bellon - administratief
centrum - Kontichstraat 19 te Edegem.

• Kwisavond

Edegemse verenigingen en andere geïnteresseerde burgers
namen het tegen elkaar op in een leerrijke maar vooral span
nende kwis. Dankzij dit ludiek initiatief kon nog eens meer dan
30.000 Ir. worden overgedragen aan onze AWARE-projekten.

Gemeentediensten verwerven nieuwe huisvuilwagen
Al doet men in Edegem een behoorlijke inspanning om zoveel
mogelijk huishoudelijk afval te verwijderen aan de bron {bv.
door komposteren - 50 % - of de selektieve ophaling voor recy
clage), blijft de hoeveelheid te verbranden huisvuil nog steeds
beduidend. Mee door inplanting van een aantal nieuwe verka
velingen - Romeinse Put, Eysegemblok, Pitsemburglaan - stijgt
deze tonnenmaat lichtjes.
De oude trommelwagen "KUKA" werd vervangen door een ul
tramoderne huisvuilwagen met perssysteem. De keuze viel op
een type "SCHÖRLING". Deze perswagen is het meest aange
past voor het type van groffer huisvuil zoals wij in Edegem ken
nen, mee omdat de selektieve ophaalakties veel afval soorten
reeds bij voorbaat uit de cyclus halen. De wagen kenmerkt zich
vooral door een veilige en milieuvriendelijke werking van het
perssysteem op laag toerental {weinig verbruik en geluidsarm).
De konstruktie is zeer stevig en vraagt weinig onderhoud. De
wagen biedt de mogelijkheid van 1100 1 DIN containers op te
halen.
Met deze aankoop zijn wij in onze gemeente weer een stukje
verder met ons milieubeleid. Hoewel afvalverwijdering nog

steeds belangrijk is, wensen wij ook de nadruk te leggen op af
val vermijden aan de bron {komposteren) of afval herbruiken
{recyclage). Ook in die zin kan U helpen, bijvoorbeeld door aan
koop van een VAM-kompostvat of een KCA-box en gebruik te
maken van de 12 selektieve kanalen voor recyclage door de ge
meente uitgewerkt. Informatie kan U verkrijgen bij onze milieu
dienst (tel. 457.78.40).
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Een dikke proficiat aan alle aanbrengers van KCA!
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(') Het overgrote deel van het zuur is afkomstig van de ak
ku's die aangeboden worden bij de ophaling van het groot
huisvuil.
Wie schilderwerken uitvoert, produceert veel KCA. Bijna
35% van het aangebrachte afval bestaat uit verfresten,
verfverpakkingen en schoonmaaksolventen.
Ten slotte werden in totaal bijna 900 aanbieders genoteerd.
Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat naast een stij
ging in hoeveelheid ook het aantal aanbrengers nog in stij
gende lijn zal gaan. Per slot van rekening heeft bijna elk
gezin onvermijdelijk eens klein gevaarlijk afval. Daarom
werd ook de KCA-box geïntroduceerd om dit afval selektief
aan de bron te kunnen scheiden. In ieder geval zijn deze cij
fers bemoedigend voor het initiatief. Daarom wenst het ge
meentebestuur via deze weg alle aanbrengers van klein
chemisch of gevaarlijk afval (KGA) te danken voor hun in
spanning en zorg voor het leefmilieu.

Geschenktip

Sinds in 1988 gestart werd met de inzameling van klein
chemisch afval, kende dit initiatief steeds een groeiend suk
ses.
Het eerste jaar was een proefprojekt waarbij schoorvoetend
maandelijks gedurende drie uur gemiddeld 380 kg KCA
werd ingezameld. Dit jaar werd tijdens de inzamelmaanden
in vier uur gemiddeld 1.100 kg ingezameld!
De stijging van de totale hoeveelheid ingezameld klein che
misch of gevaarlijk afval wordt in het onderstaand diagram
weergegeven.

1000

'88 '89 '90
('88: 10 inzamelingen - '89 en '90: 6 inzamelingen)
hoeveelheden in kg

Als men in detail eens gaat bekijken wat zoal aangebracht
wordt, dan blijkt een aantal afvalprodukten opmerkelijk
hoog te scoren. Het meest wordt afvalolie ingezameld,
maar dit gebeurt voornamelijk via de ophaling van het groot
huisvuil.
Specifiek bij de KCA-inzameling vallen volgende produkten
op (uitgedrukt in gewichtsprocent t.o.v. het totaal aangebo
den gewicht):
verf (resten en verpakkingen): 23,25 % (of bijna 1/4),
frituurolie en -vet: 19,41 %, solventen (white spirit e.d.):
10,82 %, wegwerpbatterijen: 6,43 %, akku's (auto's):
6,13 %, zuren ('): 5,95 %.

EEN NUTTIG CADEAU VOOR HET EINDEJAAR VOOR
SLECHTS 200 FR?(')

WAT DACHT U VAN EEN KCA - BOX?

'(') enkel indien de KCA-box aan een inwoner van de gemeente wordt ge
geven - zo niet: 480 fr.

verkrijgbaar bij het gemeentebestuur (tel.: 457.78.40)

Speciale ophaling kerstbomen
(Dinsdag 8 januari 1991

Waarom deze selektieve ophaling?
Bijna alle gezinnen plaatsen tijdens de kerstperiode een frisse groene kerstboom.
Hij staat dan in het middelpunt van de belangstelling en is een echte sfeermaker.
Jammer genoeg is deze boom in de huiskamer een kort leven beschoren. Eens
Nieuwjaar voorbij wordt hij letterlijk en figuurlijk buiten gegooid. Voor U misschien
gewoon afval, maar niet voor de gemeente!
De kerstbomen die op 8 januari aangeboden worden zijn niet verloren. In de loop
van het voorjaar worden deze verhakseld en daarna gekomposteerd. Zodoende
komt uw kerstboom terug ten goede aan het openbaar groen in Edegem.
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134/ jan. 1991

'Gemeentediensten:
Alle gemeentediensten zullen gesloten
zijn op dinsdag 12 februari in de namid
dag (karnaval).
Op deze dag zal er dus GEEN DIENST
VERZEKERING zijn op de dienst bevol
king en sociale dienst!

Sport en spel in de krokusvakantie. •

Het Gemeentebestuur werft aan:
zes jobstudenten

voor de gemeentelijke vakantiespeeiclub

Opnieuw worden in sporthal "Den Willecom", van 11 tot en met 15 februari,
sport en spel voor leerlingen van het lager onderwijs georganiseerd.

Tijdens deze sportdagen worden dagelijks van 10 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16 uur verschillende sporten, spelen en sportspelen beoefend. De begelei
ding van de kinderen gebeurt door professionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal blijven eten, mits zij zelf hun
middagmaal en drank meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt 350 fr. per kind voor de
week, verzekering inbegrepen. De betaling dient wel in zijn geheel vooraf, dus
niet dag per dag, te gebeuren. Enkel indien het kamp niet volzet is, kan de be
taling op de eerste dag van de week ter plaatse gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan nu reeds in de gemeentelijke sporthal "Den
Willecom", Terelststraat 2, 2650 Edegem, tel. 457.46.62.

thal, wij zijn er voor U!Wilt U meer weten? Telefoneer even naar de sport a , ·

Periode: van 1 tot 31 juli of van 1 tot 31 augustus.

Taak: opvang en begeleiding van kinderen van 3 tot 6 jaar gedurende 5 da
gen per week en 8 uur per dag.

Voorwaarden: - de minimum leeftijd van 17 jaar bereikt hebben •
- beschikken over een brevet van jeugdverantwoordelijke van
de Vlaamse Gemeenschap, van de mutualiteit of gelijkwaar
dig. of een opleiding genieten of genoten hebben in pedago
gische richting

- voldoende ervaring bezitten in het kreatief werken met
groepen.

Kandidaturen: Kandidaturen dienen schriftelijk, en vergezeld gaande van
een curr iculum vitae, ingediend bij de gemeentelijke sociale
dienst, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem, en dit uiterlijk 1
maart.

Bijkomende inlichtingen: gemeentelijke sociale dienst (tel. 457. 78.40
toestel 237-239)
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De Burgemeester aan het woord.

Beste Edegemnaren,

Het redaktiekomitee van het gemeentelijk informatie
blad verzocht mij om ter gelegenheid van de jaarwis
seling een voorwoord te schrijven in deze 134ste
editie. Graag geef ik daaraan gevolg.
Als ik even terugblik op 1990, dan valt het mij binnen
deze samenhang eerst en vooral op, dat U het afgelo
pen jaar heel wat informatie over het gemeentebeleid
kreeg toegespeeld via de diverse gemeentelijke publi

•

katies, informatievergaderingen, abonnement op de
dagorden van de gemeenteraad enzomeer. Ook de
pers was zeer aktief. Ik wil U hierbij dan ook geen sa-
menvatting voorleggen van hetgeen U reeds weet,
maar wel een paar krachtlijnen die typisch zijn voor
ons beleid. Trouwens is het binnen dit kort bestek niet
mogelijk om uitvoerig op de werking van al onze de
partementen in te gaan.
De verkeersveiligheid en -leefbaarheid, de zorg voor
een groen en gezond milieu alsook een verantwoorde
ruimtelijke ordening genoten in 1990 onze bijzondere
aandacht. Deze materies blijven voor ons bestuur van
prioritair belang.
Dat uw gemeentebestuur niet alleen beslissingen op
korte termijn of met onmiddellijke resultaten wil ne
men, maar daarentegen aan planning doet, en dit
zelfs op een wetenschappelijke basis, bewijzen de

•
verkeersstudie en het sociologisch onderzoek over de
kinderopvang die momenteel worden uitgevoerd. Bei
de projekten zullen naar de toekomst toe pijlers vor
men voor verantwoorde beslissingen op genoemde
vlakken.
De werking van de gemeenteraad, het schepenkolle
ge en de burgemeester worden ge-
schraagd door de diverse ge
meentediensten. Deze diensten worden
geleidelijk aan, in funktie van de evolue
rende behoeften, verder uitgebouwd. Zo
kreeg de technische dienst een ruim en
modern onderkomen en werd de dienst
gemeentewerken uitgerust met onder
meer een spiksplinternieuwe huis
vuilwagen.
Deze inspanningen zullen ook worden
verdergezet. Daarbij denk ik bijvoorbeeld
aan de verhuizing van de groen- en mi
lieudienst naar een gerestaureerd deel

van Fort 5 en de geplande verdere automatisatie van
de gemeentediensten en de politie. "Een maximale
dienstverlening tegen minimale kostprijs" luidt nog
steeds ons motto.
Ook een gedegen en volgehouden "rentmeester
schap" ten overstaan van het openbaar patrimonium
blijven wij hoog in ons vaandel dragen.
In Edegem hebben wij sedert lang onze financiën kun
nen gezond houden. Dat blijft ook zo in de toekomst.
Niettegenstaande de beperkte aanpassing van de ge
meentelijke opcentiemen op de onroerende voorhef
fing, doorgevoerd in de raadszitt ing van december, en
waarover U meer kan lezen verder in dit blad, zullen
de Edegemnaren blijven behoren tot de groep van de
laagste belastingbetalers in het land.
Edegem is niet alleen fier een residentiële gemeente
te zijn waar het goed is om te wonen, maar heeft ook
wijd en zijd deze reputatie verworven. Zulke status
kunnen wij alleen waardig blijven door een doorgedre
ven inzet van allen : kollega's schepenen, gemeente
raadsleden, personeel en ook onze inwoners die via
het inspraakgebeuren de kans krijgen om konstruktief
bij te dragen tot het gemeentebeleid.
In die geest wens ik iedereen te danken die het afgelo
pen jaar een daadwerkelijk steentje - hoe bescheiden
ook - heeft bijgedragen, en ik hoop dat 1991 voor allen
een jaar moge worden van voorspoed, vriendschappe
lijkheid, wederzijds begrip en samenwerking.
Tot slot wil ik nog even aanstippen dat deze editie, die
grotendeels gewijd is aan de verkeersstudie, de be
lastingaanpassing en de begroting 1991 van gemeen
te en O.C.M.W., omwille van dit groot aanbod aktuele

informatie, werd uitgebreid met een om
vangrijke bijlage, handelend over de
laatste nieuwigheden in het verkeersre
glement.

Zo ziet U dat het gemeenteblad reeds
van bij de aanvang van het nieuwe jaar
een belangrijke bron van informatie
vormt voor de wakkere burgers onder
ons!

Van harte,

Uw Burgemeester,
Luce Aerts-Lietaer.
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De belastingherschikking 1991
WAAROVER GAAT HET?
Reeds 12 jaar lang zijn in onze gemeente de belastingen on
veranderd gebleven. Tegen een zo laag mogelijke kostprijs
werd een zo groot mogelijke service voor de bevolking uitge
bouwd. Juist omdat wij deze verworvenheden voor de toe
komst willen veilig stellen, overweegt het gemeentebestuur
een beperkte fiskale aanpassing. Deze moet ons in staat
stellen om ten minste in de loop van de volgende vijf jaar de
financiering van onze service te verzekeren. Onze financiële
planning moet borg staan voor de handhaving van een sta
biel belastingpatroon.
Het effekt van deze belastingherschikking is zeer beperkt
( ± 1.931 fr. per gezin met gemiddelde woning - kadastraal
inkomen 50.000 fr.). Gezien over meerdere jaren wordt de
globale gemeentelijke belastingdruk niet verhoogd. De aan
passing van de onroerende voorheffing is slechts een kom
pensatie voor datgene wat wij ten gevolge van de fiskale
hervorming minder ontvangen via de personenbelasting. Op
deze wijze moet het mogelijk blijven dat Edegem de laagst
mogelijke belastingstruktuur behoudt t.o. v. de andere ge
meenten.

WAT ZIJN ONZE PROBLEMEN?

• De sociaal-ekonomische kontekst
Na een periode van ekonomische krisis is de laatste jaren
de konjunktuur fel verbeterd. De torenhoge staatsschuld,
die blijft wegen op de nationale overheidsfinanciën, maakt
evenwel dat de staat nog steeds nieuwe lasten legt op de
gemeenten en zijn financiële verplichtingen onvoldoende
nakomt.
Het hernemen van de konjunktuur heeft in de privé-sektor
bovendien geleid tot belangrijke loonsverhogingen. Het is
begrijpelijk dat ook het overheidspersoneel deze eisen stelt.
Deze fenomenen leiden ertoe dat in de loop van de volgen
de jaren de personeelslasten (exclusief indexering) met ge
middeld 9 miljoen zullen toenemen.

• De nationale belastinghervorming
In 1989 werd door de nationale overheid beslist om een fis
kale hervorming door te voeren. Hierdoor moeten de gezin
nen vanaf 1990 gemiddeld 12% minder belastingen
betalen. Aangezien de gemeentelijke personenbelasting
(6%) wordt berekend op de belasting die men aan de Staat
betaalt, zullen ook de inkomsten voor de gemeente vermin
deren. Volgende tabel maakt dit duidelijk (in miljoenen
frank):

vóór na verschil
hervorming hervorming

• belastingen betaald
aan de Staat door de
Edegemnaren 2400 2.112 - 288
' belasting betaald
aan de gemeentekas

1
(staatsbelasting x 6%6) 144 126.7 - 17,3

Door de belastinghervorming betaalt de burger gemiddeld
12% minder belastingen aan de Staat. Dat hierdoor de Ede
gemnaren samen zo'n 288 miljoen minder belastingen moe
ten betalen kunnen wij maar toejuichen! Hieraan raken wij
niet 1

Het bijkomend effekt van deze hervorming is evenwel dat
ook de opbrengst van de gemeentelijke personenbelasting
vermindert, met ongeveer 17 miljoen per jaar. Dit is een niet
gewenst neveneffekt dat voor ons wel een probleem vormt.
Alleen dit verlies willen wij vanaf 1991 kompenseren.

• De hervorming van het Gemeentefonds
De gemeente ontvangt vanwege de hogere overheid diverse
toelagen voor een gedeeltelijke financiering van haar wer
king (Gemeentefonds).
Vanaf 1991 veranderen de criteria die gebruikt worden omf'
de middelen van dit fonds te verdelen over de gemeenten.
Hierdoor zullen wij in de loop van de volgende jaren gemid
deld 10,5 miljoen per jaar minder ontvangen.

' De evolutie van de sociale uitgaven
De vergrijzing van de bevolking en de inkrimping van de zie
kenhuisbudgetten maken dat de gemeentelijke toelage voor
het O.C.M.W. in 1991 reeds 56,4 miljoen fr. zal bedragen.
Deze zal de volgende jaren met gemiddeld 7 miljoen toene
men (zie ook het artikel over de O.CM.W.-begroting op blz
7).

' De evolutie van de milieu-uitgaven
Belangrijke inspanningen worden geleverd voor de meer en
meer gescheiden ophaling, de recyclage-akties en een glo
baal sensibiliseringsbeleid. Daarenboven nemen de kosten
voor het verwerken van het huisvuil sterk toe o.m. door de
enorme stijging van de milieutaksen. De milieu-uitgaven zul
len dan ook met gemiddeld 8 miljoen toenemen.

Het gebeurde in de gemeenteraad
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WAT IS ONZE OPLOSSING?

- Onderstaande tabel geeft de samenvatting van de
belangrijkste faktoren die de evolutie van onze financiële
toestand negatief beïnvloeden (in miljoenen frank):

De som van de minder-ontvangsten en de meer-uitgaven
leidt tot een jaarlijks financieringstekort van ongeveer 51
miljoen.
Het tekort wordt (zoals verder zal blijken) evenwel slechts
voor 16,5 miljoen opgevangen door meer-ontvangsten. Het
grootste gedeelte, nl. 35 miljoen, zal het Schepenkollege in
het kader van haar financiêle planning opvangen door een
zuinig beleid.
- Enkele maanden geleden nam de Vlaamse Executieve
de beslissing om de onroerende voorheffing te verhogen.
Aangezien de gemeentelijke belasting (881 opcentiemen)
wordt berekend op de nationale belasting, moet de gemeen
te zijn tarief laten zakken om te vermijden dat onze burgers
een veel te hoge grondbelasting zouden moeten betalen.
•Gelet op de problemen waarmee de gemeente kampt, werd

beslist om de vermindering van het belastingtarief te beper
ken tot 595 opcentiemen. Door deze operatie zal de op-

brengst van de onroerende voorheffing met zo'n 16,5 mil
joen toenemen. Dit betekent, zoals eerder gesteld, slechts
1.931 fr. per gezin dat eigenaar is van een gemiddelde wo
ning (kadastraal inkomen 50.000 fr.). Dit bedrag stemt over
een met datgene wat wij minder ontvangen ten gevolge van
de fiskale hervorming.
- De beperkte aanpassing moet ons in staat stellen om voor
ten minste de volgende vijf jaar de financiering van onze uit
gaven te verzekeren. Bekeken over een langere termijn kan
men dan ook stellen dat de globale belastingdruk in Edegem
niet toeneemt. Volgende tabel maakt dit duidelijk:

meer-ontvangsten
onroerende voorheffing + 16,5

meer-uitgaven
personeel + 9,0
sociale sektor + 7,0
milieu + 8.0

minder-ontvangsten
personenbelasting - 17,0
Gemeente!onds - 10,5

•

OPBRENGSTEN GEMEENTEBELASTING (in miloenen frank):

vóór fiscale na hervorming verschil

hervorming en aanpassing

(1989) (1991)

personenbelasting 144,0 126,7 -17,3

onroerende voorheffing 44,6 61,1 + 16,5

totaal
1

188,6 187,8 - 0,8

De Edegemnaren zullen blijven behoren tot de groep van de laagste belastingbetalers in ons land!
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Het gebeurde in de gemeenteraad (vervolg)

Begroting 1991 :
Zuinig beheer met
nieuwe aksenten
Rekening houdend met de problemen waarmee wij worden
gekonfronteerd, is de begroting 1991 eerder voorzichtig op
gesteld. De voorziene kredieten voor investeringen dalen
van 118,4 miljoen in 1990 naar 101,3 miljoen in 1991. De be
groting sluit op volgende totalen:

Gewone dienst Buitengewone dienst
(investeringen)

Ontvangsten 568.759.108 101.295.874
Uitgaven 568.032.099 101.275.000
Saldo + 727.009 + 20.874

De uitgaven van de gewone dienst hebben betrekking op
het perscneel, de overdrachten, leningskosten en de wer
kingskosten. Onderstaande grafiek geeft de relatieve verde
ling van deze uitgaven:

Ook in 1991 bieden wij U een maximale service tegen een
minimale kostprijs. Ons zuinig beheer laat daarenboven toe
om ook dit jaar weer nieuwe initiatieven te starten. De ver
keersveiligheid blijft in 1991 onze grote zorg. De herinrich
ting van het Noulaertsplein en van het kruispunt Jachtlaan
- Mariênlaan is aan uitvoering toe. De verkeersstudie waar
over U elders in dit blad meer verneemt, moet dit jaar tot
konklusies leiden. Zoals steeds wordt de nodige zorg
besteed aan het onderhoud van de wegen en de verbetering
van voet- en fietspaden.

Nu de werken in het binnenfort (Fort 5) zowat voltooid zijn,
kan onze groendienst naar haar nieuwe lokalen verhuizen.
Een prachtige realisatie in ons rekreatiedomein ! Het intern
herschikken van onze diensten is hiermee nog niet beëin
digd, want nu vatten wij een studie aan rond de eventuele
herinrichting van het Administratief Centrum.

Onze aktie voor het leefmilieu gaat onverkort verder. Naast
de verdere uitbouw van onze recyclage-akties plannen wij
de aankoop van de nodige gronden voor de oprichting van
een recyclagecentrum. De aktie voor de bestrijding van de
hondenpoep komt in haar uiivoeringsfase !
In het kader van het informatiebeleid voorzien wij de moge
lijke installatie van een gemeentelijke info-foon en de ver
nieuwing van ons diaprojektiemateriaal.

Kultuur krijgt ook de nodige aandacht I De plannen rond de
restauratie van een aantal gemeentelijke monumenten wor
den gerealiseerd en wij voorzien de start van een kunstaka
demie voor jongeren van het lager onderwijs.

Ten slotte kan de nieuwe vleugel van de gemeenteschool
verder worden ingericht en nemen wij ons sportcentrum Vic
Coveliers en de speeltuin aan de August Coolslaan flink on
der handen 1

Herinrichting schoolomgeving
!r. Haesaertslaan
Ter ontmoediging van het "stilstaan en uitstappen midden
op de rijweg" vóór de schoolingang van het Familia Instituut
in de lr, Haesaertslaan, komt op die plaats, bij wijze van
testopstelling, een versmalling met hoge boordstenen en
een parkeerverbod. De verhoogde boord moet verhinderen
dat de autodeuren daar kunnen geopend worden. Deze
testopstelling heeft naar de ouders toe een "prikkelfunktie"
om hen te verplichten het uitstapmaneuver verder en veili
ger te laten verlopen. De testopstelling gebeurt van 10 ja
nuari tot 10 februari.

Een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer werd
daartoe in de gemeenteraad goedgekeurd.

Na de proefperiode worden alle bevindingen grondig geëva
lueerd. Dan pas volgt de besluitvorming.
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Info Edegem
extra katern

openbaar vervoer60plussersvoetgangersautomobilisten

i#Gewikkelde zaak. We ondervinden dit elkedag. Voetgangers, fietsers,
soms een onontwarbaarkluwenproblemen.

@bestuurheeftzich, samen met haarbevolking, in de weergesteld voor
verkeer in Edegem.-u·:
&ME"

hl#äiklkkll'lik'llll"kllfl;

·.'!"·'.

MRT"r "-' , . . (brom-) fietsers .. vrachtwagenchauffeurs

J

1

1
Een verkeerscirkulatie- en verkeersveiligheidsplan.

Een initiatief van het gemeentebestuur van Edegem is.m. Groep Planning sv. en IE vzw.
CIBE : eindredakie & vormgeving



SAMEN IN DE WEER VOOR VEILIG VERKEER

HETGEMEENTEBESTUUR WIL ER WERK VAN MAKEN

Edegem wil het verkeer veiliger ar

Het studiebureau Planning heeft samen met de
verkeersdienst een aantal metingen en onderzoekingen
uitgevoerd.
Zo krijgen we zicht op het verloop van het verkeer, op
de knelpunten, op de gevoelens van onleefbaarheid en
onveiligheid.
Bedrijven, scholen, bewoners, stuurgroepleden,
gemeentediensten en hogere overheden hebben alle
een positieve bijdrage geleverd om de onderzoekingen
te stofferen en om doelstellingen voor het toekomstig
verkeersbeleid te kunnen bepalen.

In maart 1990 startte de opmaak van het verkeers
cirkulatie- en verkeersleefaarheidsplan.
In april 1990 verscheen een eerste artikel in het ge
meentelijk informatieblad. Daarin werd aangekondigd
dat onderzoekingen en metingen zouden gebeuren in
verband met het verkeer en dat informatie- en inspraak
procedures zouden opgezet worden. $
Inmiddels werd een stuurgroep opgericht en zijn reeds
studierapporten verschenen. De gegevens werden in
de stuurgroepvergaderingen uitgewisseld on bespro
ken. De doelstellingen voor het verkeerscirkulatie- en
verkeersleefbaarheidsplan werden goedgekeurd door
de stuurgroepleden.

e,, e-

r
GEMEENTE
EDEGEM



DOELEINDEN

De doeleinden zijn een weergave van het verkeersbeleid van het gemeentebestuur in Edegem. Het verkeersbeleid
kan niet los gezien worden van het stedebouwkundig beleid noch van funktioneel ruimtelijke en ekonomische
ontwikkelingen.

Het verkeersverloop in Edegem vertoont de kenmerken van een verstedelijkte samenleving :

Verkeer zorgt voor de verbinding
van de verschillende sociale akti
teiten en funkties (wonen-werken
- schoollopen - winkelen, ...).

!fii>------------
Verschillende vervoerswijzen (stap
pen, fietsen, rijden, bussen, ...) zor
gen voor de bereikbaarheid van
voorzieningen en diensten voor zo
veel mogelijk gebruikers.

■
Verkeer geeft echter ook storingen
in de stedelijke ruimte en op de
socio-ekonom ische aktiviteiten door
haar massaal karakter.

Het is belangrijk om zich eerst een visie te vormen over het verkeer in Edegem : vanuit welk oogpunt kijken we naar
het verkeersverloop.
Wat willen we bereiken als we over verkeer denken.
De uitgangsideeën zijn dan samengevat :

■
Ingrijpen in het verkeers
verloop of in de wegin
richti ng waar het nodig is
omwille van ongevallen,
gevaar of een gevoel van
onveiligheid.

■
Aandacht geven aan de
schoolomgeving, winkel
straten, woongebieden en
aan het centrum, zó dat
het verkeer er niet stoort.

■
Aandacht geven aan vlot
en probleemloos par
keren.

■
Openbaar vervoergebrui
kers, fietsers en voet
gangers dienen bijzon
dere aandacht te krijgen.

1



SAMEN IN DE WEER VOOR VEILIG VERKEER

DE ONDERZOEKINGEN

he rijdende verkeer onaer ark? .SuuEaEAEEAEEEe.
•kruispunttellingen
In mei 1990 voerde het studiebureau Planning een aantal kruispunttellingen uit om een zicht te krijgen op de
verkeersdruk op de belangrijkste straten, in het centrum en op de belangrijke kruispunten.

GEMEENTE
EDEGEM

-

1

1 : Drie Eikenstraat
Tussen E 19 en Prins Boudewijnlaan
is de verkeersdruk zeer hoog. Je
staat er lang tewachten inje wagen
enjehindertdebuurtbewoners zeer.
De oorzaak van deze drukte ligt
op een drietal fronten :
• GB-depot zorgt voor drukte en
kruisende bewegingen

• gebruik van op- en afrit E 19:
vooral de afrit Antwerpen, richting
Wilrijk is bedenkelijk druk

• U.I.A. en U.Z.A. trekken ook veel
verkeer aan.

2 : Strijdersstraat - Doelveld
straat - gemeenteplein

Samen met je kollega's automobi
listen, fietsers, bussers zit je ge
klemd in de flessenhalzen van de
Strijdersstraat en Ooelveldstraat.
Als voetganger kom je echt in
ademnood. Het verkeer is hier
werkelijk zo druk als op de Prins
Boudewijnlaan aan de Drie Eiken
straat.

3 : Prins Boudewljnlaan
Oversteken is hier echt proble
matisch. De Prins Boudewijnlaan
vormt een ware grens voor de wijk
Molenveld. Je kan het centrum
moeilijk bereiken én dewijk moeilijk
verlaten.



HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN - EENAKTIEPROGRAMMA
okentekenonderzoek

In mei 1990 telden het gemeentepersoneel en de leerlingen van het O.L.V. van Lourdesinstituut alle in en
uitgaande wagens.
Met deze tellingen willen we weten hoeveel doorgaand verkeer (dat verder rijdt) het centrum en de gemeente telt,
welke routes er gevolgd worden en hoeveel bestemmingsverkeer (dat ter plaatse moet zijn) er is.

doorgaand verkeer in het centrum

O De meest verrassende vaststel
!ing is wel dat het doorgaande
verkeer in het centrum eerder
gering is; namelijk 25 % van het
totale verkeer.
De grootste hoeveelheid komt
vanuit de Drie Eikenstraat en
verlaat het centrum via de Oude
Godstraa/Edegemsestraat(105
wagens per uur) of de Hovestraat
(156 wagens per uur).

wijk Fort V

Hierwerden extratelposten ingezet
om hetdoorgaand verkeer grondig
te bekijken.

Wat blijkt nu ?
O Bijna de helft van het verkeer

door de wijk begeeft zich naar
het centrum (41 wagens per u.).

0 De verbinding naar en van de
Molenlei is ook zeer druk.

O Binnen de wijk is de heen en
weer beweging met de Omhei
ningslei zeer groot (73 en 86
wagens per uur).

het vrachtverkeer

"Vrachtwagens rijden niet zó maar
door het centrum : zij moeten er in
derdaad zijn! zegt het onderzoek.

• Obedrijfsenquête
Goederen vlot en probleemloos leveren is essentieel voor de handel en wandel in het centrum. De stad is onze
buur en daarom trekken wij zoveel bedrijven aan.
Deze twee redenen verplichten ons om de bedrijven mee te betrekken in de studie.

De resultaten van de bedrijfsenquêtes laten zien dat je het meeste zware verkeer kan ontmoeten op de
hoofdwegen en ... in de Molenlei.

hetparkerende verkeer een probleem ?

a parkeerbezetting en duur

De struktuur van Edegem zou perfekt toelaten om een gedeelte van het bestemmingsverkeer uit de buurt van het
gemeenteplein weg te houden.
Je kan de wagen vanuit elke richting parkeren, het centrum binnen loopafstand bereiken en wegrijden zonder het
centrum te doorkruisen, althans in theorie.

Vanuit het onderzoek heeft Edegem niet echt zware parkeerproblemen. Maar als automobilist zoek je meestal het
gemeenteplein op en belast je het centrum door het zoeken naar een geschikte parkeerplaats.
Langparkeerders zijn eerder een probleem dan een tekort aan parkeerplaatsen.
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DE ONDERZOEKINGEN

het fietsverkeer in de knel? a.&çS

ET 1200 fietsers van school naar huis !
Het fietsverkeer is zeer groot in Edegem : zowel in aantal als in verhouding tot het autoverkeer. In de Strijdersstraat
is dit zelfs één derde van het autoverkeer.
De reden is o.a. de grote scholenkoncentraties in de gemeente.
Jouw fietsend probleem is : verdraagt de automobilist je of niet ? Vermits jullie beiden dezelfde straten gebruiken.
Het verkeersleefbaarheidsplan zal hier in de eerste plaats rekening mee moeten houden. Vooral als ook gekeken wordt
naar de snelheid, de ongevallen en de subjektieve onveiligheid van de fietsers.

\,...

GEMEENTE
EDEGER
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het openbaar vervoer tot bijje deur ?

1
Over het algemeen ben je goed af met de busbediening in Edegem. Als je in de wijk Elsdonk of Molenveld woont,
moet je wel iets verder stappen naar je halte.
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tovenaarsveiianerom de gore?
Oongevallen

De ongevallenlijsten van politie en rijkswacht uit de periode 1985 tot en met 1988 geven een beeld van de ongeval
len mét gewonden. Op het kaartje vind je de gegevens voor 1989 van alle soorten ongevallen, verzameld door de
verkeersdienst van Edegem.
Dit is van belang om de meest gevaarlijke punten aan te duiden.

pg"GUgend is:in Edegem heb je minder kans op een ongeval dan gemiddeld in het ijk, in de provincie of in het
arrondissement Antwerpen.

Maar toch loert ook hier het gevaar op de kruispunten van de hoofdwegen.
Oorzaak is hier de struktuur van de kruispunten.
Ook bij de wegvakken verschijnen dezelfde straten als risicodragers voor ongevallen. Als fietser ben je hier ook
het meest bedreigd.

In de verblijfsgebieden heb je aanzienlijk minder kans op een ongeval. De winkelstraten en het gemeenteplein
bedreigen je meer, maar met minder ernstige ongevallen. De Doelveldstraat valt hier in negatieve zin op.
Maar zoals overal geldt : ieder ongeval (groot of klein) is er één te veel !
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SAMEN IN DE WEER VOOR VEILIG VERKEER ..
i •

HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN - EENAKTIEPROGRAMMA

Snelheid vormt de grootste bedreiging voor de veiligheid in Edegem.

Knelpunt 1
In het algemeen kunnen de automobilisten zich moeilijk
aan de maximale opgelegde snelheid houden.
In de Oude Godstraat is de gemiddelde snelheid zelfs
71,4 km per uur in de richting van het centrum !

De oorzaak is hier de inrichting van de weg : je wordt te
weinig uitgenodigd om je snelheid aan te passen aan
de funkties en aktiviteiten eigen aan de straat.

Knelpunt 2
Grote stromen fietsend verkeer: als autobestuurder rijdt
je te snel om dezelfde weg van de fietser te kunnen ge
bruiken.

Knelpunt 3
Woongebieden :de rust van jouw woonomgeving wordt
al te vaak verstoord door laagvliegers",die dan meestal
je eigen buren zijn.

De bedreiging, het gevoel van onveiligheid die van het verkeersverloop uitgaat is even belangrijk als de objektief
meetbare gegevens.
Aan de hand van alle reakties van bewoners werden deze door de verkeersdienst samengevat.

Knelpunt 1
Hoofdverkeerswegen zijn voor iedere soort weggebruiker
bedreigend : automobilisten, fietsers, voetgangers voelen
zich niet op hun gemak.

Knelpunt 2
De verkeersdruk op het centrum : vooral de zwakke wegge·
bruiker loopt gevaar. Fietsers en voetgangers samen met
auto's in de centrumstraten : al te vaak geldt de wet van de
sterkste.

Knelpunt 3
Onaangepaste snelheid van de auto's in verblijfsgebieden :
spelende kinderen, bejaarde mensen, vaders en moeders
voelen de dreigingen al te veel.

Knelpunt 4
In de woonwijken ondervinden vele bewoners hinder
van "voorbijsluipende' vrachtwagens, vooral in het
westen van de Prins Boudewijnlaan om de dU"°g
hoofdwegen te ontvluchten.

Knelpunt 5
Door het afsluiten van een aantal straten in buurge
meente Mortsel hebben sommige woonstraten in de
Collegewijk last van wijkvreemd verkeer. Ook de
straten rond Fort V trekken het sluipverkeer aan.

het rapport Verkeersleefbaarheidsplan deelrapport 1: Verkeersonderzoek

Het gehele studierapport van de Groep Planning Brugge (oktober 1990) ligt ter inzage op de verkeersdienst
Kontichstraat 46, van 9.00 u. tot 17.00 u. Mevr. N. Van Gijsel zal u hierbij graag te woord staan.

1 SAMEN IN DE WEER VOOR VEILIG VERKEER



Nieuws uit het O.C.M.W.

Beschouwingen bij de
0.C.MI.W.-Begroting 1991

Op 28 november jl. werd door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Edegem de begroting voor hel jaar 1991 voor
hei O.C.M.W. en het Ziekenhuis eenparig goedgekeurd.

Deze twee omvangrijke dokumenten vermelden de geraam
de bedragen aan inkomsten en uitgaven die in de loop van
dit jaar worden veracht.

•
Met deze beslissing heeft de Raad zich uitgesproken voor
de voortzetting van het beleid dat tot heden werd gevoerd.
zowel in de beheerde instellingen van Immaculata als in de
belangrijke diensten die aan huis gepresteerd worden voor
de zorgbehoevende inwoners.

Een O.C.M.W. dat weinig bezittingen heeft, zoals bv. huizen
die verhuurd kunnen worden, heeft praktisch geen eigen in
komsten uit zijn vermogen.
Het enig rechtstreeks inkomen bestaat in ons geval uit de
toelage van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Wel
zijn Het aandeel van O.C.M.W. Edegem, bepaald door de
Vlaamse Executieve, werd de vijf laatste jaren niet verhoogd
en schommelt jaarlijks tussen 7,5 miljoen tot 8 miljoen frank.
Anderzijds zijn alle uitgaven vanaf het jaar 1989 aanzienlijk
gestegen, zodat het niet verwonderlijk is dat mei ingang van
het jaar 1990 hei tekort pijlsnel de hoogte inging.
De gemeentelijke bijpassing die bijna 40 miljoen be
droeg in 1989. steeg tot bijna 49 miljoen in 1990. Meer

•
dan 56 miljoen werden voor 1991 voorzien.
Gelukkig dat, dankzij een reserve opgebouwd tijdens de ja
ren 1987 en 1988. grotere schokken konden worden opge-
vangen.

Meer dan 70% van de uitgaven bestaan uit personeels
kosten; het O.C.M.W. is inderdaad een arbeidsintensief be
drijf met 270 personeelsleden, die samen goed zijn voor een
180 voltijds personeelsequivalent.
De minste verhoging van de personeelsbezoldiging onder
de vorm van indexverhogingen, konventionele weddeverho
ging, inhaalbonifikatie of verhoging van het vakantiegeld
heeft dus onmiddellijk en in belangrijke mate invloed op de
uitgaven. Men kan aannemen dat een loonsverhoging van
1%, een meeruitgave van bijna 2 miljoen frank tot gevolg
heeft.

Met een reorganisatie van meerdere diensten werd in
1989 een aanvang genomen. Tot nu toe kwamen aan de
beurt : de schoonmaak van het interieur (1989), de verple
ging en de verzorging ( 1990). In 1991 zal een nieuwe
dienstregeling voor de keuken in voege treden. Samen met

Verschil:

Toekenning recht op bestaansminimum:
(voor de nel ten laste van het 0CM.W.)
Toekenning dienstverlening in speciên.
Verbiyiskosten voor bejaarden in rusthuis
beheerd door het 0.C.MW.
Idem in rusthuizen beheerd door derden:
Verblijfskosten voor bejaarden in
verzorgingstehuis OCMW.
Tussenkomst O.CM.W. voor politieke vucnte
ingen {voor het grootste gedeelte terugbetaald
door het Ministerie)
Tussenkomst prestaties geleverd door gezins
en bejaardenhulp van OCMW.
Tussenkomst in de kosten thuisbezorgde
maaitijden.
Tussenkomst in de kosten poetsdrenst.

EINDRESULTATEN BEGROTING 1991:

66.215.964 fr.

10.100.000 fr.

3.500.000 fr.

23.144.343 fr.
8.500.000 fr.

10.414.601 tr

3.700.000 fr.

8.914.343 fr.

2.214.596 fr.
5.318.000 fr.

Als voornaamste posten vinden we in dit hoofdstuk terug:

1 Gewone dienst Buitengewone
dienst

O.C.M.W.
Ontvangsten 267.830.884 6.965.234
Uitgaven 267.830.884 3.553.817
Saldo 0 3.411.417
Verpleegtehuis
Ontvangsten 238.373.608 5.216.242
Uitgaven 238.371.809 5.216.242
Saldo 1.799 0

enkele investeringen, ingevolge de vervanging van verou
derd materiaal, heeft de reorganisatie tot doel de kwaliteit
van de verleende zorgen te verbeteren en de uitgaven te blij
ven beheersen o m. door een duidelijke en efficiënte werk
verdeling. In de beleidsnota die samen met de begroting
aan de gemeenteraad werd voorgelegd, werd dan ook ver
meld dat een permanente evaluatie van de diensten nood
zakelijk blijft, om hun betaalbaarheid te blijven beheersen.
Even tot slot de schijnwerper richten op het belangrijkste
hoofdstuk van de begroting, nl. sociale bijstand.
Totaal voor 1991 geraamde uitgaven: 81.277.964 fr.

- ontvangsten: 15.062.000 fr.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7 111111111111111111



Nieuws uit het O.C.M.W. (vervolg)

Tijd voor jezelf -
bijeenkomsten voor vrouwen

Wegens groot sukses vanaf januari opnieuw!!!

In groep voeren we gesprekken en geven mekaar praktische
tips rond zorgen die we dagelijks ervaren omdat we
(huis)vrouwen zijn. De herkenning dat andere vrouwen het
zelfde ervaren en naar elkaar luisteren, helpt om VERAN
DERING te brengen in ontevredenheid over jezelf, in
dagelijkse sleur, in alleen voelen.
Je kunt andere vrouwen ontdekken en jezelf weer waardevol
vinden.
Tijd maken voor jezelf is de eerste stap op weg naar veran
dering.

Voor wie?
Alle VROUWEN zijn welkom, ongeacht hun leeftijd of ach
tergrond of wat ze geleerd hebben of hoe ze denken en zich
voelen. De kandidaten moeten wel kunnen luisteren naar
andere vrouwen.
Hoe meer verschillen in de groep, hoe meer we van mekaar
kunnen leren.

Wanneer?
8 bijeenkomsten op maandagnamiddag vanaf 28 januari tel
kens van 13.30 u. tot 15.45 u.

Begeleiding
Ria Van den Heuvel geeft de informatie maar de deel
neemsters bepalen heel sterk mee wat er gebeurt.

Waar?
O.C.M.W. Kontich - Antwerpsesteenweg 62.

Bijdrage
De deelneemsters betalen volgens een inkomstenschaal 70
à 200 fr. per bijeenkomst.

Dit initiatief gebeurt in samenwerking met:

- 0.CM.W. Edegem,
Terlindenlaan 1,
tel. 457.17.10 toestel 306

- O.C.M.W. Kontich en Lint

•

Sfinks-Vorming Boechout,
Heuvelstraat 25,
tel. 455.87.21.

Interesse? Vraag informatie en een inschrijvingsfola,,,
het O.C.M.W.

Abonnement dagorden gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de dagorden van de
gemeenteraadszittingen krijgen de geinteres
seerde burgers informatie omtrent de verga
deringen van de gemeenteraad en alle
onderwerpen die binnen deze raad zullen
besproken worden, thuis gestuurd.

Heeft ook U belangstelling voor de werking
van de gemeenteraad, stort dan 150 fr. op
rekening nr. 000-0009054-33 van het ge
meentebestuur Edegem, onder vermelding
"Abonnement Gemeenteraad".
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Ontwikkelingssamenwerking
Edegem/Konda Reddy India

Wie is eigenlijk
Sir S. Madhaven?
Sir S. Madhaven werd geboren als de achterkleinzoon van
de koning van een deelstaat van India. Hij behoort dus tot
de hogere kaste. Hij studeerde antropologie (natuurkennis
van de mens) en kwam via zijn studies in kontakt met de
kastelozen en de paria's. Voor de eerste keer in zijn leven
werd hij, als man uit de hoogste kaste, gekonfronteerd met
de levenssituatie van de allerarmsten. Deze kontaktname
maakte op hem zo'n indruk, dat hij besloot zijn rijkdom en

• leven ten dienste te stellen van de onderdrukten.
Niet uit een abstrakt idee, maar uit de vaststellingen in de
dagdagelijkse realiteit van de tribalen en kastelozen, stichtte
sir S. MADHAVEN de beweging "AWARE".
AWARE" (Engels voor beseffen, bewust zijn) staat voor
"Aktie VOO het welzijn en de bewustwording op het platte
land" en richt zich uitsluitend tot de kastelozen en de
tri balen.
De organisatie onstond in 1975 op het platteland van de
deelstaat ANDRAPRADESH. De heer MADHAVEN, oprich
ter en bezieler van AWARE, maakte toen een studie over de
impakt van de hulpprogramma's die door de Indische rege
ring voor de tribalen waren opgezet. Sindsdien is AWARE
uitgegroeid tot een beweging van meer dan 1 miljoen kaste
lozen in nu reeds 500 dorpen aktief, die zich georganiseerd
hebben om hun nog steeds gebonden lotgenoten (bonded
labourers of loonslaven) te rehabiliteren en voor hun rechten
op te komen. De feodale machthebbers en grootgrondbezit-

• ters, die de loonslaven uitbuiten, zijn uiteraard niet gesteld

..Mw. W. Thielemans. een van onze werkgroepleden, overhandigt de check
van 932.000 t.

op deze AWARE-beweging die zij ervaren als een bedreiging
van hun onwettige maar feitelijke macht. Getuige hiervan
zijn de zes aanslagen die reeds op sir S. MADHAVEN wer
den gepleegd.

...Dit beeldje van de Indische olifant symboliseert de dank vanwege het ge
meentebestuur aan alle medewerkers voor ontwikkelingssamenwerking...

Ter gelegenheid van 11.11.11, ten voordele van de KONDA
REDDY-projekten, hadden wij in Edegem de eer en het ge
noegen deze grote meneer, sir S. MADHAVEN, te mogen
verwelkomen in ons midden.
Middenin de aktieve 11.11.11-sfeer konden wij de heer S.
MADHAVEN reeds een check overhandigen van 932.000 fr.
ten voordele van zijn projekten.
Op het gemeentehuis onthulde hij een beeldje, een Indische
olifant, die symbool staat voor de dank vanwege het ge
meentebestuur aan alle medewerkers voor ontwikke
lingsprojekten. De voorzitter van AWARE vervolledigde dat
in India de olifant kracht en stabiliteit voorstelt. Zo hoopt hij
ook dat de samenwerkingsband EDEGEM-KONDA RED
DY/INDIA, op kracht en stabiliteit mag gegrond zijn. Deze
olifant zal een permanente plaats krijgen in de raadszaal,
samen met een Indisch wanddoek ons door de heer S.
MADHAVEN geschonken.
Uit de kontakten met de heer MADHAVEN bleek dat hij een
zeer beminnelijk, levendig en kreatief persoon is, die zijn pu
bliek weet te boeien. Graag nodigen wij hem terug uit op een
langduriger verblijf in EDEGEM, een volgende gelegenheid.
Over de aktiviteiten en resultaten van AWARE, alsmede de wer
king van onze projekten beschikken wij in de gemeente over
een film 'In de voetsporen van GANDHI' (1 uur of verkorte ver
sie 1/2 uur). Op eenvoudig verzoek kan U deze film in uw ver
eniging gratis verkrijgen: tel. 457.78.40, Mw. M. BELLON.
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Tentoonstellingskalender
Kunstcentrum Huis Hellemans

Gezellig keuvelen tijdens een vern issage in Huis Hellemans ..

Van 19 januari tot 10 februari

stellen tentoon

Wim Coppieters
grafisch werk

lgnace Maes
keramiek

Van 16 februari tot 10 maart

tentoonstelling van

Antoon Luyckx
tekeningen,
aquarellen,

olieverfschilderijen,
beeldhouwwerk.

Van 16 maart tot 14 april

tentoonstelling van

Jan Hoogsteyns
tekeningen,
schilderijen.

•

@
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!
r

Hondenmedailles en taksplaten

De dienst van de Ontvanger van de Belastingen te Kontich houdt zich ter beschikking van de
Edegemse bevolking voor de verschaffing van

hondenmedailles en taksplaten voor motor- en bromfietsen, op
dinsdag 5 februari a.s. van 13 tot 16 uur,

in de refter van het administratief centrum, Kontichstraat 19 te Edegem.
Prijzen:

- motors tot 150 cc
- motors boven 150 Cc
- honden

400 fr.
600 fr.
525 fr.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIl



Edegemse Koncerten

Jaarprogramma

. 3 GEZINSAPERITIEFKONCERTEN:

- zondag 27 januari
- zondag 24 februari
- zondag 24 maart

telkens om 11 uur in de St.-Antoniuskerk,

•
Drie Eikenstraaî, Edegem.
Inkom: 75 fr.

De gezinsaperitiefkoncerten zijn originele, ongedwongen
ochtendkoncerten, waarbij jonge en talentvolle muzikanten
de kans krijgen hun beste beentje voor te zetten.
Achteraf wordt in een gezellige sfeer aan iedereen een gra
tis aperitiefje aangeboden en U hebt de kans een platenbon
van 500 fr. te winnen met de muzikale wedstrijdvraag.
Een geslaagde start van uw zondag 1

• 3 ZATERDAGAVONDKONCERTEN:

- zaterdag 1 juni: Trio Arabesque (piano-viool-cello)
- zaterdag 28 september (of 5 oktober): Strijkerstrio van

Carlos Bruyneel
- zaterdag 16 november: Kooroptreden
telkens om 20.15 u. in de St.-Antoniuskerk,
• Drie Eikenstraat, Edegem.

Inkom: 200 fr. (150 fr. voor CJP, +3-pas en -18-jarigen)
De groepen of muzikanten van de za
terdagavondkoncerten verzekeren
een optreden van hoog niveau. Echte
muziekliefhebbers mogen dit zeker
niet missen! Noteert U alvast deze
drie avonden in uw agenda.

Uitnodiging

Graag nodigen wij U uit op ons eerste koncert in 1991:
Gezinsaperitiefkoncert: zondag 27 januari

11 uur
St.-Antoniuskerk, Drie Ei
kenstraat,
Edegem

Met 0.a.: - Sonato voor piano en marimba
- Vierhandig pianowerk
- Ritmisch slagwerk zonder instrumenten

Komt U ook? iedereen is van harte welkom!

VRIENDEN VAN DE EDEGEMSE KONCERTEN

Wenst U lid te worden van de "Vrienden van de Ede
gemse Koncerten"? Een lidkaart kost 250 fr. en geeft
o.a. recht op 10 % korting voor alle leden van het gezin.
Voor meer inlichtingen hierover, evenals voor de reser
vatie of aankoop van de inkomkaarten, kan U terecht bij
Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum, Kontich
straat 19 te Edegem - tel.: 457.78.40 - toestel 213.
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Zorg voor het leefmilieu

Dierenvrienden,

Weldra verschijnen okerkleurige afvalbakken in ons straat
beeld.
In een eerste fase, 20 stuks, in één wijk en in de loop van
'91 in héél Edegem.
Beste hondebezitters, neem een zakje mee als U de hond
uitlaat en werp dit, nadat uw hond zijn gevoeg gedaan heeft,
in een bak voorzien van het logo met PAMPERTJE.
Deze bakken staan er voor U, maak er gebruik van! •

EXTRA INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK (CHEMISCH) AFVAL:
zaterdag 26 januari van 9.30 uur tot 12.30 uur op het GEMEENTEPLEIN.

...Niets dan glunderende gezichten tijdens de suksesvolle MILIEUAVOND waar de verwoede kroonkurkenverzamelaars en de
koper van het 300ste VAM-vat in de bloemetjes werden gezet...

•

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 111111111111111111
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4-5

Sluitingsdagen gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op vrijdag 29
maart in de namiddag (Goede Vrijdag).
Op zaterdag 30 maart zal er geen dienstverzekering
zijn op de diensten Bevolking en Sekretariaat.

Toegangsuren gemeentediensten
- Bevolking - burgerlijke stand
(Kontichstraat 19 - tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op woensdag tevens van
14 tot 16 uur.
Er is dienstverzekering op dinsdagavond van 17 tot 20 uur
en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur (uitgezonderd tij
dens de maanden juli en augustus).
Opmerking: dienstverzekering geldt slechts voor be
perkte dienstverleningen. Neem voor alle zekerheid
eerst telefonisch kontakt voor een afspraak.
- Sociale dienst (Kontichstraat 19 - tel. 457.78.40)
Dinsdag van 9 tot 12 uur en van 17 tot 20 uur.
Donderdag van 14 tot 16 uur.

Sekretariaat (Kontichstraat 19- tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens van 14
tot 16 uur.
Er is dienstverzekering op zaterdag van 9 tot 12 uur (uitge
zonderd tijdens de vakantiemaanden juli en augustus). •
- Technische dienst (Kontichstraat 46 - tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens van 14
tot 16 uur.

Groen- en milieudienst (Fort 5- tel. 448.00.78)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens van 14
tot 16 uur.
- Gemeenteontvangerij en gemeentekas
(Kontichstraat 17-tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens van 14
tot 16 uur.
- Politie (Kontichstraat 17-tel. 457.78.50)
1. Politiewacht

Dag en nacht dienstverlening.
2. Sekretariaat

Alle werkdagen van 8 tot 17 uur.
3. Jeugd en gezin

Alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur en na afspraak.
Kunt U tijdens de genoemde uren niet langs komen,
neem dan telefonisch kontakt voor een afspraak.

r

Het gemeentebestuur is voortaan ook
bereikbaar per telefax op het nummer
03/458.28.36.
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Algemene volks- en woningtelling 1991

Op 1maart 1991 wordt in België een Alge
mene Volks- en Woningtelling gehouden.
Deze telling gebeurt om de tien jaar, is
grondwettelijk en bij Koninklijk Besluit be
paald en heeft meerdere doeleinden.
Enerzijds dient deze telling voor het nakij
ken van de gemeentelijke bevolkingsre
gisters, anderzijds voor een aantal

batistische doeleinden waaruit demogra
fische, kulturele, ekonomische en sociale
evoluties van onze bevolking kunnen af
geleid worden. De verkregen informatie

Wil U onthaalmoeder worden?
• thuis zinvol bezig zijn met kleine kinderen
• daarvoor een vergoeding ontvangen
• verzekering en ondersteuning vanuit de kinderopvang

dienst

Treed dan in kontakt met de gemeentelijke kinderopvang
dienst, Kontichstraat 19 - tel. 457.78.40.

zal dus gedurende de komende jaren een
basis vormen voor studies op administra
tief en wetenschappelijk gebied.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek
zal tussen 18 en 28 februari de nodige for
mulieren naar de inwoners sturen. Vanaf
1 maart en vóór 3 april 1991 zullen deze
formulieren door aangestelde gemeente
bedienden - die een machtigingskaart
kunnen voorleggen - opgehaald worden.
Opdat de tellers niet onnodig beslag moe
ten leggen op uw tijd, is het wenselijk de
U toegestuurde formulieren zo spoedig
mogelijk na ontvangst in te vullen en te
ondertekenen. U kan de tellers om raad of
verduidelijkingen vragen als ze de formu
lieren bij U komen ophalen.

Inlichtingen in verband met deze Algeme
ne Tienjaarlijkse Volks- en Woningtelling
1991 zijn steeds verkrijgbaar op de Dienst
Bevolking, Administratief Centrum, Kon
tichstraat 19, Edegem (tel. 457.78.40 
toestel 228 - Dhr. A. De Roeck).
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Nieuws uit de adviesraden

Sedert vele jaren zijn er in onze gemeente op diverse vlak
ken adviesraden aan 't werk. In volgorde van hun oprich
ting: de Jeugdraad (1967 en 1975), de Gezinsraad (1971),
de Bejaardenraad (1971), de Sportraad (1972) en de Kultu
rele Raad (1975)
Deze raden, die via het georganiseerde verenigingsleven
een groot deel van de inwoners vertegenwoordigen, hebben
zich volgende taak gesteld: overlegplatform en kollektieve
belangenverdediging voor de aangesloten verenigingen,
enerzijds, en het verschaffen van beleidsadvies, anderzijds.
Omdat wij vermoeden dat weinig inwoners de Edegemse
adviesraden kennen, richten wij hier de schijnwerper op
twee van deze raden: de Gezinsraad en de Bejaardenraad.
Beide vieren dit jaar hun 20-jarig bestaan.

De Gemeentelijke Gezinsraad
De Gezinsraad is samengesteld uit afgevaardigden van ver
enigingen die zich aktief met het gezin inlaten. Tot deze ver
enigingen behoren o.m. de vrouwen- en de mannenver
enigingen, de ouderverenigingen, verenigingen voor
minder-validen, de Bond van Grote en Jonge gezinnen, Kind
& Gezin en het Rode Kruis.
Alle strekkingen zijn in de Gezinsraad vertegenwoordigd.
De Schepen van Sociale Zaken, Gezin en Onderwijs en een
afgevaardigde van het Openbaar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn wonen de vergaderingen bij.
Al wat het gezin rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangt,
komt in de Gezinsraad aan bod. Advies geven aan het ge
meentebestuur over zaken die met het gezinsleven te ma
ken hebben, is de hoofdtaak van de Gezinsraad.
De Gemeentelijke Gezinsraad heeft 1991 ingezet met een
algemene vergadering gewijd aan:
"het plaatselijk O.C.M.W.-beleid"
Hiervoor werd een gastspreker uitgenodigd.
Tijdens de uiteenzetting werd eerst en vooral de evolutie ge
situeerd van C.O.O. (Commissie van Openbare On
derstand} naar O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn}. Met het huidige systeem is de
maatschappelijke zorgverlening een recht voor iedereen ge
worden.
Grote aandacht ging uit naar de verschillende vormen van
zorgverlening verstrekt door het O.C.M.W., als daar zijn:

naar buitenuit
psycho-sociale bijstand, juridisch advies, financiële hulp,
gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, warme maaltijden
aan huis

beheer van instellingen
het Rusthuis, het Rust- en Verzorgingstehuis (RVT), de
Verpleegdienst (of V-dienst}.

Op de voordracht volgde een uitgebreid debat, waarin door
de leden van de Gezinsraad vooral werd aangedrongen om
een oplossing te zoeken voor okkasionele dagopvang voor
bejaarden en voor meer preventieve uitstraling van het
O.CM.W.
Ook bleek uit de gesprekken dat de Gezinsraad een belang
rijke "signaalfunktie" heeft om nieuwe noden of onbevre
digde behoeften aan te reiken. De weg van "op het veld" f
naar de beleidsvoering is inderdaad soms lang. Een funktie
die de Gezinsraad graag tot de zijne neemt!

De Gemeentelijke Bejaardenraad
De Gemeentelijke Bejaardenraad werd in 1971in de schoot
van het Gemeentebestuur opgericht met als opdracht ad
vies te verstrekken omtrent het bejaardenbeleid binnen de
gemeente en de samenwerking op dat vlak te bevorderen.
Deze raad is samengesteld uit afgevaardigden van de diver
se bejaardenbonden en vertegenwoordigt alle strekkingen.
De Schepen van Sociale Zaken, Gezin en Onderwijs en een
afgevaardigde van de Raad van het O.C.M.W. wonen de
vergaderingen bij

f

Het bureau van de Bejaardenraad VIn.t, boven. J. Bill ion, R. Desmet,
M. Servaes; onder. J. Boel, Y. Thees-Van Assche (voorzitster) en
R. Van Dijck (sekretaris/gemeentebeambte).
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Nieuws uit de adviesraden (vervolg)

Ook de Bejaardenraad zette het nieuwe jaar in met een
voordracht, namelijk over de "psyche-sociale situatie van
de 50-plussers". Hierna geven wij de klemtonen die tijdens
de uiteenzetting en het debat werden gelegd.
Zo werd met voorbeelden aangetoond dat bij een normale
veroudering de overgrote groep bejaarden het goed stelt,
zowel geestelijk als lichamelijk. Ouder worden gaat wel ge
paard met fysische en psychische veranderingen, doch de
negatieve beeldvorming over ouderen wordt door niets ge
schraagd. Een boodschap die de Bejaardenraad graag uit-

@-at
In de huidige samenleving bestaan er heel wat waarden en
normen die de situatie van de bejaarden negatief beinvloe
den. Het arbeidsetos (het belang dat gehecht wordt aan be
taalde arbeid), de snelheid waarmee de maatschappij
evolueert en de lichaams- en verjongingskultus (bv. reklame
tegen rimpels) trachten de bejaarden meer en meer in een
hoekje te dringen. De Bejaardenraad roept de 50-plussers
dan ook op om weerbaar en mondig te zijn en zich te verzet
ten tegen deze negatieve beeldvorming.
Uit statistieken blijkt dat de ouderen over het algemeen
slechter gehuisvest zijn dan de jongeren. Daarmee wordt
voornamelijk bedoeld dat zij vaak in niet aangepaste wonin
gen leven (te groot, met teveel trappen enz.). Hier schuilt
een uitdaging voor de overheid 1

Een andere uitdaging voor de overheid zal erin bestaan in
te spelen op de vergrijzing van de bevolking.·,4.eispassen
De prijzen van de reispassen werden door de wet van 28
december 1990 verhoogd.
Zo zijn sedert 1 februari jl. volgende tarieven van kracht:

NIEUWE konsulaire gemeente- totaal
zegel taks

1 jaar 300 200 500
2 jaar 600 200 800
3 jaar 900 200 1.100
4 jaar 1.200 200 1.400
5 jaar 1.500 200 1.700

VERLENGINGEN
1 jaar 300 100 400
2 jaar 600 100 700
3 jaar 900 100 1.000
4 jaar 1.200 100 1.300

Zoals blijkt uit onderstaande statistiek neemt de oudere be-
volking inderdaad steeds maar toe.

-
Leeftijdsklassen 1947 1961 1981 2000

-- -
N.I.S.· VU.8.'

-- - - - -- --
0 - 14 23,8 25,5 20.4 18,5 15,6

15 19 10. 8,4 8.4 6,1 6,1
20-- 64 56,8 55,2 57,6 59,2 62,6
65 en + 9,4 10,9 13.6 16,2 15.7

-- -- - -- --
Totaal 100. 100. 100. 100. 100,
n (x 1000) 4272 5064 5630 5668 5337
(BRON: Dooghe, 1988a)

Zowel het N.I.S. als de V.U.B. hebben in dit verband een aantal
prognoses verricht.

Het toppunt van de vergrijzing situeert zich tussen de jaren
2015- 2020.
De overheid mag niet blind zijn voor dit ingrijpend maat
schappelijk gebeuren en moet nu reeds haar beleid daarop
afstemmen.
De Bejaardenraad wil daarbij zijn rol als "detector" naar
best vermogen vervullen 1

Kontaktadres Gemeentelijke Bejaardenraad en -Gezins
raad: Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 2650 Ede
gem. Tel.: 03/457.78.40 - toestel 214 - dhr. R. Van Dijck.

Het bedrag van de gemeentetaks werd niet aangepast.

Een reispas dient aangevraagd op het Gemeentesekreta
riaat, Kontichstraat 19, 2• verdieping, op werkdagen tussen
9 en 12 uur, op woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur of
op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur (in de maanden
juli en augustus is er echter 's zaterdags geen dienstverze
kering!). De aanvraag moet minstens 8 dagen voor het ver
trek gebeuren.

Voor een nieuwe reispas moet U 2 pasfoto's, uw identiteits
kaart en eventueel uw vervallen reispas meebrengen.

Voor verlenging van uw reispas (maximum 5 jaar na datum
van uitgifte) is alleen uw identiteitskaart noodzakelijk.

Kinderen van minder dan 16 jaar kunnen op de reispassen
van de ouders vermeld worden.

Personen beneden de 18 jaar moeten de toestemming van
vader, moeder of voogd voorleggen.

Bij verlies van de reispas gelieve men zo spoedig mogelijk
aangifte te doen bij de gemeentepolitie.
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Onze politie deelt mee

Inbraakpreventie -
sloten en bouwbeslag
Inbraak is waarschijnlijk nooit volledig te voorkomen.
Ongesloten deuren, open ramen, minderwaardige sloten,
duidelijk zichtbare tekens van afwezigheid ... maken het
soms de daders erg gemakkelijk. Door kleine aanpassingen
kan U uw woning meer inbraakwerend maken. Zo zou iede
re buitendeur (ook achteraan!) b.v. uitgerust kunnen worden
met een (degelijk) cilinderinsteekslot, bij de meesten ge
kend als "yale-slot".
Het bezit een afzonderlijke uit de slotkast uitneembare cilin
der, met een groot aantal sleutelvariaties.
Geplaatst in het slot staat het middenste gedeelte van de ci
linder in verbinding met de nachtschoot, die aldus d.m.v. de
sleutel kan in- of uitgedraaid worden.

De cilinder mag niet te ver uit de deur steken (maximum 2
mm!). Met een veiligheidsrozet of -deurbeslag kan hij be
schermd worden tegen afbreken. De bevestiging ervan is zo
danig dat het materiaal niet van buitenaf kan afgeschroefd
worden.

-. f'fM

•
insteekgrendel

De beveiliging kan nog verhoogd worden door het plaatsen
van een bijkomende insteekgrendel of oplegslot.
Als noodoplossing en nachtbeveiliging kunnen aan de bin
nenzijde schuifgrendels worden aangebracht (best een bo
ven en een onderaan).

veiligheidsrozet veiligheidsbeslag

Verdere informatie is verkrijgbaar bij uw slotenmaker of bij
politie Edegem, tel. 457.78.50 - toestel 220.
Naast de voorzorgsmaatregelen die U kan nemen, doet de
politie ook graag een beroep op uw oplettendheid. Geef uw
ogen goed de kost. Als u buiten op straat iets verdachts ziet,
bel dan meteen even de politie. Loop geen nodeloos gevaar
door persoonlijk ingrijpen. U bereikt veel meer door zoveel
mogelijk op de daders te letten: signalement, postuur, kente
ken van hun auto e.d.
Uw gegevens kunnen van vitaal belang zijn bij het opsporen
en aanhouden van de dader(s). Bedenk altijd dat uw oplet
tendheid uiteindelijk Uzelf ten goede komt!
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Dit veilige insteekslot (A), dat IN de deur wordt gemonteerd, bezit
een massieve nachtschoot van meer dan 20 millimeter lengte.
Twee draaibare cilindertjes in deze nachtschoot (1) zorgen ervoor
dat doorzagen of doorvijlen onmogelijk is. De stevige sluitplaat (B)
bezit twee sluitkommen (2) die de beide schoten omvatten. De be
vestiging van deze sluitplaat gebeurt met voldoende lange schroe
ven IN en NAAST de sluitkommen.
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Onderzoek naar voorkomen
van ademhalingsklachten in onze regio

In het kader van dit onderzoek zal in de maand maart aan
een aantal volwassenen van onze gemeente een korte vra
genlijst worden gestuurd, met verzoek deze in te vullen én
onmiddellijk met een bijgevoegde omslag terug te sturen
naar het hierop aangegeven adres. De vragen hebben be
trekking op het al dan niet ondervinden van ademhalings
symptomen. De organisatoren stellen zich garant voor het
strikt vertrouwelijk houden van de antwoorden, die hen
moeten helpen te weten te komen hoe verspreid sommige
ademhalingsziekten in onze streek zijn in vergelijking met
andere Europese streken.
Dezelfde enquête zal dit jaar ook in 12 andere gemeenten
gelegen aan de zuidrand van het arrondissement Antwer
pen gehouden worden. In de loop van het jaar wordt nog
aanvullend onderzoek gepland teneinde de risikofaktoren
voor het veelvuldig en toenemend voorkomen van ademha
lingsklachten op te sporen.
Dit belangrijk onderzoek kreeg de volledige steun van het
Kollege van Burgemeester en Schepenen en van de Stuur
groep Preventieve Gezondheidszorg kanton Kontich. De le
den van de lokale huisartsenkring werden ingelicht en
kunnen vrijblijvend de nodige hulp verlenen bij het invullen
van de vragenlijst.

JY ED,EN
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In onze streek wordt een onderzoek gestart naar het voorko
men van ademhalingsklachten. Dit onderzoek maakt deel
uit van een vergelijkende studie goedgekeurd door de Euro
pese Kommissie en uitgevoerd in 30 streken van de Europe
se Gemeenschap. De koördinatie van het onderzoek alhier
berust bij de Afdelingen Pneumologie en Epidemiologie van
de Universitaire Instelling Antwerpen die samenwerken met
het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerppen.

•

alle werkdagen open van 9.00 u.- 12.30 u.
13.00 u. - 17.00 u.

of na telefonische afspraak: tel. 457.17.10.

Aarzel dus niet en neem kontakt op met de Sociale Dienst
van het O.C.M.W., Terlindenlaan 1, 2650 Edegem:

U bent wettelijk of feitelijk gescheiden en hebt kinderen
ten laste;
U hebt een vonnis waarbij uw ex-echtgenoot veroordeeld
werd tot het betalen van een maandelijks onder
houdsgeld;
Uw ex-echtgenoot komt zijn verplichtingen niet na en
heeft al 2 maanden niet meer betaald;

- Door dit niet betalen geraakt U in financiële moeilijkhe
den want U rekende op dit geld;

- Uw eigen inkomsten liggen niet hoger dan 30.000 fr. per
maand (kindergeld wordt niet meegerekend)...

Neem dan kontakt op met de sociale dienst van het
O.C.M.W. Mogelijk kunnen wij U voorschotten geven op dit
onbetaalde onderhoudsgeld. Deze voorschotten zullen niet
door U of uw kinderen moeten worden terugbetaald. Het
O.C.M.W. zal zelf instaan voor de terugvordering bij uw ex
echtgenoot. Zelfs als U weet dat uw ex-echtgenoot nooit zal
kunnen of willen betalen, kan U aanspraak maken op deze
voorschotten.

Nieuwe mogelijkheden bij het O.C.M.W.:
voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen•
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Aktie ''Goede gronden voor propere
honden'' krijgt konkreet gestalte
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Enig in Vlaanderen: Speciale
"Pampertjes"-bakken komen in
het straatbeeld

Kantoren: Binnenfort 5.

Standplaatsen "Pampertjes-bakken"
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Vorig jaar werd in samenwerking met de hondenbezitters in
Edegem de aktie "Goede gronden voor propere honden"
gestart. De interesse van het gemeentebestuur bestond erin
effektief gevolg te geven aan de aanhoudende en veelvuldi
ge klachten inzake hondenbevuiling op straten, plantsoenen
en speelpleinen.

In een ruime kontaktname met de hondenbezitters werd de
aktie uitgewerkt onder het symbool van ."Pampertje", het
Edegemse hygiënische hondje, zoals iedere Edegemnaar
de mensvriendelijke hond het liefst zou zien.

Hondenbezitters zorgen voor zulke hygiënische hond die
door iedereen als zodanig graag aanvaard wordt.

Via de scholen en de media werden verschillende aktivitei
ten uitgewerkt met het doel deze aktie, op initiatief van de
werkgroep Leefmilieu, te propageren. Het is ook de Ede
gemse schooljeugd die de naam van Pampertje bedacht.

Om aan het gevraagde euvel van hondenvervuiling te ver
helpen, werden verscheidene aktiepunten voorgesteld, wel
ke door het Schepenkollege ernstig in onderzoek werden
gesteld en voor mogelijke uitvoering reeds in de begroting
van 1991 werden opgenomen.

ZE KOMEN ERAAN 1

Een eerste fase van het voorstel tot plaatsing van specifieke
opruimbakken wordt uitgevoerd.

Momenteel verschijnen in het proefgebied Buizegem 20
okerbruine "Pampertjes"-bakken in het straatbeeld. Waar
de bakken staan kan U aflezen op het plannetje hiernaast.

Hondenbezitters die deze rnute nemen, worden verzocht
deze recipiënten te gebruiken voor het verwijderen van hun
(in papier, karton, plastiek) ingepakte hondenpoep. Niets
mag nog op het openbaar domein blijven liggen.

Uit de ervaring van deze eerste proef wordt dan uitbreiding
voorgesteld over het gehele grondgebied van Edegem.

De gemeente Edegem maakt ernstig werk van deze mi
lieuaktie.

Wij rekenen nu ook op Uw medewerking!
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Wat gedaan met oliën?

Bij de ophaling van groot huisvuil werd tot op heden enkel
afgedraaide motorolie opgehaald.
Naast deze afvalolie mag in de toekomst ook FRITUUROLIE
en FRITUURVET bij de groothuisvuilronde aangeboden
worden.
Let wel op volgende zaken:
1 ° Breng op de verpakking een vermelding aan:

Olie
- frituurolie
- ttoorvet

2° Meng nooit verschillende soorten olie.
3° Meng de oliën niet met andere afvalprodukten zoals

oplosmiddelen (ov. white spirit of benzine).

Gezinsaperitiefkoncert
zondag 24 maart
om 11 uur
St.-Antoniuskerk,

•
Drie Eikenstraat,
Edegem
Inkom: 75 fr.

200 fr. voor een gezinskaart

Het derde en tevens het laatste gezinsaperitiefkoncert van
dit seizoen. Als U het eerste en het tweede miste, kan U dit
nu goedmaken. Was U er reeds bij. dan komt U nu ongetwij
feld terug.

De gezinsaperitiefkoncerten zijn gezellige, muzikale bijeen
komsten, waar jonge en talentvolle musici hun beste beentje
voorzetten.

Achteraf krijgt U een gratis aperitiefje en hebt U de kans een
platenbon van 500 fr. te winnen met de muzikale
wedstrijdvraag.

Wij heten U alvast heel hartelijk welkom 1

4 ° Andere oliën (remolie, isolatie-olie, hydraulische olie)
horen bij het klein gevaarlijk of chemisch afval.

Ten slotte verzoeken wij U om frituurvet niet in flessen te
gieten en te laten stollen. Gebruik hiervoor lege blikken of
potten waaruit het vet gemakkelijk kan verwijderd worden.

Inzameling klein gevaarlijk (chemisch) afval
za 2 MAART

10.00- 12.00 u.: Joe Englishlaan
12.30 - 14.30 u.: St.-Goriksplein

za 6 MAART
10.00 - 12.00 u.: Gemeenteplein
12.30- 14.30 u.: Philips de Monteplein

Reservatie van kaarten en het verkrijgen van verdere infor
matie over dit koncert is mogelijk bij Kristel Kussé, Admi
nistratief Centrum - Sekretariaat, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel.: 457.78.40 - 213.

. Een gezicht op een vorig koncent.
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Tentoonstellingskalender
Kunstcentrum Huis Hellemans

Jan Hoogsteyns

Van 16 maart tot 14 april
tentoonstelling van

JAN HOOGSTEYNS
tekeningen
schilderijen

In april - mei stellen de laureaten
tentoon van de wedstrijd

EDEGEM: MONUMENTEN, ZICHTEN EN SAGEN
die plaats had tijdens de jaarmarktfeesten 1990.

Een selektie van hun werk was reeds te zien
ter gelegenheid van de Open Monumentendag

Van 20 april tot 19 mei
exposeren deze laureaten met hun ander werk

MARLEEN ADRIAENSSENS, grafiek
P. BASTIAN DE CONINCK, schilderijen

MICHEL MONDON, foto's
WALTER VAN LANTSCHOOT, aquarel

RAYMOND WILLEMS, schilderijen.
Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag en zondag van 10 10t 12.30
uur en van 14 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 17 uur en vrijdag van 14
tot 16 uur

Een bezoek loont echt de moeite!

•

Laat je zien of je bent gezien! ! !

Niemand twijfelt eraan dat een voetganger in het schemer
donker of bij duisternis niet of nauwelijks opvalt. Vooral in de
winter worden duizenden en duizenden weggebruikers (en
vooral kinderen) genoodzaakt gedurende korte of langere
tijd te stappen of te rijden in het schemerdonker.

Bovendien zien automobilisten slechts op de eerste plaats
wat blinkt of schittert: lichten van tegenliggers, reliektoren,
straatlantaarns...

iedereen weet dat de oorzaak van vele verkeersongevallen
bij duisternis waarbij voetgangers of fietsers werden betrok
ken, dikwijls te zoeken is bij het feit dat de voetganger of de
fietser niet op tijd kon opgemerkt worden.

Er bestaat geen alternatief: je moet je laten zien, je laten
schitteren ... Alleen op die manier word je veel eerder en
beter opgemerkt.

En dat kan met behulp van lichtweerkaatsende
accessoires, zoals:
· reflekterende riemen, armbanden
• wettelijke en propere reliektoren op de fiets
• reliekterende plaatjes op de schoenzolen
• leikleurige kledij.

WANNEER JE 'S AVONDS LANGS DE WEG STAPT, ZIE JE ALS
VOETGANGER HEEL DUIDELIJK DE AUTOLAMPEN. HIERUIT
BESLUITEN DAT DE AUTOMOBILIST JE OOK ZIET, IS FOUT!

Veel te vaak wordt vastgesteld dat fietsers bij duisternis of
bij regen- en mistig weer met een niet of onvoldoende ver
lichte fiets rijden. Dit is niet alleen een zware verkeersover
treding, maar vooral zeer onveilig. Hou daarom niet alleen
uw fietsverlichting in goede staat, vergeet ze ook niet op tijd
en stond in te schakelen. '
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Geef om het leven

Het transplanteren van organen en weefsels na overlijden
kan andere mensen helpen. Dankzij nier-, hoornvlies-, huid-,
hart- en levertransplantaties kunnen vele zieken geholpen
worden met organen en weefsels van pas overleden perso
nen, bv. verkeersslachtoffers. Omdat de wachttijd soms
enorm lang was en het aantal kandidaten voor transplanta
tie van organen en weefsels steeds maar toenam, is in 1987
een nieuwe wetgeving uitgewerkt. Vroeger moest een
kandidaat-donor, iemand die organen of weefsels ter be
schikking wilde stellen, vooraf uitdrukkelijk toestemming

• verlenen voor het wegnemen ervan na zijn of haar overlij
den. Voortgaande op de wetenschap dat de meerderheid
van de bevolking akkoord gaat met het wegnemen van orga
nen en weefseis na overlijden, voorziet de wet van 1987 het
omgekeerde principe.
Wat zegt de wet?
Organen en weefsels kunnen weggenomen worden bij iede
re overleden persoon die in België woont. Een uitdrukkelijke
toestemming is niet meer nodig. er is een vermoeden van
solidariteit. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit
betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is
organen af te staan na zijn of haar dood.

•
)
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EeuwivÉ OOR
b

t
Wat voorziet de wet verder?

De organen en weefsels mogen enkel weggenomen wor
den nadat drie geneesheren het overlijden hebben be
vestigd aan de hand van de strengste criteria die de
medische wetenschap ter beschikking heelt. Deze ge
neesheren mogen niet tot de groep behoren die de ont
vanger behandelt of die de wegneming en de
transplantatie zal verrichten.
De identiteit van de overledene en de ontvanger mogen
niet meegedeeld worden.

Het kopen en verkopen van organen of weefsels zijn
verboden.
De organen en weefsels die werden weggenomen zijn uit
sluitend bestemd om te worden ingeplant bij andere
personen.
iedereen kan bewust kiezen om organen of weefsels be
schikbaar te stellen.
iedereen kan op elk moment verzet aantekenen, d.i. zich
verzetten tegen het wegnemen van organen of weefsels.
Ook een eigenhandig geschreven dokument is een bewijs
van verzet.

Hoe kan je verzet aantekenen?
Indien je jonger bent dan 18 jaar, kan je dit zelf of kunnen
je ouders of samenwonende familieleden dit in jouw plaats.
Indien je ouder bent dan 18 jaar, ben je zelf verantwoordelijk
voor deze beslissing.
Als je verzet wil aantekenen, kan je dit op de dienst bevol
king in het administratief centrum, Kontichstraat 19, tijdens
de kantooruren.
Het verzet wordt via het Rijksregister doorgegeven aan een
centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
De geneesheren, die een transplantatie overwegen, moeten
de centrale dienst altijd vooraf raadplegen. De gegevens
zijn 24 uur op 24 uur beschikbaar voor de transplanta
tieteams.
Wat met de familie? Moet zij (nog) toestemming geven?
Kan zij (nog) weigeren of verzet aantekenen?
Als je verzet hebt aangetekend mogen geen organen of.
weefsels weggenomen worden, zelfs niet als de familie na
overlijden toestemming zou geven.
Als je geen verzet hebt aangetekend, kunnen de geneeshe
ren, na het overlijden te hebben vastgesteld, organen en
weefsels wegnemen, tenzij een familielid van de eerste
graad of de samenwonende echtgeno(o)t(e) onmiddellijk
verzet aantekent (laatst vermeld verzet telt niet in geval van
uitdrukkelijke toestemming zie verder), maar het initiatief
daartoe moet dan wel van de familie uitgaan.
Kan je een uitdrukkelijke toestemming geven?
Om je solidariteit met de lijdende medemens op uitdrukkelij
ke wijze te uiten, kan je ook op de dienst bevolking terecht.
De uitdrukkelijke toestemming wordt ook via het Rijksre
gister gegeven aan de centrale dienst van Volksgezondheid.
In dit geval kunnen de familieleden zich niet meer verzetten
en een eventuele wegname van organen of weefsels verhin
deren waarmee de overledene had ingestemd.
Voor alle verdere inlichtingen, het aantekenen van ver
zet of het geven van een uitdrukkelijke toestemming,
kan je steeds terecht op de dienst bevolking (tel.
457.78.40).
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Edegem aktief in
Antwerpen Sportief 1991

Onder het motto "Sport Levenslang" en "Zet je schrap voor
sport" werd door het B.L.O.S.O., in samenwerking met het
provinciebestuur van Antwerpen, de promotie voor sport in
de aktie Antwerpen Sportief 1991 ingeluid.

Voor Edegem worden volgende aktiviteiten voorzien:

zondag 26 mei: sportdag Antwerpen Sportief

Via het afleggen van een parkoers door de gemeente
maken de deelnemers kennis met verschillende sorten.
Tegelijk nemen zij ondereg deel aan een sporkw/is.
Het eigenlijke vertrek gebeurt vanai Font 5, Jacob de
Roorestraat, Edegem, waar ook cc aankomst plaats
vindt.

- zondag 26 mei: Mucosportivo
trampolinespringen tegen Mucoviscidose

Gedurende de hele dag wordt op 12 grote trampolines
gesprongen, mits betaling per te springen tijdseenheid.
Plaats: Sporthal Den Willecom, Terelststraat 2, Edegem.

- 5 weken zomersportakademie

Als zomeraktiviteit voor 6 tot 12-jarigen, worden 5 sport
weken in juli en augustus ingericht, met dagelijkse aktivi
teiten tussen 9.00 en 16.00 u. Hierbij wordt initiatie in
verschillende sporttakken gegeven, met medewerking
van de gemeentelijke sportraad. Inschrijvingen en inlich
tingen hierover bij de gemeentelijke sociale dienst, tel.
457.78.40. Plaats: Fort 5 en Sporthal Den Willecom.

- deelname aan de Supergem op 14 en 15 september
i t is en sportwedstrijd, waarbij de gemeenten uit de
provincie Antwerpen een sportteam afvaardigen, die in
zes sporttakken als team tegen elkaar uitkomen. Per ge
mneente mag een team van vier deelnemers van verschil
lende leeftijdskategorieên, en waarvan minstens één
vrouw, deelnemen aan de wedstrijden in kajak, golf,
mountain-bike, oriëntatieloop, hindernispiste en boog
schieten. Het gebeuren heeft plaats in het domein "De
Merel" te Brecht.

Kandidaten om deel uit te maken van het Edegemse
team, kunnen zich opgeven in de sporthal Den Wille
com, Terelststraat 2 te Edegem, tel. 457.46.62.

GEVRAAGD
UITBATER VOOR CAFETARIA

"HET LOZE VISSERTJE"
Dit cafetaria is gelegen aan de visvijver van de Ro
meinse Put, op Buizegem.
Uitbating
- voor de periodes van 31 maart tot 30 juni en van

1 september tot 31 oktober: tijdens de weekends
- voor de periode van 1 juli tot 31 augustus: voltijds.
Kandidaturen
Schriftelijk te zenden naar de v.z.w. Sport- en Rekrea
tiecentra Edegem, Terelststraat 2 te 2650 Edegem.
Bijkomende inlichtingen
zijn verkrijgbaar op het telefoonnummer 457.46.62.
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NIEUW ADRES KADASTER!

De Administratie van het Kadaster, Kontrole
Mortsel is verhuisd naar Floralaan 83-1 e Verd.
2640 Mortsel
tel. 449.59.25 - 449.59.34
Inlichtingen op woensdag van 9 tot 12 uur

Redaktioneel
Hier zijn we dan weer, deze maal met een fris lentenummer.
Hoofdaksenten in dit blad liggen vooral op 2 feesten. Op
mei-avond heeft naar goede gewoonte in de wijk Buize
gem het folkloristisch feest van "Meneerke van Buize
gem" plaats en op 26 mei wordt voor de eerste maal een
"Dag van het Park" ingericht. Dit laatste initiatief wordt
uitgebreid met een sportwandeling door de gemeente en
een aktie in het teken van de strijd tegen Mucoviscidose,
een ernstige ziekte van de klieren.
Daarenboven werd een extra katern ingelast, die U
informeert over het verder verloop van cle weten
schappelijke verkeersstudie die in Edegem wordt
uitgevoerd.
Vanzelfsprekend zijn er dan ook nog onze gebruikelijke
artikels over de genomen gemeenteraadsbesluiten, ons
leefmilieu, het O.C.M.W. enzovoort.
Ons volgend nummer mag U verwachten eincl juni.
Ondertussen wordt ook gewerkt aan een folder die onze
initiatieven inzake sport, spel en sportspelen in de vakantie
aankondigt. Deze folder hadden wij graag in cle loop van de
maand mei in uw brievenbus.
Tot dan!

Gemeentediensten
Op dinsdag 30 april (de vooravond van 1 mei) zal er geen
dienstverzekering zijn op de dienst bevolking.
Op zaterdag 18 mei (Pinksteren) zal er geen dienst
verzekering zijn op de diensten bevolking en sekretariaat.
Op maandag 24 juni (junikermis) zullen alle ge
meentediensten gesloten zijn.

Dank
Zij die nog eens hoopten op een "ouderwetse" winter, zijn
zeker aan hun trekken gekomen. De sneeuw viel met
pakken uit de lucht en voor de kinderen en jonge mensen
was de pret verzekerd.
Er moest echter heel wat sneeuw opgeruimd worden.
Terwijl het gemeentebestuur met man en macht de wegen
en de fietspaden vrij maakte van sneeuw, deden de
inwoners al het mogelijke om de voetpaden begaanbaar te
houden.
Wij willen langs deze weg dan ook allen danken voor de
inspanningen.
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26 mei ... Dag van het Park
Sportdag Edegem Aktief

... Muco Sportivo
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Dag van het Park
Op zondag 26 mei gaat de eerste "Dag van het Park" door,
een initiatief van de Gemeenschapsminister van Leef
milieu, Natuurbehoud en Landinrichting.

In onze zorg voor de bescherming van natuurgebieden,
zijn de parken wat uit de belangstelling geraakt. Onterecht,
want parken zijn nu eenmaal ingericht om rekreatiedruk
op te vangen en vervullen in die zin een groot aantal
funkties. Daarenboven zijn parken dikwijls heel nauw
verbonden met de geschiedenis van de gemeente.
Dat laatste geldt zeker voor het Park Centrum : een
konglomeraat van oude privétuinen, kerkwegels en, niet
te vergeten, vroegere herenhuizen; in het geheel werd
zorgvuldig de eigenheid van elk historisch element
behouden.

Op 26 mei zit er muziek in 't park! Zowel in de oude
pastorijtuin, als in de tuin van de muziekakademie brengen
de Edegemse muziekmaatschappijen het beste van zich
zelf:

11.00- 12.00 u.: Edegems Harmonieorkest in de
muziekakademie en het Symfonisch Jeugdorkest in de
pastorijtuin.
14.30 - 16.00 u. : De Koninklijke Fanfare St.-Rosalia in
de pastorijtuin en de Akkordeonvereniging De Nachte
gaal in de muziekakademie.
Het Heemmuseum is de ganse dag open en organiseert de
Eerste Hulp bij Dorstgevallen.
Voor het park is 't natuurlijk elke dag "dag van het park".
Dag, park.
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26 mei ... Dag van het Park
Sportdag Edegem Aktief

... Muco Sportivo
Sportdag Edegem Aktief
in Antwerpen Sportief

. . .

Trampolinespringen
tegen Mucoviscidose

Mucoviscidose is een vreselijke erfelijke ziekte, met
dodelijke afloop. Het is een algemene stoornis van de
klieren met uitwendige afscheiding. Het slijm is abnormaal
dik en taai, wat nefaste gevolgen heeft voor de ademhaling
en de spijsvertering. Een muco-patiënt slikt per jaar
ongeveer 14.600 pillen voor de pancreas en 700 flessen
slijmverdunner. Bovendien wordt drie keer per dag naar de
kinesiterapeut gegaan om het slijm er letterlijk uit te
kloppen.

Muco Sportivo wil via sport-sponsororganisaties geld
inzamelen tegen deze dodelijke ziekte.
De gemeentelijke sportraad, samen met het ge
meentebestuur, organiseert hiervoor op 26 mei het
trampolinespringen tegen Muco.
In de sporthal Den Willecom kan tussen 9 en 21 u. op 12
grote trampolines gesprongen worden, tegen betaling van
50 fr. per 3 minuten. Als vereniging kan bv. ook een
trampoline voor een uur gehuurd worden. Inschrijvings
en sponsorkaarten kunnen verkregen worden in de sporthal
of in het gemeentelijk administratief centrum.

Kan je niet komen trampolinespringen, dan kan je toch je
steentje bijdragen door toe te treden tot het steunkomitee
voor Muco Sportivo Edegem. Dit kan door een storting op
rekeningnummer 068-2111029-45 van Muco Sportivo
Edegem. Voor giften vanaf 1000 fr. ontvang je een fiskaal
attest.

Ook 0p 26 mei organiseert de gemeentelijke sportraad de
"Sportdag Edegem Aktief in Antwerpen Sportief", dit in het
kader van de BLOSO-aktie Provincie Antwerpen Sportief
1991.

Deze sportdag behelst een sportwandeling door de
gemeente. Hierbij kan kennis gemaakt worden met
verschillende sporten door langs 5 sportpunten en langs
5 kwispunten te wandelen.
Je kan starten waar je wil, vanaf elk sport- of kwispunt.

Deze punten zijn :

1. Font 5, zijde Kerkplein (pétanqueterrein)
2. Ingang Fort 5, Kerkplein
3. Pieter van Maldereplein
4. Speelplaats OLVE, Drie Eikenstraat
5. Park Centrum & Heemkundig Museum
6. Ingang sporthal Den Willecom - Muco Sportivo
7. Meihof
8. Zijkant van de basiliek, richting zwembad
9. Grasweide aan het gemeentelijk zwembad

10. Fort 5, hangar mini-basketbal.

iedereen, jong en oud, kan aan deze sportdag meedoen.
Het is een aangename en sportieve wandeling tijdens de
Dag van het Park : Edegem Aktief in Antwerpen Sportief.
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Het gebeurde in de gemeenteraad

Herinrichting schoolomgeving
Ir. Haesaertslaan

Ter ontmoediging van het "stilstaan en uitstappen midden
op de rijweg" vóór de schoolingang van het Familia
Instituut in de Ir. Haesaertslaan, werd op die plaats, bij
wijze van testopstelling, een versmalling met hoge
boordstenen aangebracht en een parkeerverbod inge
voerd.

In de laatste gemeenteraadszitting werd besloten de
testopstelling niet te verwijderen. zoals aanvankelijk werd
gepland. maar cleze opgesteld te houden tot de defini
tieve uitvoering. Dit om de "goede gewoonten" die wer
den aangenomen, niet te verleren.

Na een testperiode van meer dan een maand, werd het
ontwerp voor de schoolomgeving van het Familia Insti
tuut en OLVE Prins Boudewijnlaan in de Ir. Haesaertslaan
samen met alle betrokkenen geëvalueerd. Op een
inspraakvergadering konden de schooldirekties,
ouderverenigingen, gemachtigde opzichters, omwonen
den enz. hun kritieken en voorstellen aan het bestuur
overbrengen. Het ontwerp werd algemeen positief
bevonden. Indien de gemeenteraad daar ook zijn
goedkeuring kan aan hechten, kunnen de uitvoerings
werken in de grote vakantie gepland worden.

Nieuw reglement op de kermissen

Door de gemeenteraad werd een nieuw reglement op de
kermissen goedgekeurd. Dit handelt over de plaats en
datum van de kermissen, de regels in acht te nemen bij
verpachting, de mogelijkheid van toewijzing uit de hand,
de opstelling van de kramen, het toezicht en de veiligheid
alsmede de sancties.

Gas- en elektriciteitsverbruik

Door de gemeenteraad werd een nieuwe overeenkomst
tussen de gemeente, het O.C.M.W. en de interkommunales
voor gas- en elektriciteitsdistributie goedgekeurd voor
het werkingsjaar 1990-1991, met mogelijkheid tot
stilzwijgende verlenging gedurende maximum 5 jaar.
Deze overeenkomst heeft tot doel om personen met
betaalproblemen optimaal te begeleiden en sluiten van
tellers voor huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik te
voorkomen of te beperken.

Openbare verlichting Noulaertsplein

1 n het kader van de heraanleg van het Noulaertsplein werd
door de gemeenteraad besloten de openbare verlichting
daar te vervangen gezien de ouderdom van de installatie,
de huidige geringe lichtsterkte en het feit dat haast alle
lichtpunten toch dienen verplaatst te worden. De kostprijs
van de werken wordt geraamd op 1,3 miljoen frank en zal
geprefinancierd worden door IVEKA.
De heraanleg van het Noulaertsplein werd aangevangen
op 2 april.

Onderhoudswerken aan monumenten

1 n het kader van de zorg voor onze monumenten zullen het
monument van de gesneuvelden 1914-1918 en dat van de
weerstanders 1940-1945 in de Onafhankelijkheidsstraat
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Het gebeurde in de gemeenteraad (vervolg)

... Archieffoto standbeeld van de gesneuvelden, hoek
Onafhankelijkheidsstraat/Vrijwilligersstraat..

gereinigd en gekonserveerd worden. De werken zullen
door een firma worden uitgevoerd tegen de geraamde
prijs van 328.000 fr. Daarentegen zullen de gemeente
diensten zelf de sokkels in blauwe hardsteen alsook het
monument van de gesneuvelden 1914-1918 in de
Mariënlaan herstellen en reinigen.

Dienst Gemeentewerken
krijgt nieuw materiaal
Voorde Dienst Gemeentewerken worden een nieuwe frees
en lintzaagmachine aangekocht tegen de respektievelijke
geraamde prijzen van 294.000 fr. en 202.000 fr. Deze
aankoop is noodzakelijk aangezien de huidige toestellen
verouderd zijn en niet meer voldoen aan de vigerende
veiligheidsvoorschriften. Daarenboven wordt in de aankoop
voorzien van een nieuwe vrachtwagen met dubbele kabine
en kipbak. De kostprijs wordt geraamd op 1,9 miljoen
frank. Deze aankoop is nodig ter vervanging van een
vrachtwagen waarvoor geen herstellingsonderdelen meer
verkrijgbaar zijn.

Bereikbaarheid burgemeester en schepenen
De leden van het Kollege van Burgemeester en Schepenen
houden spreekuur in het Administratief Gebouw,
Kontichstraat 19, zoals hieronder opgegeven. Andere
afspraken kunnen via de aangeduide kontaktpersoon
gemaakt worden op onderstaande telefoonnummers,
tijdens de kantooruren.

- Luce Aerts-Lietaer, Burgemeester
donderdag van 10 tot 12 uur
kontaktpersoon : Kristel Kussé (tel. 457.78.40)

- Koen Snyders, Schepen van Kultuur, Jeugd,
Middenstand, Informatie en Inspraak
op afspraak
kontaktpersoon: Theo Schammelhout (tel. 457.78.40)
nieuw privaat adres: Kontichstraat 90 (tel. 457.48.04)

- Rony Rumes, Schepen van Openbare Werken en
Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid en Ontwikke
lingssamenwerking - maandag van 20 tot 21 uur en

donderdag van 15 tot 17 uur
kontaktpersoon : Marianne Bellon (tel. 457.78.40)

- Terry Goossens-Luyckx, Schepen van Sport, Parken en
Plantsoenen - dinsdag van 10 tot 12 uur
kontaktpersoon : Hugo Verreycken (tel. 448.00.78)

- Dirk De Ridder, Schepen van Verkeer, V.z.w. Sport &
Rekreatie, Rechtszaken
op afspraak
kontaktpersoon: Nicole Van Gysel (tel. 457.78.40)
nieuw privaat adres : Prins Boudewijnlaan 241 (tel.
440.86.80)

- Jan Pszeniczko, Schepen van Sociale Zaken, Gezin en
Onderwijs - maandag op afspraak en dinsdag van 16 tot
18 uur
kontaktpersoon : Greet Rotty (tel. 457.78.40)

- Willy In-'t-Ven, Schepen van Financiën
op afspraak
kontaktpersoon: Marcel Van Meerbeek (tel. 457.78.40)
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Info Edegem
extra katern

gemeentelijk informatieblad april 1991

Samen in de weer voor veilig verkeer
Nla de doelstellingenfase en het onderzoeksgedeelte werd de volgende, vrij beslissende, stap gezet
!n het verkeersleefbaarheidsplan. nl. het debat overde wensstrukturen voorde verschillende soorten
van weggebruikers.
ûcor het studiebureau Groep Planning werden voor het voetgangersverkeer, (brom)fietsverkeer,
0petar v&rvoer en autoverkeer de grote verkeersstrukturen ingetekend en aan de stuurgroepver
ga'ering voorgelegd. De wensstrukturen zijn een ruimtelijke vertaling van de doeleinden, die in het
vorige infoblad uitvoerig werden uiteengezet.
Het uitgangspunt is ongetwijfeldhet verhogen van de verkeersleefbaarheid in de verblijfsgebieden. En

(· .. <

dit zijn er heel wat. Alle wijken van Edegem, uitgezonderd de grote assen, komen hiervoorin
aanmerking. De "ZONE-30"zal een belangrijkinstrumentzijn om dit uitgangspuntte realiseren. Alleen

.+ Z2

"traag" verkeerkan de veiligheid en ookde leefbaarheid in woonzones verbeteren.
Een ander even belangrijk uitgangspunt is de uitbouw van een samenhangend centrumgebi
centrum van Edegem kan niet bepaald attraktief genoemd worden. Het zijn een aantal
winkels zijn, echterzonder een koherent winkelgebied te vormen. Het is ook voornamelijk "a

richt". Doormeeraandacht te besteden aan verblijfsfunkties, zoals winkelen, wandelen,
kan het centrum weer leefbaar worden.

DE WENSSTRUKTUREN

wensstruktuur voetgangersverkeer

In het centrum moeten de voetgangers extra aandacht
krijgen. Het is belangrijk dat men in de nabijheid van het
centrum, op een goed beloopbare afstand, kan parkeren.
Buiten het centrum wordt vooral gelet op de school
omgevingen, schoolroutes en de verkeersveiligheid op de

drukke verkeerswegen. Men moet er vlot en veilig
kunnen oversteken. In de verblijfsgebieden worden de
wensstrukturen vertaald inZONE-30-maatregelen. Enkel
traag en beperkt verkeer kan hier veiligheid voor
voetgangers garanderen.



SAMEN INDE WEER VOOR VEILIG VERKEER

HET GEMEENTEBESTUUR WIL ER WERK VAN MAKEN

wensstrukluur fietsverkeer

Tussen de verschillende woonbuurten en de plaatsen
waar veel fietsers komen, zoals scholen, het centrum,
enz... moet op een veilige, komfortabele en aantrekkelijke
manier kunnen gefietst worden. Zonder veel omwegen
moet men zijn bestemming kunnen bereiken.

In het centrum wordt gekozen voor "geïntegreerd"
fietsverkeer, dus géén afzonderlijke fietspaden. Het is
bewezen dat dit veiliger is, op voorwaarde dat de snel
heid van het autoverkeer drastisch daalt.

Op de Drie Eikenstraat, de Hovestraat en de
Mechelsesteenweg, worden veilige fietspaden gepland,
afgescheiden van de weg of ten minste verhoogd.

Op de Prins Boudewijnlaan zal men in de toekomst
langs beide zijden in beide richtingen kunnen fietsen.
Oversteken om het fietspad te volgen zal dus niet meer
verplicht zijn!

In de verblijfsgebieden zullen de fietsers zich veilig kun
nen verplaatsen, omdat de snelheid er tot 30 km/uur zal
beperkt worden.

Enkel door dergelijk fietsvriendelijk beleid kan een
werkelijk alternatief worden geboden voor een groot
aantal korte verplaatsingen die nu per auto worden
gemaakt.

GEMEENTE
EDEGEM

• • • •

s
• • • •
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SAMEN IN DE WEER VOOR VEILIG VERKEER

DE WENSSTRUKTUREN

emsstrutuurautoverkeer

D Het hoofdwegennet WENSSTRUKTUUR HOOFDWEGENNET

Het wegennet van Edegem werd hiërarchisch onder
verdeeld in :

• autosnelwegen/autowegen
• regionale en hoofdontsluitingswegen van Edegem
• hoofdstraten, ontsluitings- en bedieningsstraten van

Edegem
• ontsluitings- en bedieningsstraten van deelgebieden.
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regionale ontsluiting en
hoofdontsluiting Edegem
hoofdstraten; ontsluiting en
bediening Edegem
ontsluiting en bediening
deelgebieden

Belangrijk hierbij is dat de drukte in de Kontichstraat
gevoelig zal dalen. Zij krijgt enkel nog het verkeer van de
wijk te verwerken. Doorgaand verkeer zal geweerd
worden. Konkreet betekent dit dat de Kontichstraat een
ZONE-30-allure zal krijgen.

In de FortV-straat dringen zich ook kordate maatregelen
op. Deze straat "levert" namelijk heel wat sluipverkeer
op in de Kollegewijk en de wijk Oude Elsdonk.
Daar waar de Fort V-straat op dit ogenblik nog de funktie
van ontsluitingsstraat vervult, zal zij in de toekomst dus
een woonstraat moeten worden. 1
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■ Verkeerscirculatie in het centrum

De uitbouw van een samenhangend, attraktief
winkelgebied, is het belang rijkste uitgangspunt voor de
verkeerscirculatie in het centrum. Om dit te realiseren
moet er meer aandacht besteed worden aan de
voetganger, die op een aangename manier moet kunnen
winkelen, wandelen, de rijbaan oversteken, mensen
ontmoeten, enz. De auto zal zich moeten aanpassen aan
dit gewijzigd winkelgedrag door traag te rijden. Het
traag verkeer zal ook het fietsverkeer ten goede komen.
De bedoeling is ookhet centrum verkeersarmer te maken,
dus minder auto's door het centrum te jagen die er
eigenlijk geen bestemming hebben. Dit kan niet van de
ene dag op de andere gerealiseerd worden, maar
stapsgewijs, op lange termijn. Indien de verkeersdrukte
blijft stijgen en zo het winkelgebeuren aantast en in
gevaar brengt, moet de herinrichting toelaten om daar
paal en perk aan te stellen door een verkeersarm en,
indien nodig en wenselijk, een autovrij centrum voor
ogen te houden.

■ Verblijfsgebieden
In de verblijfsgebieden staat de verkeersveiligheid en
leefbaarheid voorop. Het autoverkeer zal zich moeten
aanpassen door traag te rijden. De ZONE 30 zal een
belangrijk instrument zijn om dit te realiseren. De snelheid
wordt er teruggebracht tot 30 km/uur.
Snelheidsremmende maatregelen ondersteunen de
verkeersborden die dergelijke zones afbakenen. Bijna
alle woonwijken van Edegem, uitgezonderd de grote
assen, komen hiervoor in aanmerking.

wensstruktuur openbaar vervoer

In opdracht van de openbare vervoersmaatschappij "DE
LIJN" wordt het openbaar vervoer aan een grondig
onderzoek onderworpen. Het is dus nog even wachten
op de resultaten hiervan.
Er zal in ieder geval gestreefd worden naar een vlot en
komfortabel openbaarvervoer. Geen enkele wijziging in
de verkeersstruktuur van Edegem mag nadelige gevol
gen hebben op het openbaar vervoer, integendeel er
dient gezocht te worden naar voorrangsmaatregelen ter
bevordering ervan.

Aan de randen van het centrum moeten parkeer
mogelijkheden uitgebreid worden, vnl. op de Drie
Eikenstraat tegen het centrum aan. Op die manier kan
de stijgende parkeerdruk opgevangen worden. Het
gemeenteplein blijft een belangrijke parkeerplaats, gratis
en zonder tijdsbeperking. Dit betekent dat er voorlopig
nog geen parkeermeters in het Edegems straatbeeld
zullen verschijnen. Het beurtelings parkeersysteem dat
wij nu in vele straten kennen, zou beter vervangen
worden door een eenvoudiger en duidelijker systeem.

Voor wat betreft de verkeersleefbaarheid in
verblijfsgebieden, werd reeds een fasering voorgesteld.
De Kollegewijk en de wijk Oude Elsdonk zouden eerst
worden aangepakt, samen met Centrum Zuid (omgeving
Kontichstraat). Buizegem, Centrum Noord, Elsdonk en
Molenveld staan vervolgens op het programma.

inspraak

De volgende stappen in de verkeersstudie zijn de
herinrichtingsvoorstellen en het uitwerken van een plan
van aktie.

Begin juni start een ruime informatie- en inspraak
kampagne naar de verschillende wijken toe :

4 juni : Wijk EIsdonk & Molenveld
5 juni : Kollegewijk & wijk Oude Elsdonk
6 juni: Centrum & Buizegem.
Wij houden U zeker op de hoogte.

4
Het rapport Verkeersleefbaarheidsplan deelrapport 2 De Het gehele studierapport van studiebureau Groep Planning Brugge
Wensstrukturen. ligt ter inzage op de verkeersdienst, Kontichstraat 48, van 9.00 u.

tot 17.00 u. Mevr. N. Van Gysel zal u hierbij graag te woord staan.



Ontwikkelingssamenwerking

Opbrengsten DOE-akties 1990

• Stortingen van personen en
verenigingen: 46.000 fr.

• November-aktiviteiten: 204.559 Ir.
Kwisavond, kaart- en stickerverkoop,
ontvangst van Sir Madhaven

• Gemeentetoelage '90 : 500.000 Ir.

TOTAAL
1.050.000 fr

Langs deze weg wensen wij iedereen te danken die op onbaatzuchtige wijze meehielp om dit resultaat te bereiken'

Projekt Konda Reddy/Indiê
Zoals wij reeds in voorgaande gemeentebladen vermeld
den, zijn onze Indische projekten in samenwerking met
AWARE georganiseerd. AWARE is de plaatselijke
bewustzijnsorganisatie die opkomt voor de rechten van de
allerarmsten.
De opbrengst van de DOE-akties '89, nl. 932.000 fr.
mochten wij in november Il. overhandigen aan de voorzit
ter van AWARE, Sir S. Madhaven, die ter gelegenheid van
11 november te gast was in Edegem.
Na overleg werd besloten deze gelden over te dragen aan
de dorpscluster Chigurumamidi in de deelstaat Andra
Pradesh.
De opbrengsten 1990 zullen gestort worden ten voordele
van een tweede dorpscluster V.R. Puram (Vara
Ramachandra Puram), gelegen in dezelfde deelstaat, in
het distrikt Khamman.

Graag vermelden wij op welke drie vlakken onze projekten
zich situeren :

• Geïntegreerd ontwikkelingsprogramma voor de Konda Reddy
Tri balen

De Konda Reddy tribalen leven aan de oevers en in het achterland van
de Godavari-rivier. Ze zijn zo goed als volledig van de buitenwereld
afgesneden. De gezondheidstoestand van de groep is alarmerend en

hun aantal neemt dan ook drastisch af. Als hier niet vlug verandering in
komt, zijn deze tribalen binnen enkele jaren uitgestorven (momenteel
schat men hun aantal op 80.000).

• Bevrijding van de slavenarbeid
Bonded Labour" betekent gebonden arbeid of lijfeigenschap. Het
ontstaat uit een vorm van leensysteem dat zeer vlug tot lijfeigenschap
leidt. Het is het rechtstreeks gevolg van de grote armoede waarin vele
kastelozen leven. Het verplicht hun soms om voor levensnoodzakelijke
uitgaven een klein bedrag te lenen. Het enige wat men als onderpand
kan geven, is hun persoon en hun arbeid. De schuld wordt ook vaak
overgedragen van vader op zoon.
Bonded labour" werd in 1976 bij wet verboden. In de prakt ijk blijft het
echter voortbestaan. AWARE richt dorpsraden op zodat alle bonded
labourers op solidaire steun van de groep kunnen rekenen.

• Inkomensverwervende aktiviteiten voor vrouwen
De situatie van de vrouw is zoals in alle ontwikkelingslanden allesbehalve
rooskleurig. Het krijgen van een dochter biedt weinig perspektief als
een potentiële broodwinner. Het zijn vooral de zonen waarin geïnvesteerd
wordt.
Slechts 24% van de vrouwen kan lezen en schrijven.
De vrouwen zijn het slachtoffer van een dubbele discriminatie: zowel
binnen de maatschappij als binnen hun eigen huisgezin. Eeuwenoude
tradities. bestaande kultuurpatronen, bepaalde wetgevingen houden
deze onrechtvaardigheid in stand.
AWARE wil een einde maken aan de onderdrukking van de vrouwen.
Vrouwen worden door de vrouwenorganisaties uit hun eigen midden
geselekteerd en krijgen op het vormingscentrum van AWARE een
bewuste vorming.
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Zorg voor het leefmilieu

Klein gevaarlijk afval

Om het milieubelang van het Klein Gevaarlijk Afval te
onderstrepen, heeft het gemeentebestuur reeds twee jaar
geleden de selektieve ophaling hiervan georganiseerd. De
inwoners werden hiertoe aangemoedigd mede dankzij een
betoelagingspremie van 280 fr. bij de aankoop van de
KGA-box (480 fr.) die hen netto nog slechts 200 fr. kost.
Inmiddels hebben reeds 700 gezinnen zulk een handige
box. Langs deze weg dankt het gemeentebestuur deze
gemotiveerde gezinnen voor hun milieubewuste
onmiddellijke aanschaf.
Het nut van onze KGA-box-aktie wordt ook onderstreept
door het feit dat minister Kelchtermans van Leefmilieu de
intentie heeft alle Vlaamse gezinnen in de loop van 1991
92een KGA-box ter beschikking te stellen mits de gemeente
de ophaling ervan organiseert. De boxen zouden dan gratis
worden verdeeld. Daar wij in Edegem deze ophaling reeds
kennen, kan elk gezin dus profiteren van zulke aanschaf.
In die zin menen wij dat een regeling moet besproken
worden met het Staatssekretariaat voor Leefmilieu en
OVAM om onze milieugeëngageerde inwoners te
kompenseren voor het feit dat zij zo vlot op onze aktie
hebben ingespeeld.
Daar verschillende inwoners het milieu-effekt van onze
aktie toch belangrijker vinden dan de uitgave van slechts
200 fr., blijven wij deze boxen voorlopig onder dezelfde
voorwaarden als voorheen aanbieden.

Inzameling KGA:

4 mei
10-12 u. Joe Englishlaan
12.30- 14.30 u. St-Goriksplein
1 juni
10-12 u. Gemeenteplein
12.30-14.30 u Philips De Monteplein

Komposteren
WAAROM?
Milieuvriendelijk,
vermindering afvalberg,
kompost is een uitstekende bodemverbeteraar voor sier
en moestuin.
WAT?
Groente-, fruit- en tuinafval wordt op natuurlijke wijze
omgezet tot kompost.
HOE?
Eenvoudig, met een VAM-kompostvat!
KOSTEN?
Reeds 4 jaar een ongewijzigde kostprijs: 2.340 fr.
WAAR?
Informatie en bestelling : Groen- en Milieudienst.
Let op: nieuw telefoonnummer: 448.00.78.

!
rlrerf bh
tbr la deint#
tltroiptr helpe
po lire

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 1111111111111111111



Aktie "Goede gronden voor
propere honden"

Aktie "Goede gronden voor propere honden" treedt in de
2e fase van uitwerking.

Weldra vindt U in de wijk Buizegem op de aangeduide
plaatsen de met 'Pampertje'voorziene okerkleurige bakken.
Tegelijkertijd vragen wij alle winkels die IHK-vuilniszakken
verkopen of zij ook bereid zijn schepjes en hondenzakjes
aan te bieden zodat U steeds voorzien van het aangepast
materiaal, met uw huisvriend op wandel kunt gaan.

Het spreekt voor zich dat elk hondenbezitter die deze
tegemoetkomende aktie wil erkennen hiervan gebruik wil
maken, maar er ook voor zal zorgen dat de zakjes goed
gesloten in de pamperbakken gedeponeerd worden.

Uw medewerking moet borg staan voor het sukses van
deze aktie. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat
echte dierenvrienden hierop zullen inspelen en de resultaten
positief uitvallen, zodat uitbreiding van dit projekt zo snel
mogelijk zou kunnen verwezenlijkt worden.

Standplaatsen Pampertjes-bakken

\
1~
1

~

$
r,,·

Schc;lc, k l.t9 .,. ~••·:_~/~-
·- ·----- ·- \
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Nieuws uit het O.C.M.W

Geld is er om uit te geven, en om advies
over te krijgen ...
Veel geld hebben is plezierig.
Je kan dan kopen wat je wil.
Toch is het niet alleen de HOEVEELHEID die telt, maar ook
de MANIER waarop je het uitgeeft.
Als je er verstandig mee omspringt, kan je MEER doen
met MINDER geld.
Dat is niet gemakkelijk.
Zeker niet als je geen fortuinen verdient en iedere maand
maar juist genoeg geld hebt, of altijd net te weinig.
Het lijkt zelfs onmogelijk als je zo verschrikkelijk graag
wil dat je kinderen het beter hebben dan jij.
En als je als kleine zelfstandige keihard werkt, en toch
failliet gaat, lijkt het wel onbegonnen werk.
Meer doen met minder geld is een kunst.
Moeilijk Maar je kan het leren.
Het O C.M.W. heeft een boekje voor diegenen die deze
kunst onder de knie willen krijgen.

Onze politie deelt mee
Rattenbestrijding
Eenieder die het juridisch of feitelijk gebruiksrecht heeft
van boerderijen, restaurants, klinieken, fabrieken,
opslagplaatsen, stortplaatsen, slachthuizen, vilbeluiken
en/of terreinen die als gunstige verblijf- of voedselplaats
van ratten bekend zijn, of waarin rioleringen uitmonden, is
bij aanwezigheid van deze dieren wettelijk verplicht deze
efficiënt te bestrijden, en dit gedurende de perioden maart
mei en oktober-december.
De bestrijdingsprodukten, lokazen en strooipoeders
moeten gebruikt worden derwijze dat zij geen gevaar
opleveren voor andere diersoorten.
Bij nalatigheid kan de bevoegde overheid van ambtswege
optreden, op kosten van de overtreder.
Rattenvergif is kosteloos te verkrijgen op het politie
kommissariaat te Edegem, Kontichstraat 17.
De gebruiksaanwijzing staat op de verpakking vermeld en
dient korrekt te worden opgevolgd.

Er staan tips in om minder geld uit te geven :
Hoe kan je voordelig winkelen?
Hoe bespaar je best op gas, elektriciteit en water?
Waar moet je op letten als je op afbetaling koopt of een
verzekering neemt?
Hoe kan je opschrijven hoeveel geld je krijgt en waar je het
aan uitgeeft?
Wat moet je in het oog houden als je iets koopt van een
leurder aan de deur, of van een postorderbedrijf?
Het is een handig boekje.
En het is NIET somber.
Wij vinden niet dat je vanaf nu zo zuinig moet gaan leven
dat je vanzelf een echte zuurpruim worclt. Integendeel.
Besparen is voor ons juist - op een slimme manier - van
het leven genieten.
Daar willen we je graag advies over geven.
Als je dit boekje gratis wil toegestuurd krijgen, bel clan
gerust of kom eens langs onze SOCIALE DIENST
Terlindenlaan 1- Edegem, tel. 457.17.10 - toestel 313.
Open alle werkdagen van 9 u. tot 17 u.

Distelbestrijding
Eveneens is eenieder die het juridisch of feitelijk
gebruiksrecht heeft van gronden en/of terreinen, en hier
op de aanwezigheid van schadelijke distels vaststelt,
wettelijk verplicht deze te verwijderen door ze af te maaien
of te bewerken met herbiciden, en dit meer specifiek
gedurende de periode half april en begin juni. Men dient te
allen tijde de bloei en zaadvorming van deze schadelijke
planten te bestrijden.
Bij nalatigheid kan de bevoegde overheid ambtshalve
optreden op kosten van de overtreder.
Als schadelijke distels worden beschouwd: akkerdistel 
speerdistel - kruldistel en kale jonker.
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Zaterdagavondkoncert

1juni - 20.15 uur

Noteert U alvast de datum van dit eerste zaterdagavondkoncert van dit jaar: optreden van

TRIO ARABESOUE
(piano - viool - cello)

Plaats: St.-Antoniuskerk te Edegem-Centrum.

1 nkom: 200 fr.- 150 fr. +3-pas, CJP en -16-jarigen
10% vermindering voor de "Vrienden van de Edegemse Koncerten"
Reservatie van genummerde plaatsen is mogelijk in het Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem, bij Kristel
Kussé (tel.: 457.78.40 - toestel 213).

Tentoonstellingskalender
Kunstcentrum Huis Hellemans

In april - mei stellen de laureaten tentoon van de wed
strijd:
"EDEGEM: MONUMENTEN, ZICHTEN EN SAGEN",

die plaats had tijdens de jaarmarktfeesten 1990. Een
selektie van hun werk was reeds te zien ter gelegenheid
van de Open Monumentendag.

Van 20 april tot 19 mei exposeren deze laureaten met
hun ander werk:

MARLEEN ADRIAENSSENS, grafiek
P. BASTIAN DE CONINCK, schilderijen
MICHEL MONDON, foto's
WALTER VAN LANTSCHOOT, aquarel
RAYMOND WILLEMS, schilderijen.

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!
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Folkloristisch feest "Meneerke van Buizegem"

... En toen waren ze nog met drie!
Je denkt dan: de Paasvakantie komt er aan, laat ons
vlug nog die 5 veertoestelletjes (je weet wel, die
wiebeldingen waar kleine kinderen zo graag op zitten)
plaatsen aan de speeltuin Fort 5.
Dus: je laat alles voor wat het is, en op een mooie
vrijdag plaats je ze.
Maandag daarop: voetsteuntje van één ervan
brutaalweg afgebroken, en toestel dus onbruikbaar.
Een week later: toestel nummer twee radikaal
doormidden gebroken.
Nochtans worden die spullen vervaardigd volgens de
strengste Duitse veiligheidsnormen, en geen kind
slaagt erin om daar iets aan te mispeuteren.
De kinderen, die er wilden op spelen, danken hierbij
de "kinderen" die hen dat genot ontnamen.

Graag nodigt het Komitee "Meneerke van Buizegem" U
dit jaar terug uit op het folkloristisch gebeuren rond
"Meneerke van Buizegem". De feestelijkheden vinden
plaats in en rond een verwarmde feesttent op de
rekreatiezone Romeinse Put.
Het eigenlijke feest heeft traditioneel plaats op mei
avond en het programma voorziet volgende aktiviteiten :

Dinsdag 30 april
19.00 uur: STOET door Buizegem

vertrek op het St.-Goriksplein
m.m.v. de Kring voor Heemkunde,
St.-Sebastiaansgilde, pvba De Karos,
Muziekkapel Chiro CHE.

19.00 uur: MUZIKAAL OPTREDEN door het Symfonisch
Jeugdorkest Edegem, aan de Romeinse Put

19.45 uur: WAGENSPEL
m.m.v. R.A.T. De Meeuw
VONNIS EN TERECHTSTELLING
"MENEERKE"
m.m.v. de Kring voor Heemkunde en het
Buizegemkoor en de Muziekkapel Chiro CHE.

20.30 uur: GEZELLIG SAMENZIJN
met barbecue en muzikale omlijsting
inkom gratis.

Verder zijn volgende aktiviteiten gepland tijdens de
voorgaande dagen :

Zaterdag 27 april
20.00 uur: KAARTAVOND

inschrijvingen vanaf 19 Uur
inleg : 50 fr.

Zondag 28 april
14-15 uur : start WANDELZOEKTOCHT door Buizegem

aankomst tot 17 uur - prijsuitreiking om 18
uur
inschrijving : 20 fr.
KINDERNAMIDDAG
met optreden van klown Jonas enzijn
wonderlijke poppen
inkom : 40 fr.

15 uur:
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Sociaal telefoontarief
Sedert 1 juni kan U genieten van het verlaagd tele
foontarief indien: • U ten volle 65 jaar oud bent of voor
minstens 66% gehandicapt; • Uw bruto-gezinsinkomen
niet meer dan 404.972,- fr. bedraagt; per inwonende
persoon ten laste mag dit bedrag met 74.971,- fr. ver
meerderd worden.
Het Provinciebestuur Antwerpen verleent eveneens een
tegemoetkoming in de aankoop, plaatsing en huur van
kommunikatie-(telefoon) en alarmsystemen ten behoeve
van ten huize verblijvende zwaar gehandicapten, ge
hoorgestoorden vanaf 70 dB, ten huize verblijvende be
jaarden van tenminste 70 jaar, geisoleerde zieken met
ziekte-invaliditeit van tenminste 66% en ten huize ver
blijvende epileptici.
Uw netto-belastbaar inkomen van 2 jaar terug mag
niet hoger zijn dan 430.000,-fr. Per inwonend persoon
ten laste mag dit bedrag met 43.000, -fr. vermeerderd
worden.

Redaktioneel
Sommigen onder U kennen hen misschien nog, de
dansers van het uniek Nationaal Rwandees ballet
Amasimbi N'Amakombe. In 1987 traden ze, in het kader
van het ontwikkelingsprojekt Kigembe, in onze
gemeente op en nu zijn zij er weer tijdens het
Internationaal Volksdansfestival Edegem. Graag willen
wij voor dit initiatief een lans breken en wij cloen dit op
de blz. 8 en 9.
Dit gemeenteblad is tevens gewijd aan de 11 juli-viering.
Het programma vindt U op de laatste pagina.
Daarenboven gaat bijzondere aandacht naar onze
gemeentelijke onderwijsinstellingen en hetgeen zij U
volgend schooljaar te bieden hebben. Wist U trouwens
al dat in Edegem gestart wordt met een kunstakademie?
Vanzelfsprekend vergeet U ook niet onze andere artikels
te lezen.
Wij wensen U alvast een zonnige en ontspannende
vakantie en geven U rendez-vous einde augustus.

Gemeentediensten
Alle Gemeentediensten zullen gesloten zijn op don
derdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) en
op donderdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw-Hemel
vaart).
Tijdens de maanden juli en augustus zal er geen
dienstverzekering zijn op de diensten Bevolking en
Sekretariaat. De Sociale Dienst evenwel behoudt een
dienstverzekering op dinsdagavond van 17 tot 20 uur.

Gemeentelijke Openbare Diskoteek
Jaarlijkse vakantiesluiting van 8 juli tot 2 augustus.

Pensioen aanvragen
kan voordeel bieden
Sedert het invoeren van de flexibele pensioenleeftijd op
1 januari 1991- mannen en vrouwen kunnen zelf bepa
len wanneer ze op pensioen willen gaan vanaf de leeftijd
van 60 jaar - kan het voor mannelijke werklozen finan
cieel interessanter zijn op pensioen te gaan dan tot hun
65 jaar te wachten om een pensioenaanvraag in te
dienen.
Op onze dienst bevolking - afdeling pensioenen kunt U
terecht voor meer inlichtingen daaromtrent.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad
Gezondheidspreventie
De gemeenteraad besloot om aan te sluiten bij de
Regionale Gezondheidsraad Regio Zuid.
Deze nieuwe raad, clie de gemeenten van de kantons
Kontich en Boom omvat, zal een preventief gezond
heidsonderzoek opstarten en begeleiden.
Edegem zal in de regio als proef- of pilootgemeente
fungeren. Naast de gemeenten van voornoemde kan
tons en de huisartsenverenigingen, nemen het Provin
ciebestuur en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne aan
het initiatief deel.
De provinciale koördinator krijgt onderdak in het ge
meentehuis Edegem. Elke aangesloten gemeente betaalt
1 fr. per inwoner als deelname in de kosten van deze
koördinator en voorziet 10 fr. per inwoner als algemene
werkingskosten.
Een eerste kampagne start in hei najaar met een kanker
onderzoek.

Cementelije Middenstandsraad
Om de Edegemse zelfstandigen inspraak ie geven in het
gemeentelijk middenstandsbeleid werd door de ge
meenteraad een gemeentelijke middenstandsraad
opgericht. Zo zal deze raad adviezen kunnen formuleren
met betrekking tot het middenstandsbeleid alsook
konkrete aktiviteiten kunnen op het getouw zetten, die
openstaan voor alle Edegemse zelfstandigen.
De middenstandsraad heeft een half-open struktuur
Zulks houdt in, dat naast de aanvankelijke leden, ook
personen die in Edegem als zelfstandige aktief zijn bij de
raad kunnen aansluiten, op voorwaarde echter dat zij
zich verbinden om tenminste 2 jaar aan de werking van
de middenstandsraad deel te nemen.
Dit nieuwe initiatief werd op maandag 3 juni ll. door het
gemeentebestuur aan de Edegemse zelfstandigen voor
gesteld. 87 personen, vertegenwoordigende 58 handels
zaken, waren aanwezig. 37 middenstanders engageer
den zich onmiddellijk om toe te treden tot de nieuwe
raad.
In een volgende bijeenkomst zal een bestuur worden
verkozen.

Onderzoek riolering
Prins Boudewijnlaan
Het onderzoek - met videocamera - van de riolering van
de Prins Boudewijnlaan wordt in een tweede fase
verdergezet. De kostprijs van de werken wordt geschat
op 2.293.000 fr.

Verhuring Forttheater
Het Forttheater krijgt terug bewoners. Na besprekingen

(Foto R Van Dijck)

gevoerd met de Edegemse toneelverenigingen, werd on
langs door de gemeenteraad de huurovereenkomst
goedgekeurd met twee gezelschappen: Talkatief en
R.A.T. De Meeuw. Deze overeenkomst, die nog ter on
dertekening aan beide gezelschappen dient voorgelegd,
is gelijkaardig aan de andere bestaande huurovereen
komsten met verenigingen gevestigd op Fort 5. De ge
plande investeringen worden, als gevolg van de huur
overeenkomst, beperkt tot het leveren van materialen
om de bergruimte van het Forttheater te verbouwen tot
oefenruimte.

Verkeersingrepen
De gemeenteraad keurde in zijn laatste zitting twee
verkeersingrepen goed. waarvan de kosten geraamd
worden op 1.659.821 fr.
Een ingreep situeert zich in de Ir. Haesaertslaan. De
proefopstelling aan de schoolpoort krijgt een definitief
karakter. Het gunstig evaluatie-advies dat naar voor is
gekomen tijdens de hoorzittingen en de vrij positieve
ervaringen met de opstelling liggen aan de basis van
deze beslissing. De situatie aan andere schooluitgangen
werd ook reeds bekeken en in de lopende verkeersstu
die worden in dat verband oplossingen voorzien.
De andere ingreep zal Edegem een eerste "inrijpoort"
verschaffen. Aan de oversteek van het Meihof in de
Hovestraat komt een verkeersplateau met groenvoor
ziening en verkeerskegels. Zo zal de snelheid van de
auto's afgeremd worden en het oversteken beveiligd.
Het fietspad in de richting Hove zal een kronkel maken
over de bestaande parkeerstrook en het visuele aspekt
van de ingreep zal de weggebruiker diets maken, dat hij
zijn rijgedrag moet aanpassen.

Afsluiting perceel
gemeentegrond langs Herfstlei
Op bedoeld perceel wil het gemeentebestuur ten be
hoeve van de dienst openbare werken een voorlopige
opslagplaats voorzien van inerte materialen, zoals
boordstenen, dals e.d. Daarom wordt een draadafslui
ting voorzien met daarachter een tweewallig groen
scherm. Kostprijs: 205.000 fr. Van zodra een betere en
blijvende oplossing gevonden wordt, krijgt deze grond
het regime "park".
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Zorg voor het
leefmilieu
Zomer en ... geluidsbewust gedrag
Als het kan, zullen we nooit een geluid maken waar we
zelf een hekel aan hebben. Veelal maken we juist geluid
voor ons plezier, zoals met de muziekinstallatie, de TV,
of bij een gezellig samenzijn. En als we er niet ronduit
van genieten, dan hoort ons geluid toch tenminste bij
een bezigheid die we nuttig vinden, zoals autorijden,
karweitjes opknappen, stofzuigen, grasmaaien, enz.
Vaak is geluid echter een bron van ergernis voor ande
ren. Soms worden wij op onze beurt weer gehinderd
door geluiden waar anderen juist plezier aan beleven, of
waar zij gewoon niet bij nadenken.
Geluid wordt dus pas geluidshinder als we het zelf niet
willen horen.
In de zomerperiode leven we een stukje meer buiten. Dit
heeft voor gevolg dat buitengeluiden extra aandacht
verdienen.
De hierna volgende tips zullen U duidelijk maken dat we
elkaar met een beetje goede wil heel wat geluidshinder/
ellende kunnen besparen :
· Maai het gras op een redelijk tijdstip, zeker niet op

zondag (dat is trouwens verboden), je buren willen
dan rustig in hun tuin zitten.
Ook voor andere lawaaierige buitenwerkjes kan je
minder hinderlijke tijdstippen kiezen. Een elektrische
heggeschaar, verticuleermachine en andere hobby
apparaten maken veel lawaai.

K'±..lill,'tjf.j·
léosffPf
Se

Muziek is een veel voorkomende bron van geluids
hinder tussen buren. Herkenbaarheid, zuivere tonen
en ritme maken dat muziek snel hoorbaar en hin
derlijk is. Komt daarbij dat tussen cle buren enorme
verschillen bestaan in muziekkeuze en in de manier
waarop deze wordt beleefcl.
Uiteraard geldt dit ook als je buiten, op het balkon of
in de tuin, muziek wil beluisteren. Beperk het geluids
volume of zet een koptelefoon op. Of nog beter, tracht
te genieten van de stilte en de rust.
Omdat eenieder de vensters heeft open staan, moet je
er rekening mee houden dal geluiden die binnen wor
den geproduceerd, gemakkelijk de buren hinderen.
Tuinfeestjes behoren tot de zomerpret. Zorg echter
dat ze de rust van de buren niet verstoren. Nodig ze
uit of waarschuw ze dat je een feestje hebt. Als het
laat wordt, maan je gasten aan stiller te praten of
verplaats het feestje naar binnen.

Papiercontainers
De idee om huisvuil te selekteren aan de bron, in het
gezin, vindt steeds meer ingang. Dat is duidelijk te
merken aan het groeiend sukses van de glas- en
papierinzameling via de containers.
Het verheugt het gemeentebestuur dat steeds meer
inwoners aktief gebruik maken van de hen geboden
mogelijkheden om afval op de meest milieu-ver
antwoorde manier te verwijderen
Maar... sommigen nemen het niet zo nauw met de
discipline bij de containers.
Kartonnen dozen worden naast de container gezet, al
dan niet gevuld met papier, ook al is de container niet
vol. Deze handelswijze getuigt van laksheid en zorgt
ervoor dat de omgeving van de containers een rom
melige en vuile aanblik geeft.

ZET NOOIT PAPIER EN/OF KARTON
ROND DE PAPIERCONTAINER

Mocht de container vol zijn, niettegenstaande de da
gelijkse kontrole, probeer dan een andere container of
kom later eens terug
Hierdoor blijft de omgeving proper en hoeven de bewo
ners uit de buurt zich niet te ergeren aan rondvliegend
papier.
Iedereen levert hierdoor een bijdrage aan het sukses van
de selektieve papierinzameling.

Inzameling klein chemisch of gevaarlijk afval
Zaterdag 7 september
10.00 tot 12.00 u. : Joe Englishlaan
12.30 tot 14.30 u. : St-Goriksplein
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Voor onze wandelaars ...
Eindelijk een rustbankenplan
te Edegem

·. rJ

(Foto J Renoy)
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Zorg voor het
leefmilieu (vervolg)

Aktie "Goede gronden
voor propere honden"
Aktie "Goede gronden voor propere honden" treedt in
de 2e fase van uitwerking.

Zoals in ons vorig gemeenteblad aangekondigd, werden
inmiddels in Buizegem een 20-tal met "Pampertje"
voorziene okerkleurige bakken aangebracht, verspreid
over de wijk.

Wij vragen nogmaals aan alle winkels die IHK-vuilnis
zakken verkopen of zij ook bereid zijn schepjes en hon
denzakjes aan te bieden, zodat U steeds voorzien van
het aangepast materiaal, met uw huisvriend op wandel
kunt gaan.
Het spreekt voor zich dat elke hondenbezitter die deze
tegemoetkomende aktie wil erkennen hiervan gebruik
wil maken, maar er ook voor zal zorgen dat de zakjes
goed gesloten in de pamperbakken gedeponeerd wor
den.

Uw medewerking moet borg staan voor het sukses van
deze aktie.

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat echte die
renvrienden hierop zullen inspelen en de resultaten
positief uitvallen, zodat uitbreiding van dit projekt zo
snel mogelijk zou kunnen verwezenlijkt worden.

Voor een nog properder Edegem ...

Geen inspanning is ons te veel om, samen met onze
inwoners, het imago van een proper Edegem hoog te
houden. Op straten, parken en plantsoenen verschijnen,
in harmonie met de omgeving, steeds meer papier- en
afvalbakken. Een uitnodiging in meer om onze gemeente
rein te houden.

In de drukkere winkel- en wandelstraten zijn deze reci
piënten wat opvallender. Dat mag ook, hier komt het
meeste volk voorbij, dikwijls beladen met pak en zak.
Mocht U toch juist (papier)afval in de hand hebben
wanneer U in onze straten wandelt, gooi het dan niet op
de straat, deponeer het in deze bakken.

Uw mede-inwoners, vooral de buurtbewoners en de
gemeentewerklieden zullen U er dankbaar voor zijn.

Een kleine milieutip die is meegenomen.

(Foto J Ren0y)

(Foto J Renoy)
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Onze politie
deelt mee
Wijziging in de
wapenwetgeving
De vuurwapens van gelijk welk kaliber die een kopie,
een reproduktie of een afgeleide versie zijn van een
automatisch oorlogsvuurwapen worden thans ingedeeld
in de kategorie van de verweerwapens, voor zover ze
niet ingeschreven zijn als oorlogswapen.
De vuurwapens die munitie voor pistolen of revolvers
afschieten, en niet als oorlogswapens erkend zijn, wor
den eveneens ingedeeld in de kategorie van de verweer
wapens.
Alle wapens die onder de toepassing vallen van hetgeen
boven staat, moeien geïmmatriculeerd worden (inge
schreven in het register) bij de politie vóór 1 juli 1991.
Alle inlichtingen en formaliteiten worden bij de politie
verstrekt door Hoofdinspekteur Moras. Desgevallend
kan een afspraak gemaakt worden op het telefoon
nummer 457.78.50.

Tips voor vakantiegangers
De verlofperiode komt eraan. Vakantiegangers doen er
goed aan enkele tips op te volgen met betrekking tot de
beveiliging van hun woonst. Hierna enkele algemene
raadgevingen van de politie aan inwoners die hun huis
verlaten, met bijzondere aandacht voor de puntjes 9
en 10.

Politie Edegem houdt toezicht op de vakantiewoningen :
tijdens uw afwezigheid houden de patrouilleagenten de
verlaten woningen extra in het oog. U kunt uw vertrek
aangeven op het politiekommissariaat, bij de wacht,
waar uw afwezigheidsperiode genoteerd wordt en waar
tegelijkertijd uw vakantieadres kan achtergelaten
worden. Indien U de sleutel van uw huis aan
familieleden of vrienden toevertrouwt, kan dit eveneens
gemeld worden, zodat de politie er rekening mee kan
houden tijdens uw afwezigheid.

DE GELEGENHEID MAAKT DE DIEF.
NEEM UW VOORZORGEN!

1. Ramen vlakbij platte daken zijn bijzonder kwetsbaar.
Zorg ervoor dat er een veiligheidsslot op komt.

2. Laat geen toilet- of badkamerraampje open staan als
U weggaat.

3. Laat geen vliegenramen in uw vensters zitten als U
weggaat.

4. Sluit alle vensters af en doe alle buitendeuren op
slot. Denk eraan dat de achterkant van uw woning
even kwetsbaar is als de voorkant.

5. Gaat U een avondje uit, laat dan een licht branden
in een kamer (niet in de hall) en doe de gordijnen
dicht. Automatische lichtschakelklokjes zijn daar
voor erg praktisch.

6. Laat nooit een raam, zelfs geen paar centimeter,
open staan opdat de poes in en uit zou kunnen
sluipen.

7. Houdt het tuinschuurtje op slot. Bepaald tuingerief
daarin zou een dief goed van pas kunnen komen.

8. Laat geen sleutels aan de binnenkant van uw
buitendeuren in het slot steken.

9. Gaat U met vakantie, vraag dan uw buurman om
een oogje in het zeil te houden. Vraag hem om de
brievenbus te ledigen of andere dingen weg te ne
men die uw afwezigheid kunnen verraden.

10. Boodschappen die op de stoep achtergelaten zijn
en post of kranten die uit de brievenbus steken,
zeggen de dief dat de kust voor hem veilig is. Laat
niet merken dat U er niet bent.

11. Briefjes op de voordeur vertellen iedereen dat uw
huis verlaten is.

12. Leg nooit uw deursleutel onder de mat of achter
een bloempot. Hang hem nooit aan een touwtje in
de brievenbus.

13. Gesloten gordijnen en neergelaten rolluiken over
dag trekken de dief aan. Net als volslagen duistere
huizen 's avonds. $:

14. Laat nooit een ladder rondslingeren, die hoort veilig
in uw garage of schuurtje.

15. Is er niemand thuis, dan is een openstaande gara
gedeur een uitnodiging voor de dief.
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Tot 1959 werd Rwanda op sterk
hierarchische wijze bestuurd door de
TUTSI-bevolkingsgroep. Vele kultuur
uitingen zoals zang. dans, muziek bleven
vooral beperkt tot de hofkringen
Niettemin kwamen ook zang-, dans- en
trommelwijsjes voor in de gewone
volkskunst bij de Randees, die van
nature reeds een sterk gevoel heeft voor
ritme en muziek.
Bij het wegvallen van de Tutsi
overheersing dreigden echter veel van
cleze kultuurpatronen clie nauw samen
hingen met dit regime, verloren te gaan
Het is de verdienste van C. Rugamba,
Lic. Geschiedenis ie Leuven, dat deze
traditionele kultuuruitingen terug in ere
werden hersteld.
In 1977 stichtte hij de balletgroep
AMASIMBI NAMAK0MBE (de dappere
krijgers), verwant met het IN.R.S. te
Butare.
Ter gelegenheid van het 16· Inter
nationaal Volksdansfestival treedt de
groep voor de tweede keer in Edegem
C1(
Belangrijk zijn de ceremoniêle (konings-)
trommelaars, de INTORE-krijgsdansen,
waarbij jonge mannen met speer en
schild door atletische en rivaliserencle
dansbewegingen hun krijgskunst en
paraatheid voor de strijd voor hymn
koning trachten te demonstreren, de
elegante dansen en zangen door jonge
meisjes, waarbij de balts (parings
bewegingen) van de (nationale) kroon
kraanvogels model staan en de alom
bekende hoornblazers.
Typisch voor de Rwandese dans is de
spontaneïteit van de uitvoering en het
natuurlijk inleven in het ritme dat onze
Afrikaanse broeders zo eigen is.

OORSPRONG VAN DE
INTORE-DANSEN

NIET TE MISSEN !!

Tijdens hei 16° 1 nternationaal Volksdans
festival, in het kader van ontwikkelings
samenwerking en de verbroedering tussen de
gemeenten Kigembe/Rwanda en Edegem:

• Voor de tweede keer in Edegem, het Natio
naal Rwandees ballet AMASIMBI N'AMA
KOMBE.

• Zij die in 1987 getuige waren van deze
unieke gebeurtenis (750 aanwezigen),
komen zeker terug.

• Voor wie het optreden moest missen, een
tweede kans'

AMASIMBI N'AMAKOMBE
(de dappere krijgers)

* Elke avond tijdens het Volksdansfestival
van 10 tot en met 15 augustus '91 (Festi
valtent aan de Sint-Antoniuskerk).
Unieke Rwanda-avond op woensdag
14 augustus '91 te 20 u.

Inkomprijs: 180,-fr.
Kinderen (10- 14 j). 60+ers. C.J.P: 120,- fr.
Kinderen tot en met 9 j en gastgezinnen:
gratis.
Festivalabonnement: 800.-fr.

Mocht Uzelf of iemand in uw kennissenkring
kandidaat zijn voor opname van één of meer
dere Rwandese dansers, aarzel dan niet ons
naam en adres van de persoon door te geven.
Gastgezinnen worden nauw betrokken bij het
festival en kunnen gratis alle vertoningen
bijwonen.
Voor meer informatie kunt U steeds terecht
bij: Marianne Bellon, administratief centrum,
tel. 457.78.40 of bij het Volksdanskomitee,
sekretariaat, dhr. Annaert, tel. 457.04.10.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
PROJEKT KIGEMBE

RWANDESE OASE - INDISCHE CHAYA
Voor al die liefhebbers van exotische, culinaire specialiteiten,
verklappen wij alvast onze eerstvolgende 0.0.E.-aktie ten voordele van
onze gemeentelijke ontwikkelingsprojekten.
Voor de 10de keer dit jaar, ter gelegenheid van de jaarmarkt, stellen
wij terug onze tenten op om de heerlijkste uitheemse lekkernijen voor
U te bereiden!
Deze tweede lustrumviering zal in het teken van 10 staan en zal
vergezeld gaan van talrijke verrassingen. Niet te missen dus ... Hou
alvast zaterdag 31 augustus en zondag 1 september '91 vri j!! !0 l

o
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Informatie-avond voor uw vereniging?
Onze werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
beschikt over de film "In de voetsporen van
Gandhi", die onze Indische projekten voorstelt en
toelicht.
Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze film
gratis komen tonen bij uw vereniging.
Duur : 30 of 50 minuten.
Kontaktpersoon : Marianne Bellon - tel. 457 78 40.

Dank voor uw interesse!
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GEMEENTELIJKE GEMENGDE LAGERE SCHOOL

ANDREAS VESALIUS EDEGEM

Meisjes en jongens van 1ste tot 6de leerjaar

KINDVRIENDELIJKE, open, eigentijdse school
VOORUITSTREVEND in aanpak van het onderwijs
PLURALISTISCHE ingesteldheid
met kursussen in de erkende godsdiensten en de ze
denleer.

Waardering voor ELK KIND : begaafdheid, aard, sociale
achtergrond ...

De algemene VORMING en de KREATIVITEIT krijgen een
belangrijke plaats.

DIFFERENTIATIE : hoog peil voor wie het aankan, hulp
voor wie het nodig heeft. Elke leerling moet zover
mogelijk gebracht worden om zonder problemen over te
kunnen gaan naar elke secundaire school, die met zijn
of haar begaafdheid overeenstemt.

LEERPLAN van het katoliek vrij onderwijs.

TAAKKLAS voor eerste en tweede leerjaar. INHAAL
LESSEN voor de andere klassen.

(Foto R Van Dyck)

Verschillende onderwijzers hebben het diploma hoger
opvoedkundige studiën en/of het getuigschrift remedial
teacher.

- 4rapporten per jaar
- 3 ouderkontakten per schooljaar
- Grootouderdag
- Kreatieve vrijdagnamiddag met inschakeling van
ouders

- 5 dagen openluchtklassen voor 4de, 5de en 6de
leerjaar

- Schoolreizen en leeruitstappen voor elke klas
- Tweedaagse voor 6de leerjaar
- Aktieve oudervereniging
- Lichamelijke opvoeding door gespecialiseerde leer-
meesters

- Schoolbus
- Middagtoezicht
- Vrouwelijke handwerken door gespecialiseerde

leermeesters
- Gemeentelijke logopediste
- Biblioteekbezoek met de klas.
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DIREKTEUR: Jan Coninx - FI Geversstraat 51 Edegem
tel. 457 47 oo.
Voor informatie en inschrijving van nieuwe leerlingen
kan U terecht in de school, Kontichstraat 21 te 2650
Edegem (tel. 457.56.76), elke werkdag in de volgende
perioden

van 1 tot 12 juli
en
van 19 tot 30 augustus

telkens van 10.00 u tot 12.00 u
van 13.30 u tot 17.00 u
van 18.30 u tot 21.00 u.

LESTIJDEN: van 8.30 u tot 12.05 u en van 13.35 u
tot 15.25 u
Studie tot 16.25 u.

Franse les: van 13.00 u tot 13.25 u
op de hele klasdagen
van 12.1 O u tot 12.35 u
op de woensdagen (Foto R. Van Dijck)

Het gemeentebestuur steunt haar school en stelt de
middelen ter beschikking om het onderwijs en de
opvoeding van alle kinderen te waarborgen. Het wil
een school die op peil staat en waar kinderen zich
kunnen thuisvoelen.

Muziekakademie Edegem
(bijafdeling Antwerpen-Wilrijk)

Gevestigd:
Hof ter Elst, Terelststraat 69 te 2650 Edegem.

Direkteur:
De heer Herman Verschraegen.

Toelatingsvoorwaarden:
- 8jaar vóór 31.12.1991
- voor kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar vóór
31.12.1991

- na 1 jaar notenleer, toegang tot de kursus instrument.

Inschrijvingsgeld (onder voorbehoud):
- 1.000 tr. (geen 25 jaar op 31.12.1991)
- 3.000 fr. (25 jaar op 1.1.1992).

Inschrijvingen:
in de muziekakademie
- maandag 2 september 17-20 uur
- dinsdag 3 september 17-20 uur
- woensdag 4 september 14- 20 uur

De leerlingen die reeds lessen volgden moeten zich
herinschrijven.

Inlichtingen:
Tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40 (gemeentebe
stuur Edegem).
Na de kantooruren : tel. 457.46.93 (muziekakademie).
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Kunstakademie
voor Edegem
Doorheen de jaren zijn er in Edegem reeds heel wat
initiatieven ontwikkeld op het vlak van de kunstbeoe
fening, -beleving en artistieke vorming. Denken wij maar
aan Huis Hellemans, de Edegemse Koncerten, de Mu
ziekakademie en het Kreatief Atelier 'Manke Lies'.

Op het vlak van de plastische vorming bestaat er op dit
ogenblik nog geen aanbod. Het gemeentebestuur heeft
evenwel het voornemen om deze leemte in de loop van
de volgende jaren op te vullen. Zo hebben de gemeente
besturen van Edegem en Mortsel een akkoord bereikt
over de oprichting, in Edegem, van een filiaal van de
Kunstakademie.

Vanaf september krijgen een 80-tal Edegemse kinderen
de kans om de kursussen van de lagere graad te volgen
in de eigen gemeente. De lagere graad biedt een alge
meen beeldende vorming: tekenen, schilderen, ruimte
lijk werken. Naast het traditioneel dagonderwijs krijgen
de kinderen kansen geboden om hun kreatieve kapaci

c3°._

..
foto R Van Dyck)

Hof Ter Elst - Muziekakaclemie

teiten te ontwikkelen, hetgeen alleen maar een verrijking
kan zijn voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

Het nieuwe filiaal zal gehuisvest worden in het vroegere
gebouw van de muziekakademie, gelegen aan de Drie
Eikenstraat. De verbouwingswerken zijn er volop aan de
gang zodat wij tegen september reeds kunnen beschik
ken over twee behoorlijk uitgeruste lokalen.

De lessen worden gegeven op zaterdagvoormiddag.
Er wordt gewerkt in twee verschillende leeftijdsgroepen:

6 tot en met 8 jaar: een klas van 8.50 tot 10.30 uur en
een klas van 10.30 tot 12.30 uur

9 tot en met 11 jaar. een klas van 8.50 tot 10.30 uur en
een klas van 10.30 tot 12.30 uur.

De eerste lesdag valt op zaterdag 7 september 1991.
De laatste lesdag valt op zaterdag 27 juni 1992.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.000 fr.
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Inschrijvingen kunnen gebeuren op volgende
dagen
dinsdag 3 september - woensdag 4 september 
donderdag 5 september - vrijdag 6 september
' telkens van 17 tot 19 uur
' in het Administratief Centrum,
Sekretariaat (2de verdieping). Kontichstraat 19
te 2650 EDEGEM

zaterdagen 7 en 14 september
· telkens van 8 tot 13 uur
'in de Kunstakademie, Drie Eikenstraat 16
te 2650 EDEGEM

Op zaterdagen 21 en 28 september kan eventueel nog
ingeschreven worden bij de leerkrachten zelf tijdens de
lesuren.

Voor verdere informatie en inlichtingen kan U tijdens de
kantooruren kontakt opnemen met Kristel Kussé, p.a
Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te EDEGEM 
tel. 457.78.40 - toestel 213.

(Foto R. Van Dick)

Kunstakademie - Drie Eikenstraat

Taalkursussen
HOE OOGT HET SCHOOLJAAR 91-92?
ONDERWEZEN TALEN
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans.

SOORTEN KURSUSSEN
Programmakursus vanaf MAANDAG 16 SEPTEMBER
Duur: Vreemde talen: 4 schooljaren van 25 lesbeurten

van 2 u ./week.
Nederlands: 3 schooljaren van 25 lesbeurten

van 2 u ./week.
Inhoud: Het is een klassieke kursus met ruimte voor

uitbreiding van de woordenschat, inzicht in
grammatika, drill-oefeningen, spelling, lezen,
konversatie e.d.

Konversatiekursus vanaf MAANDAG 30 SEPTEMBER
Duur: De kursus bestaat uit 2 semesters van

10 lesbeurten van 2 u./week.
Inhoud: Zowel de eigen kursisten als mensen die van

buiten de school komen, krijgen in deze kursus
de gelegenheid om opgedane taalkennis te
onderhouden of op te poetsen.
Aktuele onderwerpen zijn konstant aan de orde.

WANNEER WORDT EEN KURSUS
INGERICHT?
Een programmakursus wordt enkel ingericht bij mini
maal 15 inschrijvingen voor het 1ste jaar, 15 voor het
2de jaar, 12 voor het 3de jaar en 10 voor het 4de jaar.
Een konversatiekursus vraagt minimaal 12 kursisten per
semester.

WAT KOST HET?
Voor een programmakursus betaalt u 3000 fr. voor het
hele schooljaar. Voor een konversatiekursus vragen we
1500 fr. per semester. In deze bedragen zijn de kosten
voor leerboeken en kopieën niet begrepen.

HOE SCHRIJFT U IN?
De inschrijvingen hebben plaats in het ETA zelf,
Romeinse Put 2, Edegem. Via een voorgedrukt
formulier, dat u ter plaatse invult, kan u het betreffende
lesgeld overschrijven.

WANNEER KAN U INSCHRIJVEN?
van 1 juli tot 12 juli: van 17 tot 20 uur - van 15 juli tot
16 aug.: van 10 tot 12 uur - Van 19 aug. tot 2 sep.: van

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113 IIIIIIIIIIIII
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ETA-AANBOD SCHOOLJAAR 91-92

17 tot 20 uur - van 3 sep. tot 13 sep.: van 10 tot 12 uur
en van 17 tot 20 uur.
Verder ook nog bij de aanvang van de lessen zelf.
Let wel I We kunnen maar zoveel kursisten toelaten als
er plaatsen zijn (zie kolom "maximaal aantal kursisten").
Draal niet!

MEER INLICHTINGEN?
Direkteur: de heer L. Van der Sande - tel. 440.37.27
Sekretaris: de heer T. Schammelhout- tel. 457.78.40
(kantooruren). Tijdens de inschrijvingsuren in het ETA 
tel. 458.06.08.
OPGELET: Bijgevoegd lessenaanbod wordt slechts 1 x
gepubliceerd zodat U dit exemplaar dient te bewaren!

TAAL JAAR DAG UUR LOKAAL MAXIMAAL LEERKRACHT
AANTAL

KURSISTEN
Nederlands 1 maandag 19.00 A2 20 Dhr. Van Lommel

2 maandag 19.00 B2 17 Mw:. B'ereau
3 woensdag 16.00 B2 17 M:. Blereau

Frans 1a dinsdag 09.00 B1 30 Mw. Struyt
1b donderdag 19.00 A1 30 Mw. Walthéry
2a dinsdag 19.00 PA 25 Mw. Walthéry
2b woensdag 19.00 PA 25 Mw. Baeyens
3 donderdag 19.00 B1 30 Mw. Serck
4 vrijdag 19.00 A1 30 Mw. Serck
Ka woensdag 09.30 B1 15 Mw. Houyet
Kb donderdag 13.45 A1 15 Mw. Houyet

Engels 1a woensdag 19.00 B1 30 Dhr. Van der Sande
1b donderdag 09.00 A1 30 Mw. Kloeck
2a maandag 16.00 B1 30 Mw. Keteleer
2b maandag 19.00 PA 25 Dhr. Laridon
3a dinsdag 09.00 A1 30 Mw. Meersman
3b woensdag 19.00 A2 20 Dhr. Verbruggen
4a dinsdag 13.45 A2 20 Mw. Meersman
4b donderdag 19.00 A2 20 Dhr. Verbruggen
Ka dinsdag 09.00 A2 15 Dhr Laridon
Kb woensdag 09.00 A2 15 Mw. Keteleer

Duits 1a dinsdag 14.00 B1 30 Dhr. Pensaert
1b woensdag 19.00 A1 30 Mw. Rapier
3 dinsdag 19.00 A2 20 Dhr. Pensaert
K dinsdag 14.00 B2 15 Mw. Rapier

Spaans 1a donderdag 09.30 B1 30 Dhr. Sanspeur
1b vrijdag 19.00 B1 30 Dhr. Sanspeur
2a maandag 19.15 B1 30 Mw. Maes
2b dinsdag 19.00 A1 30 Mw. Van Mol
3 dinsdag 19.00 B2 17 Dhr. Sanspeur
4 maandag 19.00 A1 30 Mw. Van Mol
Ka dinsdag 14.00 A1 15 Mw. Galoppo
Kb donderdag 09.30 B2 15 Mw. Galoppo
Kc vrijdag 19.00 B2 15 Mw. Maes

Italiaans 1a maandag 09.00 B1 30 Mw. Deneckere
1b dinsdag 19.00 B1 30 Mw. Deneckere
2a woensdag 19.00 B2 17 Mw. Van der Smissen
2b donderdag 19.00 B2 17 Mw. Van der Smissen

K = Konversatie PA = Paviljoen Gemeenteplein
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Tennisinitiatie
in "den Willecom"

Gevorderden:
voor volwassenen die de kursus beginners B gevolgd
hebben

Beginners A:
voor volwassenen die nog geen kursus gevolgd hebben
dinsdag van 8 u 45 tot 9 u 45
maandag van 14u30 tot 15 0 30

Beginners B:
voor volwassenen die de kursus beginners A gevolgd
hebben

Jeugd C:
voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar die reeds 2
of meer kursussen gevolgd hebben
maandag van 16u 30 tot 17u 30
WANNEER:

9-16-23-30
7-24-21
4-18-25

10-17-24
1-15-22
5-12-19-26

Maandag
september
oktober
november
Dinsdag
september
oktober
november

Volwassenentornooi
maandag 2 december

9 u 45 tot 10 u 45

13 0 30 tot 14u 30
10 u 45 tot 11u 45

maandag van
dinsdag van

dinsdag van

Jeugd :
voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar die nog
geen kursus gevolge! hebben
dinsdag van 16u30 tot 17030

Jeugd B:
voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar die reeds
één kursus gevolgd hebben
dinsdag van 16u 30 tot 17u 30

DEELNEMINGSPRIJS:
1.500 fr. per reeks, verzekering inbegrepen

150 fr. voor het tornooi
(te betalen bij inschrijving)

MEEBRENGEN: tennisracket en proper sportschoeisel.
INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN: vanaf 16 augustus
a.s. in sporthal "den Willecom", Terelststraat 2 te 2650
Edegem, telefoon: 03/457 46 62.

Viswedstrijden
Op hei viswater Romeinse Put worden door het Advies
komitee Gemeentelijke Viswaters Edegem in juni, juli en
augustus nog vrijdagavondwedstrijden ingericht op
volgende clata:

5 juli- 12 juli- 19 juli - 26 juli
2 augustus - 9 augustus

Inlichtingen:
chalet 't Loze Vissertje, tel.: 458.07.77

Op zaterdag 24 augustus wordt van 14 tot 15 en van 16
tot 17 uur de jaarlijkse

Kinderwedstrijd
ingericht. Deze wedstrijd staat open voor kinderen van
1t.e.m. 11 jaar en voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Het
reglement van deze wedstrijd is te verkrijgen in het
chalet 't Loze Vissertje en in het Administratief
Centrum.

Chalet 't Loze Vissertje
Tot 20 oktober is het chalet 't Loze Vissertje, gelegen
aan het gemeentelijk viswater langs de Romeinse Put,
elk weekend en op feestdagen toegankelijk voor het
publiek. Tijdens de maanden juli en augustus kan men
er alle dagen terecht.We I k o m ! ! !

Meehelpen ongevallen
te voorkomen
Het komt voor dat het straatpotje van de wateraan
sluiting (dit is het vierkante gietijzeren dekseltje in
het voetpad, met A.W.W.-insigne) te hoog of te laag
staat en daardoor gevaar oplevert voor de voorbij
gangers.
Inwoners die zulks vóór hun woning vaststellen,
verzoeken wij onmiddelijk de Dienst Openbare Wer
ken van de gemeente te willen verwittigen (tel. 457
78 40), die dan in kontakt zal treden met de betrok
ken maatschappij.
Zo helpt U met een kleine inspanning mee onge
vallen te voorkomen.
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FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
U wordt van harte uitgenodigd op de viering van het Feest van de Vlaamse

Gemeenschap. Deze viering zal plaatsvinden op donderdag 11 juli om 20 uur in de
tuin van het Hof ter Elst (muziekakademie) in de Terelststraat te Edegem.

De opluistering wordt verzorgd door:

a
HET KOPERKWINTET KUPROS

HET SCHOOLKOOR 'DE KLAROENTJES'
0.L.V.E. - Patronaatstraat
(o.1.v. Nonique Wauters)

Deze 11 juli-viering is een initiatief van het Gemeentebestuur
i.s.m. het Davidsfonds - Edegem. s

De gelegenheidstoespraak wordt verzorgd door de heer Koen Snyders,
Schepen van Ku ltu u r.

Bij slecht weer zal de viering plaatshebben in de Sint-Antoniuskerk - Drie Eikenstraat.

Edegemse vakantie-initiatieven
Jongens en meisjes, opgelet: het wordt weer dolle
pret in juli en augustus! Vanaf de eerste tot en met
de laatste vakantiedag kunnen jullie deelnemen aan
allerhande sportieve, kreatieve, avontuurlijke en
ontspannende aktiviteiten. Voor de kleinsten van 3
tot 6 jaar is er de vakantiespeelklub. Voor de 6- tot
12-jarigen hebben we de speelweken en de zomer
sportakademie. Jullie kunnen ook terecht op de
vakantiespeelpleinen te Hulgerode en er zijn de
grabbelpas en het skate-terrein.
De gemeentelijke initiatieven zijn tevens afgestemd
op de werkuren van de ouders.
Voor verdere informatie en inlichtingen kan u te
recht bij de gemeentelijke kinderopvangdienst, ad-

ministratief gebouw, zij-ingang, Kontichstraat 19 te
Edegem (tel. 457.78.40).
Zitdagen:
Dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur.
Donderdag van 14 tot 16 uur.
Tevens vanaf 1 juli gedurende de vakantie-initia
tieven: elke voormiddag (uitgezonderd dinsdag)
van 8 tot 9.30 uur in hangar 44 op Fort 5- zijde
Rogier van der Weydenstraat.
Deze initiatieven kwamen tot stand i.s.m.: Gemeen
telijke Kinderopvangdienst, Gemeentelijke Jeugd
raad, Gemeentelijke Sportraad, V.z.w. Sport- en
Rekreatiecentra Edegem, Natuurcentrum Fort 5 en
de Edegemse sportverenigingen.

16



@

Gemeentelijk informatieblad nr 138



INHOUD
Het gebeurde in de gemeenteraad 3
Financiën 4
Lokale kabeltekst 5
Sfeervolle 11 juli-viering 5
Nationale Feestdag 5
Milieu-weekeinde 6
Selektieve inzameling plastiek 7
Gezondheid 8, 9
Jaarmarktfeesten 10, 11,12
Open Monumentendag 12
Elsdonkfeesten 13
Ontwikkelingssamenwerking 14
Dag van de Klant 15
Gemeentelijk Onderwijs 16
Nieuws uit de adviesraden 17
Onthaalmoeders gezocht 17
Onze politie deelt mee 18
Tentoonstellingen 19
Sport 20
Administratieve mededelingen 20
Nieuws uit het OCMW 21
V.Z.W. Driehuizen 21
Den Ariane 22
Hun veiligheid, uw zorg 22
Seniorenfeest 23
Bal van de Burgemeester 24

Redaktie
Koen Snyders (Schepen), Alex De Roeck,
Kris Leysen, Hugo Stabel, Marjan
Thienpondt, Frank Van den Bergh, Anne
Marie Van Gaver, Raymond Van Dijck
( Redaktiesekretaris)

Lay-out
Raymond Van Dijck

Verantwoordelijke uitgever
Luce Aerts-Lietaer, Burgemeester,
Cronckenroystraat 24 te Edegem

138 / augustus 1991

Redaktioneel
U heeft het al geraden, dit gemeenteblad staat bol
van de informatie omdat de vakantie voorbij is en
het leven in Edegem terug zijn snelheid verhoogt.
Zo zijn er de komende maanden in onze gemeente
heel wat festiviteiten. Op het programma staan de
jaarmarktfeesten (met deze maal als nieuwigheid
een oude ambachtenmarkt), de Elsdonkfeesten, de
open monumentendag, het milieuweekeinde..
Voor de doorzetters onder U is er het bal van de
burgemeester en onze "rijpere bevolking" krijgt er
nog een feest bovenop met het gemeentelijk senio
renfeest, tijdens hetwelk iets(?) gevierd wordt.
Vanzelfsprekend komen in dit blad ook meer ern
stige dingen aan bod, zoals ondermeer GEZOND
HEID en ... inderdaad GELD.
Onze volgende editie mag U verwachten in oktober.
Tot dan. •

Anonieme brieven
Het gebeurt nog steeds dat het gemeentebestuur
anonieme brieven ontvangt.
De inwoners hebben het recht - en in sommige
gevallen zelfs de burgerplicht - om vermeende
onregelmatigheden in de gemeente aan het
gemeentebestuur te signaleren. Inwoners mogen
en moeten zelfs voor rechtmatige belangen opko
men. Het feit dat de briefschrijvers daarbij hun
identiteit vermelden, kan enkel cle dialoog en de
mogelijke oplossing van het probleem ten goede
komen.
Anomieme brieven daarentegen wekken achter
docht op en zijn van wezen uit eenrichtingsweg
Wij dringen er bij de bevolking dan ook nogmaal
op aan hun schriftelijke grieven te ondertekenen,
met vermelding van adres, zodat wij hen over onze
bevindingen of genomen beslissing kunnen infor
meren.

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
maandag 2 september 1991 (Jaarmarktfeesten).
VANAF SEPTEMBER zal er terug DIENST
VERZEKERING zijn op zaterdagvoormiddag op de
diensten Bevolking en Sekretariaat en op
dinsdagavond op de dienst Bevolking.
Vermits er slechts een beperkte dienstverlening is,
raden wij U aan vooraf telefonisch kontakt op te
nemen op het nr. 457.78.40.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad
Opvolging in de gemeenteraad
In zitting van 27.6.1991 nam raadslid Mattie De
Ryck ontslag wegens persoonlijke redenen.
Mevrouw De Ryck was raadslid sinds 4.1.1989.
Zij wordt opgevolgd door de heer Marc Vanhaute,
D'Heldtlaan 12 te Edegem, die in voormelde zitting
de eed aflegde in handen van de Burgemeester.
Dank Mattie, welkom Marc!

Politie Edegem sluit aan bij provin
ciaal netwerk van datakommunikatie
Door de gemeenteraad werd besloten om deel te
nemen aan het door de Provinciegouverneur opge
zette provinciaal netwerk van datakommunikatie
tussen de gemeentelijke politiekorpsen.
Daardoor zal politie Edegem ook de bestanden van
de Rijkswacht, de Gerechtelijke Politie, de Dienst
van het Wegverkeer en het Rijksregister van de
natuurlijke personen kunnen konsulteren.
Het geheel is onderworpen aan strenge voorschrif
ten inzake de bescherming van de privacy.
In het kader van voormeld besluit werd de vervan
ging van de huidige computerconfiguratie van de

politie goedgekeurd. De kostprijs wordt geraamd
op 2 miljoen frank.
Voor onderhoud en ondersteuning werd los daar
van een kontrakt afgesloten met de interkommu
nale CIPAL.

De toegangswegen naar het
binnenfort worden verlicht
Op Fort 5 worden de toegangswegen naar het
binnenfort voorzien van lichtpunten.
De kostprijs wordt geraamd op circa 350.000 fr., te
vermeerderen met 30.000 fr. voor de aansluiting
van de nieuwe kabel op het openbaar net en het
opbreken van het betonnen wegdek.

Voetpad Romeinse Put
Binnen de aan de gang zijnde verkaveling zijn er
ook langs de Romeinse Put voetpaden voorzien.
De aannemer wordt nu opgedragen het voetpad
verder door te trekken tot aan het wandelpad (juist
voorbij het appartementsgebouw CEDES) dat leidt
naar de visvijver.
Kostprijs: circa 200.000 fr.

Toelagen
Jaarlijks worden vaderlandslievende, ontspan
nings- en sociale verenigingen alsook instellingen
met sociale kenmerken door de gemeente finan
cieel gesteund.
Voor 1991 bedragen deze toelagen in totaal
1.015.000 tr. Daarbij werden inspanningen gele
verd ten aanzien van initiatieven die zich
bezighouden met de minderbegoeden.
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Gemeentelijke
Financiên
Gemeenterekening 1990
Tijdens de raadszitting van 27 juni ll. werd de
gemeenterekening dienstjaar 1990 goedgekeurd.
Deze rekening vertoont een boni van ruim 50
miljoen in de gewone dienst en 3 miljoen in de
buitengewone dienst:

vastgestelde rechten
oninbare sommen
vastgelegde uitgaven
gekumuleerd overschot

gewone
dienst

566.450.079 fr.
79.087 fr.

- 515.997.674 fr.
50.373.318 tr

buitengewone
dienst

108.233.838 t
32.000 fr.

- 104.790.361 tr.
3.411.477 fr.

Het boni van het eigen dienstjaar 1990 gewone
dienst bedraagt 22 miljoen. De ontvangsten belie
pen 469 miljoen, d.w.z. een daling met 7 miljoen
t.a.v. het dienstjaar 1989. Opmerkelijk is de minder
ontvangst uit het Gemeentefonds van 15 miljoen.
Ons aandeel in de verscheidene interkommunales
steeg met 3 miljoen. Het totaal van de uitgaven be
droeg 447 miljoen. T.a.v. het dienstjaar 1989 is dit
een stijging van 8%. Buiten enkele nieuwe uitgave
posten stellen we vast dat de zorg voor ons milieu
steeds meer middelen opeist terwijl het O.C.M.W. 9
miljoen meer toelage ontving dan in 1989.
In de buitengewone dienst (investeringen) werd in
1990 meer dan 79 miljoen geïnvesteerd, waarvan
35 miljoen met eigen middelen werden betaald.
Als voornaamste investeringen noemen we :
- Wegeniswerken Noulaertsplein 13 miljoen
- Aankoop gronden Boerenlegerstraat 10 miljoen
- Inrichting lokalen groendienst 9 miljoen
- Herdallering voetpaden en
onderhoud wegen 4 miljoen

- Aankoop voertuigen gemeentewerken 4 miljoen
Niettegenstaande de daling van de inkomsten, kon
den wij de service naar de bevolking toe uitbreiden
en onze investeringen op peil houden. Onze finan
ciën zijn nog zeer gezond. Doch voorzichtigheid
blijft steeds geboden. We weten allen dat de zorg
voor ons milieu nog vele inspanningen zal vergen.
De vergrijzing van onze bevolking en de sociale
gevolgen hiervan zullen in de toekomst ook ten de
le wegen op de gemeentelijke financiën. Een goed

beheer van de financiën is noodzakelijk om op deze
nieuwe uitdagingen te kunnen inspelen.

0.C.M.W.-rekening 1990
Door de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni
ll. de rekening 1990 van het O.€.M.W. goedge
keurd. Dankzij een gemeentelijke toelage van
48.894.333 fr. konden verschillende diensten
verzekerd worden. Door het rustoord werd ruim 17
miljoen opgenomen en sociale bijstand deed een
beroep op 10 miljoen. Voor het rust- en verzon
gingstehuis was een tussenkomst nodig van 7
miljoen. Door de dienst gezins- en bejaardenhulp
werden 21.863 uren gepresteerd waarvoor een
gemeentelijke tussenkomst van 7 miljoen nodig
was. Voor de dienst "schoonmaak aan huis", die
17.878 uren poetste, bedroeg de toelage 4 miljoen
terwijl voor de bedeling van 34.055 warme maal
tijden een toelage van 1 miljoen volstond.
De O.C.MW.-rekening 1990 vertoont in rechten
volgend resultaat:
Gewone dienst

ontvangsten
uitgaven
saldo

Buitengewone dienst
ontvangsten 12.441.497 fr.
uitgaven 2.656.277 fr.
saldo 9.785.220 fr.

286.439.202 fr.
281.979.281 fr.

4.459.921 fr.
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Sfeervolle 11 juli-viering
Met ruim 350 aanwezigen werd de 11 juli-viering,
die dit jaar werd georganiseerd in samenwerking
met het Davidsfonds-Edegem, een mooi sukses.
Het prachtige kader van de tuin van de muziek
akademie en het mooie weer droegen bij tot het
sfeervolle karakter. Het muzikale gedeelte werd
verzorgcl cloor hei koperkwintet "Kupros" en het
schoolkoor "De Klaroentjes". Dit schoolkoor van
OLVE-Patronaatstraat kende veel bijval met de
zowel tracliiionele Vlaamse liederen, als hun origi
nele Europese medley. Pieter Van Rosendael (mu
ziekakademie) boeide het publiek met zijn taal
vaardig poëtisch intermezzo.
In zijn gelegenheidstoespraak situeerde Koen
Snyders, Schepen van Kultuur, het Vlaanderen van
de jaren '90 binnen de enorme internationale
veranderingen die wij op dii ogenblik meemaken.
Tevens stelde hij zich kritisch op ta.v. het tradi
tionalisme in cle Vlaamse Beweging De essentiële
vraag die men zich moet stellen, is of de Vlaamse
Beweging nog beschikt over een vernieuwend
politiek projekt dat inspirerend kan werken voor de
Vlamingen. Indien zij in de loop van de volgende
jaren het beleid wil blijven beinvloeden. dan zal ze
haar discours moeien aanpassen en helpen een
antwoord te formuleren voor de werkelijke proble
men waarmee wij gekonfronteerd worden.
Het geheel werd afgesloten met het zingen van de
Vlaamse Leeuw.

Schepen K. Snyders tijdens zijn 11 juli-toespraak

ging de Schepen o.m. verder in op de Boodschap
van de Jeugd die naar aanleiding van het koninklijk
jubileum tot stand kwam.

Lokale kabeltekst
Op vrijdag 7 juni ll. is in het stadhuis van Lier
een nieuw initiatief van INTERTEVE (Interkom
munale Maatschappij voor Televisiedistri
butie), met Electrabel als privé-partner, voor
gesteld. lnterteve staat in voor de TV- en FM
distributie in diverse gemeenten, waaronder
ook Edegem. Deze interkommunale brengt
voortaan lokale kabeltekst samen met de
kabelkrant op het mozaiekkanaal.
Lokale kabeltekst is een projekt dat loopt in
samenwerking met FilmNet. De kabelkrant is
24 uur per dag en 7 dagen per week gratis
beschikbaar voor de abonnees die zijn
aangesloten op. het voormelde distributienet
en een televisietoestel bezitten dat is uitgerust
met een teletekst-decoder.
Deze regionale kabeltekst, zoals het nieuwe
initiatief werd gedoopt, werkt op dezelfde
manier als de BRTN-Teletekst en heeft een
potentieel van 900 bladzijden, waarin vooral
de respektieve gemeentebesturen gemeente
lijk nieuws bij hun abonnees kunnen brengen.
Elke gemeente heeft een pakket van 50 blad
zijden ter beschikking. In het keuzemenu van
de lokale kabeltekst bevindt Edegem zich op
pagina 451 e.v.
Dit projekt bevindt zich in de experimentele
fase. In de komende maanden zullen wij U
over het verder verloop informeren.

Nationale Feestdag
te Edegem• Met de Nationale Feestdag werd in heel het land de
viering van de dubbel koninklijke verjaardag afge
sloten. Het voorbije jaar stond in het teken van de
60ste verjaardag van onze vorst en zijn 40-jarig
Koningschap. In onze gemeente werd het
afgelopen jaar ter gelegenheid van het feest van de
dynastie een waardevolle tentoonstelling georga
niseerd door de K.N.S.B.-Edegem. De voordracht
door voormalig Minister van Buitenlandse Betrek
kingen Leo Tindemans, gaf het geheel een akade
mische uitstraling.
Naar jaarlijkse traditie werd op 21 juli het plechtig
Te Deum gezongen in de Basiliek. Deze plech
tigheid werd afgesloten met het gebed voor de
Koning en de nationale liederen. Tijdens de officiële
receptie werd het woord gevoerd door Eerste
Schepen Koen Snyders die de Burgemeester
verving die met vakantie was. In zijn toespraak
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"Zet uw beste beentje voor ons milieu.
Been eens bij; goed voor uw gezondheid,

goed voor het milieu.
Werk mee aan een milieu met beide benen op de grond".

JLJEU-Ja3;±))Dz
14- 15 SEPTEMBER - PROGRAMMA

Milieubeurs
In de lokalen van ons Binnenfort 5.
Doorlopend open van 10 tot 18 uur
Toegang gratis
Uitgebreide milieu-informatie

nu tijdens de MONUMENTENDAG in een
historisch uniek gerestaureerd kader
hoe afval vermijden? recycleren? verwij
deren?

* komposteren in teorie en praktijk
* 13 selektieve ophaalmogelijkheden

Goede gronden voor propere honden
ekologisch leven

* het dertiende ophaalcircuit te Edegem
PLASTIEK

• Mi-E- Mi als samenwerking tussen
Milieu en Middenstand
aankoopmogelijkheid van kompost-VAM
VAT of KCA-box aan de voordeligste voor
waarden

* MILIEUSTANDS met medewerking van tal
rijke organisaties, verenigingen en milieu
betrokken bedrijven

* Verschillende Milieutentoonstellingen

Groepen van min. 15 personen kunnen de
beurs reeds bezoeken 0p 11, 12, 13, 16 en
17 september na telefonische afspraak
(448.00.78).

Opendeur
Net geleide bezoeken
* IHK - Verbrandingsoven
14 en 15 september
tot 13.30 uur en te 15 uur

* Zaterdag 21 september
10-12 en 13-16 uur
opendeurdag waterzuiveringsstation,
Prins Boudewijnlaan

Aktiviteite n
* Uitreiking wisselbeker LEEF

MILIEU voor de milieubewuste jeugd @
te Edegem

zaterdag 14 september te 17 uur, han
gar 24, Elsdonkfeesten.

* KOM POST VAN 'T VAT
INFO-MIDDAG "Hoe THUIS KOM
POSTEREN en de helft van mijn huis
afval teruggeven aan de natuur zonder
dat dit wordt opgehaald en verbrand
dient te worden"

zondag 15 september
binnenfort 5 te 15.30 uur
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NIEUW PILOOTPROJEKT TE EDEGEM
SELEKTIEVE INZAMELING PLASTIEK
START MET DE MILIEUDAGEN

•

•

Circa 7% van het aangeboden afval is PLASTIEK.
Voor EDEGEM circa 600 ton per jaar Verbranding
van PLASTIEK moet om milieuredenen vermeden
worden. PLASTIEK is onder bepaalde voorwaarden
ook recycleerbaar. DAAROM dit 13e selektief inza
mel i ngsci rcuit dat dank zij het initiatief van de
Jeugdraad en de organisatie van de werkgroep
Leefmilieu kon uitgewerkt worden.
Plastiekinzameling is echter niet zo eenvoudig Het
vertegenwoordigt weinig gewicht, maar maakt al
gauw een enorm volume uit. Plastiekrecyclage kan
ook alleen maar als de drie voornaamste soorten
PLASTIEK namelijk PVC, PET en Hoge Densiteit
plastiek gescheiden blijven. Daarom deden wij ook
beroep op de steun van verschillende bedrijven om
deze 13e inzameling met sukses mogelijk te ma
ken.
Begin september ontvangt U nog een uitgebreide
brochure die U meer in detail duidelijk maakt hoe
onze aktie juist werkt en wat van U verwacht mag
worden.
WAT?
Er worden verschillende soorten plastiek gebruikt
in de verpakkingsnijverheid:
PVC flessen doorgaans blauwachtig doorschij
nend, gewoonlijk gebruikt om 'plat water' te ver
pakken. De binnenrand van de fles is voelbaar en
op de bodem is een streep of gleuf zichtbaar.
PET flessen algemeen glashelder doorschijnend;
onderaan vind je slechts een puntje als spuitrest.
De binnenrand voelt glad aan. Meestal gebruikt om
frisdranken te verpakken. Veelal bevindt zich on
deraan een versterkte zwarte bodem.
Hoge Densiteit Plastiek: Verzamelnaam voor alle
plastiek van een zwaarder gewicht. Verpakking van
toilet- en wasproclukten.
Let wel :
• Houdt deze frakties liefst gescheiden in afzon

derlijke loten
* Enkel grote stukken plastiek bijhouden, dus

geen botervlootjes, dopjes...
• plastiek zo zuiver mogelijk en gespoeld aanbie

den
* PVC en PET liefst bij voorbaat pletten, ook als

ruimtewinst voor U
* Stapjes, dopjes en kleine plastiekverpakking niet

meegeven.

HOE?
Verschillende verenigingen van EDEGEM zijn be
reid gevonden gedurende de maanden oktober,
november, december, de drie plastiekfrakties, bij
voorkeur gescheiden, OM DE VEERTIEN DAGEN
BIJ U AAN DE DEUR OP TE HALEN. Wees alvast
klaar met uw plastiek op de ophaaldata van telkens
zaterdag 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23
november, 7 december, 21 december. Vanaf januari
1992 verzorgen wij dan veertiendagelijks de plas
tiekophaling via verschillende nader te bepalen op
haalpunten verspreid over het gehele grondgebied.
BEGIN ALVAST MET HET BIJHOUDEN VAN UW
PLASTIEKFLESSEN, PLET ZE, SCHEIDT ZE
ZOVEEL MOGELIJK EN BRENG ZE ALVAST MEE
TIJDENS UW BEZOEK AAN DE MILIEUBEURS
BINNENFORT 5, MILIEU WEEKEINDE 14 - 15
SEPTEMBER.
Verschillende containers staan gretig klaar om
uw verzamelde plastiek in ontvangst te nemen.
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Preventie te Edegem
Preventieve geneeskunde biedt vele mogelijkheden
om te komen tot een gezonder en beter leven.
Meer en meer beseft men dat vele ziekten in een
direkt verband staan met onze leef- en voedings
gewoonten. Ingewortelde gewoonten veranderen is
echter een proces dat, enerzijds heel wat tijd en
moeite in beslag neemt, en anderzijds ook pas
laattijdig een effekt heeft op de gezondheids
toestand. Het is niet te laat om er aan te beginnen.
Iedereen moet een inspanning doen om met roken
te stoppen, minder vet en zout te eten enz ...
Zeker voor kinderen is het belangrijk dat ze niet
met slechte gewoonten beginnen, die hen later in
het leven grote moeilijkheden kunnen berokkenen.
Naast die "primaire" preventie, die erop gericht is
om zoveel mogelijk de ziekte te voorkomen, biedt
de geneeskunde ook mogelijkheden om de ziekte
in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.
Zo blijkt volledige genezing zelfs mogelijk nog
voordat gevaarlijke verwikkelingen kunnen op
treden. Dat kan spijtig genoeg niet voor alle ziek
ten, maar voor borst- en zeker voor baarmoeder
halskanker kan het wél.
Iedere vrouw weet dat ze best om de drie jaar een
uitstrijkje laat nemen en om het jaar een borst
onderzoek ondergaat bij de huisarts. (Het maan
delijks zelf-onderzoek van de borsten mag uiter
aard niet vergeten worden!!!)
Met de medewerking van de gemeente zal dit
driejaarlijkse onderzoek telkenmale extra in het
daglicht gesteld worden. Er werden daartoe af
spraken gemaakt met de huisartsen, niet alleen in
onze, maar ook in alle omliggende gemeenten.
In oktober sturen wij een brief speciaal gericht aan
alle vrouwen tussen 20 en 65 jaar. Het lezen van
deze brief blijft belangrijk zelfs als men regelmatig
op kontrole gaat bij de huisarts.
Bij twijfel kan men met vragen bij hem terecht.
Maar ook als men zeker weet dat het onderzoek
niet nodig is (men is dit jaar al geweest), wordt ge
vraagd deze brief terug te bezorgen. Het verge
makkelijkt de administratie en het bespaart kosten.
Komen dan alleen borst- en baarmoederhals in
aanmerking voor vroegtijdige opsporing? Gelukkig
niet!! Maar Rome en Parijs zijn niet op één dag

gebouwd. Later komen nog andere zaken aan bod.
U kan er trouwens al zelf mee beginnen.
Praat er eens over met .

UW HUISARTS ....f

Bevolkingsonderzoek: voorkomen
van ademhalingsklachten
In de loop van dit jaar wordt in 30 streken van de
Europese Gemeenschap met de steun van de
Europese Kommissie een bevolkingsonderzoek
verricht naar het voorkomen van ademhalings
klachten. In onze regio wordt dit onderzoek in onze
gemeente en 12 omliggende gemeenten uitge
voerd.
Een eerste korte enquête gehouden bij 4.000
volwassenen van onze streek bevestigde dat ook
hier veel jonge mensen ademhalingsklachten heb
ben. Bijkomend onderzoek is nu nodig om de
risikofaktoren voor het veelvuldig en toenemend
voorkomen van ademhalingsklachten op te sporen
(invloed van allergie, voeding, pollutie, roken, ... ?).
Daarom worden nu nog bij wijze van steekproef
600 personen aangeschreven en uitgenodigd voor
het beantwoorden van een meer uitgebreide vra
genlijst en voor enkele eenvoudige onderzoe
kingen.
Indien U opgeroepen wordt, is het belangrijk dat U
aan het onderzoek deelneemt, zelfs indien U geen
klachten hebt. Help aldus de vragen die men zich
stelt te beantwoorden.
Strikte geheimhouding van de persoonlijke resul
taten is verzekerd, maar uw huisarts krijgt op uw
verzoek de resultaten toegestuurd.
Voor bijkomende informatie bel tijdens de dienst
uren op telefoonnummer (03) 458 01 62 van "Res
piratoire Gezondheid".
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Kom op voor een
gezond leven
De vakantie is weer voorbij en het lange werkjaar
roept I We hopen dat je echt genoten hebt van je
verlof en je met een uitgeruste geest en een nieuwe
energie in je lichaam teruggekeerd bent.
Ongetwijfeld heb je de tijd gehad om eens na te
denken over alles : over de pracht van de natuur en
wat we er soms van maken, over de
samenhorigheid onder de mensen en wat ze er
soms van terecht brengen, over het goed voelen in
je eigen huid en wat ons lichaam te verduren krijgt.
We hebben allemaal ons plannetje meegebracht :
hoe we de natuur sparen, hoe gezellig we voor
elkaar willen zijn, hoe we zullen zorgen voor rust in
onze geest en gezondheid voor ons lichaam.
Meestal verdwijnen al die goede voornemens on
der de druk van de dagelijkse sleur, maar we willen
het nu eens anders gaan doen.
We hebben een aktie gepland "Kom op voor een
Gezond Leven". Dit is een initiatief van de Integrale
Kankerstichting Antwerpen dat gesteund wordt
door de Regionale Gezondheidszorg Zuid en de
Gezinsraad van Edegem We hebben een schat aan
tips om onze levensstijl gezonder en opgewekter te
maken. Tips die we willen uitdragen als een blijde
boodschap van deur tot deur, van straat tot straat
in cfe oude stijl, ongekunsteld en fijntjes, maar toch
recht voor de raap. Hiervoor hebben we goede
voorbeelden nodig: wie wandelt nog eens mee, wie
fietst nog eens, wie kent een fijne rookstop, wie
kent een gezond slaatje, wie heeft een raad om je
zorgen te vergeten? Ons doel is de gezonden

gezonder te maken en diegenen die hulp nodig
hebben te helpen. Er worden vrijwilligers gezocht
om mee te werken. Geen geld, maar een beetje
tijd en veel levensvreugde is het motto van deze
campagne. We hebben al de steun van de ge
meente en alle huisartsen. Doe jij ook mee?
Graag een telefoontje of een nota.

Kontaktadressen :
- Mevr. Dourcy-Belle-Rose, begeleiding lokale
werkgroep
Archimedeslaan 48, Edegem
Tel. 457.59.25
- Mevr. M. Blondé, Voorzitster Gemeentelijke
Gezinsraad Edegem
Kon. AIbertlei 29, Edegem
- Dhr. R. Van Dijck, Sekretaris Gemeentelijke
Gezinsraad Edegem
Kontichstraat 19, Edegem
Tel. 457.78.40 - toestel 214.

Ly rJ D DJ J) u
Voorlichtingsvergadering

"Kom op voor een Gezond Leven''
maandag 21 oktober te 20.00 uur

in de raadszaal van het administratief gebouw, Kontichstraat 19, Edegem

Iedereen van harte welkom!
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Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september
• SPRINGKASTEEL van Chiro Che Edegem aan de

St.-Antoniuskerk, zaterdag van 9 tot 22 uur en
zondag van 9 tot 21 uur.

• BRADERIJ in het centrum van de gemeente, met
medewerking van de Edegemse Zelfstandigen en
verscheidene Edegemse verenigingen, zaterdag
van 9 tot 22 uur en zondag van 10 tot 22 uur.

• BOEKENBEURS EN TENTOONSTELLING "STIJN
STREUVELS" door Davidsfonds Edegem, in zaal
t Centrum in de Strijdersstraat 35, van 10 tot 18
uur.

• HANDWERK- EN HOBBYTENTOONSTELLING,
georganiseerd door KAV en KWB Centrum in zaal
't Centrum in de Strijdersstraat 35, van 10 tot 18
uur.

• OPENDEURDAGEN van de KRING VOOR HEEM
KUNDE in het heemmuseum "De Oude Pastorij"
in de Strijdersstraat 18, van 10 tot 18 uur.

• OPENDEURDAGEN van de GEWESTELIJKE
BRANDWEER EDEGEM met tentoonstelling
materialen, demonstraties en kindervermaak, in

de brandweerkazerne in de Zomerlei van 10 tot
19 Uur.

• VOGELTENTOONSTELLING met diavoorstelling,
amusementsspelen, informatiestands en een be
zoekersprijskamp, ingericht door de
Vogelkundige Kring St.-Franciscus Edegem, in
de turnzaal van de gemeentelijke lagere school
A. Vesalius in de Kontichstraat 21, zaterdag "@g
10 tot 20 uur en zondag van 10 tot 19 uur.

• TRAPPISTENTERRAS met MUZIEKOPTREDENS,
georganiseerd door Jeugdhuis Kruispunt in de
Strijdersstraat 41 van 10 tot 22 uur.

• OPENLUCHTTERRAS met MUZIEKOPTREDENS,
georganiseerd c!oor het Varken van St.-Antonius
in de Boeren legerstraat van 10 tot 22 uur.

• OPENDEURDAGEN van het RODE KRUIS - AF
DELING EDEGEM in hun lokalen in de Drie
Eikenstraat 20, van 10 tot 22 uur.

• WANDELRALLY '19° TE VOET DOOR EDEGEM',
ingericht door ERT De Minirijders, zaterdag van
13 tot 17 uur en zondag van 13 tot 21 uur -
inschrijvingen in café De Hertog, Hovestraat 20.
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• CARTOONTENTOONSTELLING 'ZE ZEGGEN
DAT ..', georganiseerd door de Centrale voor
Socialistisch Kultuurbeleid Vormingswerk
Afdeling Edegem, in lokaal Ons Huis, Drie
Eikenstraat 65 van 14 t0t 18 uur.

Zaterdag 31 augustus
0 DIERENPRIJSKAMP VOOR KLEINVEE in Park

Centrum aan de Drie Eikenstraat van 9 tot 13
UUI.

0 RONDRITTEN MET PAARD EN KOETS - vertrek
en aankomst bij Verbeeck & De Cock,
Kontichstraat 7. tussen 9 en 13 uur.

0 MUZIKALE RONDGANG door de Rosaliakapel in
de braderijstraten van 10 tot 13 uur.

0 OUDE AMBACHTENMARKT op de parking aan de
dreef Hof ter Linden in de Drie Eikenstraat van
10 t0t 18 uur.

0 ACHTSTE JAARMARKTJOGGING, met gezinsjog
ging (1.5 en 3 km) - start om 14.30 uur en een
rekreatiel0op (4 - 8-12-16km) - start om
15.00 uur, ingericht door ABES met vertrek aan
het oud gemeentehuis.

• DEMONSTRATIE BEHENDIGHEIDS- EN
GEHOORZAAMHEIDSOEFENINGEN EN AGILITY
VOOR HONDEN, georganiseerd door De Dieren
vriend VZW, op de weide aan de dreef Hof ter
Linden in de Drie Eikenstraat van 14 tot 17 uur.

en rond het Gemeenteplein met deelname van
verscheidene Edegemse verenigingen van 8 tot
13 uur.

• EUCHARISTIEVIERING in de Basiliek in de Hove
straat met muzikale begeleiding van het
Edegems Harmonieorkest om 11.30 uur.

• VISWEDSTRIJD 'Schaal Burgemeester van Ede
gem', georganiseerd door Hengelmaatschappij
Om ter Grootst op het Arendsnest in de Boeren
legerstraat van 13 tot 18 uur.

• JAARMARKTKONCERT van het Edegems Har
monieorkest in de tuin van de muziekakademie
in de Terelststraat van 15 tot 16 uur.

• OPTREDEN van de DOEDELZAKGROEP 'RED
HACKLE PIPE BAND' in de braderijstraten van 15
tot 18 uur.

• WIELERWEDSTRIJD voor Internationale Lief
hebbers over 114 km, ingericht door EBC
Wielerclub Molenvrienden, met start en
aankomst in de Drie Eikenstraat 91 aan café 't
Saske, van 15 tot 18 uur.

• KERMISTAPTOE door Kon. Fanfare St.-Rosalia in
de braderijstraten van 20 tot 21.30 uur.

• VUURWERK aan het Meihof aan de Basiliek in de
Hovestraat 0m 21.30 uur.

@' KERMISSCHIETING OP STAANDE WIP, ingericht
door de Kon. Handbooggilde St.-Sebastiaan. in
de hovingen Hof ter Linden in de Drie Eikenstraat
om 15 uur.

• OPTREDEN van de SWINGING MUSIC BAND in
de braderijstraten van 16 tot 19 uur.

• ROBOTOPTREDEN door COMPAGNIE DEMES
MAEKER in de braderijstraten van 16 tot 19 Uur.

• KERMISTAPTOE door Akkordeonvereniging De
Nachtegaal in de braderijstraten van 19 tot 21
LI LI r.

Zondag 1 september
• ROMMELMARKT in de Doelveldstraat, Vrijwilli

gersstraat, Onafhankelijkheidsstraat, Trooststraat
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Maandag 2 september

VOETBALWEDSTRIJDEN 'Wisselbeker Leo Tinde
mans' tussen gemeentepersoneel en Edegemse
Middenstand en 'Wisselbeker Mevr. Goossens
Luyckx' tussen ouders Jeugd BES en Trainers
Jeugd BES, georganiseerd door KVV Belgica
Edegem Sport in het gemeentelijk sportstadion Vic
Coveliers, beide om 18.30 uur.

Dinsdag 3 september

WEKELIJKSE MARKT in de Trooststraat van 8 tot
13 uur.

"0pen Monumentendag"
14 en 15 september

6
Ter gelegenheid van de "Open Monumentendag",
die voor de derde maal in het land wordt
georganiseerd, stelt onze gemeente dit jaar het
binnenfort van Fort 5 voor het publiek open.
Hiervoor zijn geleide wandelingen voorzien.

Deze rondleidingen hebben plaats op:
- zatderdag 14 september: van 14 t0t 17.30 uur
- zondag 15 september: van 10 10t 17.30 uur
Vertrek om het half uur.
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Elsdonkfeesten
VRIJDAG 13 SEPTEMBER
19.30 Uur: KAARTAVOND - inzet: 50 fr.

inschrijving ter plaatse vanaf 18.30 uur
19.30 uur: DARTS'WEDSTRIJD - inzet: 100 fr.

inschrijving ter plaatse vanaf 18.30 uur
prachtige geldprijzen - extra prijzen
geschonken door het Gemeentebestuur

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
14.00 uur: KINDERNAMIDDAG met "Tante Lieve en

Nonkel Wally"
verrassingspakket voor alle kinderen
bollendans

17.00 uur: UITREIKING WISSELBEKER
LEEFMILIEU in het kader van de
kroonku rkenaktie

20.00 uur: VOLKS BAL - inkom: 50 fr.
optreden van Kid Safari en DJ Besame

20.00 uur: PRAATCAFE - inkom: 100 fr.
moderator: Wiet Van Broeckhoven
met als gasten o.a. Michel Follet, Karel
Vingerhoets (van "Langs de Kade"),
Jeannine Bischops en Johnny Voners
(van "Benidorm") en optreden van Pitti
Polak

ZATERDAG EN ZONDAG
RONDRITTEN met PAARDENTRAM: 20 fr.
PONYRITTEN: 20 fr.
SPELKRAAMPJES: 20 fr.
SPRINGKASTEEL: 20 fr.
RAD VAN FONTEINEN: 20 fr.
PANNEKOEKEN: 40fr.
FRIETEN: 50 fr.
BARBEOUE: 200 fr.
HAMBURGERS en HOTDOGS: 50 fr.
TENTOONSTELLING FOSSIELEN EN MINERALEN
in de bioklas
OPENDEURDAGEN van het KARRENMUSEUM
OPENDEURDAGEN van het TRAMMUSEUM
OPENDEURDAGEN ARTISTIEK ATELIER MANKE
LIES
zaterdag 14- 18 uur
zondag 10- 12 uur/14- 18 uur

Z0N0G 15 SEPTEMBER
9.45 uur: H. MIS

muzikaal opgeluisterd door het koor van
de Elsdonkse gepensioneerden en
opgedragen door Z.E.H. Deken Heuten
in de kerk H. Familie

11-13 uur.FRÜHSCHOPPEN - inkom gratis
met medewerking van de Akkordeon
vereniging "De Nachtegaal"

14-18 uur Optreden HAMMONDORGELSPELER
• met GITARIST

Een beeld van één van de vorige Elsdonkfeesten ...
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Indische Chaya
VIER MEE MET ONS 10 JAAR
RWANDESE OASE/INDISCHE CHAYAI
Ontwikkelingssamenwerking betekent ook kulturele
uitwisseling. En wat vertelt gastronomie al niet van
de zeden en gewoonten van een vriend?
Verrijk daarom uw kennis van uitheemse geneug
ten en kom samen met ons proeven van de Indi
sche keuken.
Dit exotisch extra verlofje is vlug meegenomen en
U steunt hiermee onze vrienden in de derde

Op zaterdag 31 en zondag 1 september
naast Huis Hellemans,

hoek Strijdersstraat - Terelststraat.

Initiatief van de werkgroep Ontwikkelingssamen
werking onder auspiciën van het gemeentebestuur
Edegem.

o 10 .,8e 10 l~
« ok- Le
r 4,, lo ±i e o~ «as, l

o o
~ lSPECIALE ATTENTIES VOORo ONZE TROUWE KLANTEN o
~ Kinderen van 10 jaar in 1991, h

o vergezeld van hun ouders, o
~ GRATIS KINDERMENU! l

o Gratis menu's in o
e 10 JAAR-TOMBOLA! l

o
o Reservaties van GROEPEN l
~ van min. 10 PERSONEN, o1 fles wijn GRATIS!
o Praline bij de koffie! l,
~ o
o Uw eigen karikatuur te winnen bij l,elke volledige menu!
~ o
10 10 10 10 10 10 10 10

Indische gastronomie
De Indische kerriegerechten!
Het bijzondere en typische van de Indische keuken is de aro
matische kruidenmengeling. de kerriepoeder De poeder
samenstelling (masalah) is voor elk gerecht verschillend en
door de jaren heen zeer goed uitgebalanceerd.
Elke "kerrie" steunt op een keuze tussen : anijs, pepers, karwi j.
kardemom, kaneel, kruidnagel, kokos, koriander, komijn,
knoflook, dille, gember, kurkuma, citroen, saffraan,
mosterdzaad, sesam, cayenne, tijm, marjolein, laurier,
basilicum, rozenwater.

ONZE INDISCHE CHAVA-MENU 545 fr.
(Indische kindermenu 295 fr.)

APERITIEF NAAR KEUZE

DHAL CHANNAH met CHAPPATIES
Een typisch Indische soep op basis van erwten, linzen en de

onontbeerlijke aromatische kruiden mild prikkelend, omzoomd me
een vleugje munt Het tussendoor knabbelen aan de chappaties

(Indisch brood), geeft dat elke hap evengoed blijft smaken
als de eerste.

PAKURAS gebakken op de TAWA
Aziatisch-Indisch voorgerecht. De revelatie van deze jaarmarkt! Een

bonte mengeling van verschillende verse groenten en
smaakgevende vleesreepjes, vóór uw ogen gebakken op de "tawa",
in een mixture van Indische kruiden, parfums en sausen, aangepast

aan uw wensen en smaak

MURGEE MASALAH met PULAO
Heerlijke Indische kerrie-kip, gemarineerd tesamen met appel, ui en
tomaat, in een weluitgekozen masalah (specerijenmengsel) waarin
alle smaakvarianten aan bod komen. Het geheel wordt opgediend

met de traditionele pulao (rijst)

MALPURA-DESSERT
Overheerlijke Indische pannekoek, doordrenkt va

een verfrissend parfum, bekroond met ijs.

CEYLON TEA
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•

•
* Op ZATERDAG 28 SEPTEMBER wordt in heel
Vlaanderen de "Dag van de Klant" georga
niseerd.

* Onder impuls van de Gemeentelijke Midden
standsraad doet ook Edegem mee!

* Op 28 september vergasten de deelnemende
middenstanders U op een bijzondere attentie.
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Gemeenteschool
Andreas Vesalius
Kontichstraat 21 - 2650 Edegem
School aangesloten bij het Vernieuwd Lager On
derwijs

Voor meisjes en jongens
1ste tot en met 6de leerjaar.

Inlichtingen en inschrijvingen van nieuwe leerlin
gen op werkdagen tot 30 augustus
telkens 10.00 - 12.00 uur

13.30- 17.00 uur
18.30-21.00 uur

of op afspraak, tel. 457.56.76

EEN DEGELIJKE, EIGENTIJDSE, OPEN, KIND
VRIENDELIJKE SCHOOL

Kunstakademie
Leeftijdsgroepen:
• 6 tot en met 8 jaar: een klas van 8.50 tot 10.30
uur en een klas van 10.30 tot 12.30 uur
• 9 tot en met 11 jaar: een klas van 8.50 tot 10.30
uur en een klas van 10.30 tot 12.30 uur.
De lessen worden gegeven op zaterdagvoormiddag
in het vroegere gebouw van de muziekakademie,
Drie Eikenstraat 16.

Inschrijvingen:
• dinsdag 3 september - woensdag 4 september 
donderdag 5 september en vrijdag 6 september:
telkens van 17 tot 19 uur in het Administratief Cen
trum - Sekretariaat (2de verdieping), Kontichstraat
19 te 2650 Edegem.
• zaterdag 7 en 14 september:
telkens van 8 tot 13 uur in de Kunstakademie, Drie
Eikenstraat 16 te 2650 Edegem.
•Op zaterdag 21 en 28 september kan eventueel
nog ingeschreven worden bij de leerkrachten zelf
tijdens de lesuren.
Verdere informatie: Kristel Kussé, Administratief Centrum, Kontichstraat 19
te Edegem
tel. 457 78 40- toestel 213 (tijdens kantooruren).

Muziekakademie
Gevestigd:
Hof ter Elst, Terelststraat 69 te 2650 Eclegem.

Toelatingsvoorwaarden:
• 8 jaar vóór 31.12.1991
• voor kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar
vóór31.12.1991
• na 1 jaar notenleer, toegang tot de kursus instru
ment.

Inschrijvingen:
in de muziekakademie
maandag 2 september: 17 - 20 uur
dinsdag 3 september: 17-20 uur
woensdag 4 september: 14 - 20 uur

Inlichtingen:
Tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40
(gemeentebestuur Edegem).
Na de kantooruren: tel. 457.46.93
(muziekakadem ie).

Edegems Taalatelier
NEDERLANDS - FRANS - ENGELS- DUITS a
SPAANS - ITALIAANS

Eén van deze talen leren spreken en schrijven, of
uw taalkennis onderhouden ... Het kan. Vlakbij: in
het EDEGEMS TAALATELIER, Romeinse Put 2.
Wij waarborgen een voortreffelijk taalniveau door
middel van geleidelijkheid, veel herhaling en
persoonlijke aanpak: onze leerkrachten hebben tijd
voor U !
Geen examens, geen stress; wel voldoende stimu
lans via één lesbeurt van 2 uren per week. Een
leerritme dat U makkelijk aankan.
Na het vierde jaar krijgt U een getuigschrift.

Meer informatie wordt U graag verstrekt door:
dhr. L. Van der Sande, P.v.d. Bemdenlaan 17, Edegem - tel. 440.37.27
dhr. T Schammelhout, gemeentesekretariaat, Konlichstraat 19- tel.
457,78.40.

ó
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Nieuws uit de
Adviesraden
De Gemeentelijke
Bejaardenraad
De Gemeentelijke Bejaardenraad heeft niet alleen
oog voor plaatselijke toestanden. Eenmaal per jaar
steekt de raacl zijn licht op buiten de gemeente
grenzen.
Onder het motto "nooit te oud om te leren" werd
op 6 mei een stucliebezoek gebracht aan v.z.w. De
Vrucht en v.z.w. Huize Eigen Haard te Aarschot.
• De Vrucht werd in 1986 gesticht met de bedoeling

een hulpverleningscentrum op te richten, dat
woningen bouwt, verkoopt of verhuurt, voor
bejaarden of volwassen mensen met een fysieke
handicap en die zelfstandig. individueel of in groep
in een woning kunnen verblijven.
Via een dienstencentrum verleent de vereniging
aan de bewoners ervan begeleiding en verzorging
en draagt ze bij tot de integratie van de bewoners
in de plaatselijke samenleving.
De werking van De Vrucht is aanvullend aan de
dienstverlening verstrekt door het plaatselijk
0.CM.W.
Als het ganse projekt voltooid is, zal het 20
aangepaste woningen, een service-flatgebouw met
44 appartementen en 42 woningen verdeeld in
gewone huizen en bejaardenflats omvatten.
• Huize Eigen Haard daarentegen beheert centra

voor opvang, begeleiding en verzorging van men
taal en meervoudig gehandicapten.
Van beide studiebezoeken werd verslag uitgebracht
aan het gemeentebestuur.

De Gemeentelijke Gezinsraad
In zijn laatste vergadering voor de vakantie werd in
de Gemeentelijke Gezinsraad een pilootprojekt
"Kom op voor een gezond leven" voorgesteld.
Kwaadaardige gezwellen vormen nu reeds de twee
de doodsoorzaak na hart- en vaatziekten. In een
voudige cijfers weergegeven, sterft 1 Belg op 4 aan
kanker. In tegenstelling tot de cardiovasculaire
sterfte, is kanker nog geneesbaar in 50% van de
gevallen. Buiten het genezen, kan kanker ook voor
komen worden. Daarop inspelen is de bedoeling
van het geplande lokaal projekt, dat kadert in een
ruimere aktie "preventieve gezondheidszorg", inge
richt door de Regionale Gezondheidsraad Ant
werpen Zuid. Ondertussen werd een plaatselijke
werkgroep opgericht. Meer daarover leest U in het
artikel "Kom op voor een gezond leven", op blz. 9.

20 jaar Bejaarden- en
Gezinsraad
Beide voormelde gemeentelijke adviesraden vieren
dit jaar hun 20-jarig bestaan. Daarover hoort en
leest U beslist nog meer!

ONTHAALMOEDERS GEZOCHT
Wenst u
• thuis zinvol bezig te zijn met kinderen?
• daarvoor een vergoeding te ontvangen?
• verzekering en ondersteuning te krijgen vanuit de

kinderopvangdienst?

... neem dan kontakt met de gemeentelijke kinderop
vangdienst, Kontichstraat 19, tel. 457.78.40.
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Onze politie
deelt mee
Uitwissing van veroordelingen
De wet van 9 januari 1991 betreffende de uitwis
sing van veroordelingen, versoepelt de automa
tische uitwissing van een zeker aantal veroorde
lingen in het strafregister en van sommige gevallen
ervan. Een gevolg van een veroordeling is soms
dat op het rijbewijs het verval van een recht tot
sturen wordt aangebracht met een stempel. Deze
stempel, die begin- en einddatum van het verval
vermeldt, bleef in het verleden voor het leven op
het rijbewijs staan, tenzij men eerherstel aanvroeg
(en kreeg). Nu kan onder bepaalde voorwaarden
deze stempel van het rijbewijs verdwijnen.

Welke zijn deze voorwaarden?
1. De veroordeling die leidde tot het verval van het
recht tot sturen mag niet hoger liggen dan 6 maan
den hoofdgevangenisstraf
2. Het verval van het recht tot sturen mag niet lan
ger geduurd hebben dan drie jaar.
3. De datum van de veroordeling moet ten volle
drie jaar verstreken zijn.
4. Het verval van het recht tot sturen mag niet uit
gesproken zijn wegens lichamelijke ongeschikt
heid.

Is aan al deze voorwaarden tesamen voldaan, dan
kan de aangebrachte stempel op het rijbewijs ver
dwijnen door een eenvoudige inlevering van het
rijbewijs op de sekretariaatsdiensten van het poli
tiekommissariaat en door aanvraag van een duplikaat
ervan. De kosten die deze aanvraag met zich brengt,
blijven echter wel ten laste van de aanvrager...

Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur is in het bezit van een aantal
gevonden heren-, dames- en kinderfietsen en biedt
deze, rekening houdende met de wettelijke voor
schriften ter zake, te koop aan in de staat waarin ze
zich bevinden. Deze fietsen zijn te bezichtigen op
zaterdag 21 september e.k., van 9 tot 12 uur, in hal

44 van Fort 5 (ingang Rogier van der Weyden
straat). iedere fiets zal genummerd zijn.
U kan ter plaatse een schriftelijk bod doen op de
fiets(en) die U wenst aan te kopen Daartoe zullen
formulieren te uwer beschikking liggen. Het mini
mum bod per fiets is bepaald 0p 100 fr.
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen zal in
zijn eerstvolgende zitting de bieclingen openen en
de toewijzing doen aan de hoogste bieders, die van
de verdere moclaliteiten op de hoogte zullen
gebracht worden.

Graveren van fietsen
Het graveren van fietsen is een GRATIS service die
door het gemeentebestuur aan zijn inwoners wordt
aangeboden. Wenst U uw fiets te laten graveren,
dan kan U alle werkdagen, tussen 9 en 11 uur en
tussen 14 en 16 uur, terecht in het gemeentema
gazijn, Zomerlei 37 (poort naast de brandweerka
zerne). Het is niet nodig vooraf een afspraak te ma
ken. De nummering wordt door· de magazijnier
doorgegeven aan de politie, die ermee rekening
kan houden bij fietskontroles. Het aantal fietsdief
stallen drukken is niet alleen een zaak van de pOlg
tie, maar ook van U r "

Daarom geven wij U nog volgend advies :
1. Zorg voor een goecl slot.
2. Gebruik uw slot.

3. Veranker, inclien mogelijk uw fiets aan een vaste
konstruktie; maak gebruik van fietsenrekken of
stallingen.
4. Zet bij duisternis uw fiets niet op onverlichte of
stille plaatsen. Laat hem zeker niet 's nachts op
straat staan.
5. Laat geen waarclevolle voorwerpen op uw fiets
of in de fietszakken achter.
6. Is uw fiets weggenomen, doe dan aangifte bij de
politie.
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Kalender
Tentoonstellingen

Van 7 september tot 6 oktober

tentoonstelling van
KUNSTKRINGSIRKEL

met als deelnemers :
Luc Anthierens, Sonja Craen,

• Johan Dierckx, Lea Goovaerts,
Hélène Hansen, Piet Mossay,
René Smets, Hervé Steyaert,
Piet Toebente. Maria Van der
Auwera, Art Van der Linden,

Karel Verschooten, Luc Vernimmen,
Greet Visterin

Van 12 oktober tot 3 november

tentoonstelling van
o CAROLINA DE WAART

kunst op zijde

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 vrijdag van 14 tot 16 uur.

Art Van der Linden

Een bezoek
loont echt

de moeite!
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Rekreatiesportveren i ging
50-plussers Edegem
Gezien het blijvend sukses, werd besloten ook dit
jaar een nieuwe reeks rekreatiesportaktiviteiten
voor 50-Plussers te organiseren.
Bent U ouder dan 50 jaar en sportief aangelegd,
dan bent U hartelijk welkom om telkens om de 14
dagen op zondagnamiddag een of andere sporttak
te beoefenen.
Op zondag 8 september a.s. wordt gestart met een
wandeling in het kader van de Open Monumen
tendag. Verder zijn in het programma opgenomen :
zoekrally, petanque, trimparcours, y0ga, badmin
ton, lenigheidsoefeningen, rytmische gymnastiek,
netbal en volleybal, ontspanningsturnen, enz...
Voor het volledige programma van 14 rekreatie

Fore lwedstrij d
Op zaterdag 19 oktober wordt op het gemeentelijk
viswater langs de Romeinse Put de jaarlijkse
forelwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd staat
open voor alle houders van een gemeentelijke
visvergunning en duurt van 10 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16 uur.
Omwille van deze organisatie is er een algemeen
visverbod op het gemeentelijk viswater Romeinse

Administratieve berichten
Wat doen bij verlies, diefstal of
vernietiging van de identiteitskaart

U moet zo snel mogelijk persoonlijk aangifte
doen bij een politie- of rijkswachtdienst en u dient
een recente pasfoto mee te nemen. Een "attest van
verklaring van verlies of vernietiging van een iden
titeitskaart" wordt u overhandigd.

Indien U binnen de 15 dagen na deze aangifte uw
identiteitskaart terugvindt, moet U zich dadelijk
aanmelden bij de dienst politie of bij de dienst
Bevolking van uw woonplaats.
Zoniet wordt 15 dagen na de verliesaangifte de

procedure voor het afgeven van een nieuwe kaart
ingezet. De vorige identiteitskaart wordt dan on
herroepelijk geannuleerd en dus ongeldig, ook al
wordt ze later alsnog teruggevonden.
* Ongeveer 14 dagen na het inzetten van deze
procedure (dit is ongeveer 1 maand na de aangifte
van het verlies, de diefstal of de vernietiging)

sportaktiviteiten wordt een bijdrage gevraagd van
500 fr. per persoon, verzekering inbegrepen.
Daarnaast worden nog tal van nevenaktiviteiten
georganiseerd, zoals een gezellig samenzijn, een
pannekoekennamiddag en een daguitstap om het
seizoen te besluiten.
Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt U zich
wenden tot:
dhr. A. De Roeck, sportfunktionaris,
Administratief Centrum, Kontichstraat 19. Edegem
(tel. 457.78.40).

DOE MEE AAN DEZE SPORT+AKTIE,
ZO BLIJFT U JONG EN FIT!

Put op vrijdag 18 oktober vanaf 12 uur. Op zater
dag 19 oktober mogen enkel deelnemers aan de
forelwedstrijd vissen tot 16 uur. Daarna geldt die
dag een algemeen visverbod tot een half uur na
zonsondergang en is verder het gemeentelijk poli
tiereglement van kracht. Het reglement van deze
wedstrijd is verkrijgbaar in het chalet 't Loze Vis
sertje en in het Administratief Centrum.

ontvangt U een oproepingskaart om U " 'g
melden bij de dienst bevolking. "

Inkorting duurtijd legerdienst
Onlangs verscheen in het Belgisch Staatsblad een
Koninklijk Besluit waarin de duurtijd van de leger
dienst wordt bepaald.
Voor de Lichting 1991
S.M. + K.R.O.O.
Belgiê 11 maanden
Duitsland 9 maanden
Voor de Lichting 1992
S.M. + K.R.O.O.
België 10 maanden
Duitsland 8 maanden
S.M. = Soldaat-milicien - K.R.0.0. = Kandidaat Reserve
OnderOfficier - K.R.O. = Kandidaat Reserve Officier

K.R.O.
België/Duitsland
12 maanden

K.R.O.
België/Duitsland
11 maanden
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Nieuws uit het
O.C.M.W.

Vrouwenklachten en
hulpverlening
Veel vrouwen ervaren hun klachten als een per
soonlijk te kort schieten ze voelen zich verdrietig,
eenzaam of angstig. Sommige hebben geen zelf
vertrouwen meer en voelen zich besluiteloos.
Naast gevoelens van teleurstelling kennen ze een
verlangen naar vrijheid, de wens om een eigen ik
en een eigen leven te ontdekken, maar hoe hieraan
beginnen? Er zijn maatschappelijke oorzaken die
maken dat veel vrouwen zich ontgoocheld voelen.
• Van jongs af aan worden aan meisjes andere nor

men geleerd dan aan jongens. Vrouwen moeten
hun vrouwenrol vervullen: luisteren, zorgen, be
schermen, opvoeden, mooi zijn en sexueel aan
trekkelijk, lief zijn en niet kwaad worden. Om voor
anderen te zorgen lieten veel vrouwen hun studies,
werk, vrienden en vriendinnen vallen... tot ze zich
niet veel meer waard voelen. Om uit de vicieuze
cirkel van problemen te komen, kan praten helpen.
De herkenning dat andere vrouwen hetzelfde erva
ren helpt om VERANDERING te brengen in onte
vredenheid over jezelf, in dagelijkse sleur, in alleen
zijn.
In september richt het O.C.M.W. weer een kursus
in "TIJD MAKEN VOOR JEZELF". Vrouwen die hun
eigen krachten weer willen ontdekken, kunnen
meedoen. Aanvang: 30 september.• V.z.w. Driehuizen -
Vrijwill igersorgan isatie
De V.z.w. Driehuizen is bij een aantal bewoners van
Edegem genoegzaam bekend. Toch nog even kort
voorstellen: V.z.w. Driehuizen biedt aan volwassen
fysiek gehandicapte personen een aangepaste
woonakkommodatie en voorziet ook het nodige
personeel om deze bewoners "zo zelfstandig mo
gelijk te laten leven". De woningen bevinden zich
aan de Grote Dries, in de buurt van de Romeinse
Put op Buizegem. Wellicht heb je één of meerdere
bewoners al eens ontmoet in de supermarkt, in de
biblioteek, bij de apoteker, in de kerk... Het is
inderdaad de bedoeling dat de bewoners op een
gewone manier leven tussen de niet-gehandicapte
mensen uit de buurt.

10 maandagen van 13.30 tot 15.45 uur in het
lokaal E.TA. - Romeinse Put te Edegem.
Wie meer inlichtingen wenst, kan terecht bij:
0..M.W.-Edegem, Terlindenlaan 1 - tel. 457.17.10
toestel 306. Vraag een folder of kom eens langs
voor een gesprek.

Gespreksavonden voor FAMILIE
LEDEN van demente bejaarden
Het 0.C.MW.-Edegem organiseert 3 gespreks
avonden voor FAMILIELEDEN van demente be
jaarden. Programma:
Maandag 23 september
gastspreker: Luc VAN DE VEN klinisch geronto-psycholoog

Maandag 7 oktober
gastspreker: Luc VAN DE VEN klinisch geronto-psycholoog
Maandag 21 oktober
gastspreker: Goedele DE WINTER Alzheimer-Liga

Johan VAN OERS verteller

Telkens om 19.30 uur in lmmaculata.
Voorafgaande inschrijving is gewenst en dit vóór 7
september. Voor verdere inlichtingen kan U kontakt
opnemen met:
Hilde DICTUS, maatschappelijk assistente
Geert LEMAHIEU, maatschappelijk assistent.
Immaculata - Oude-Godstraat 110 - 2650 Edegem
alle werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
tel. 457.17.10

Vorig jaar in september zijn we gestart met een
vrijwilligersorganisatie. Voor verscheidene taken
wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Enkele
voorbeelden: mee boodschappen doen, voor
vervoer zorgen, komen koken, verstelwerk doen,
mee op uitstap gaan, klusjes opknappen aan het
gebouw enz. Deze vrijwilligers komen regelmatig
samen en kunnen dan ervaringen en suggesties
uitwisselen. Wegens het sukses daarvan zijn wij nu
op zoek naar meer vrijwilligers. Tijdens de jaar
markt van Edegem zullen wij de organisatie voor
stellen aan het grote publiek. Eind september/begin
oktober wordt dan een bijeenkomst voorzien waar
kandidaat-vrijwilligers wat meer uitleg kunnen
verkrijgen.
Kontakl: V.z.w. Driehuizen - vrijwilligersorganisatie
Monik Coeckx, koördinator, Grote Dries 3, 2650 Edegem - tel. 457.35.10

l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111111111



Den Ariane

Onlangs hebben al onze inwoners de lnfogids "Den
Ariane" in hun brievenbus gevonden.
Ondertussen heeft het gemeentebestuur van enkele
inwoners schriftelijke en telefonische klachten
ontvangen in verband met het feit dat in deze gids
de namen en adressen van onze inwoners staan
vermeld.
Wij wensen langs deze weg te verduidelijken dat
bedoeld drukwerk geen initiatief is van het
gemeentebestuur maar wel van een privé-firma.
Het gemeentebestuur is dan ook geenszins
verantwoordelijk voor de publikatie van de
adressenlijst noch voor de foutieve of achterhaalde
gegevens die in Den Ariane zijn opgenomen.

Hun veiligheid,
uw zorg

@

De laatste decennia is ook in België een sterke
daling van de kindersterfte opgetreden als gevolg
van de verbeterde levensomstandigheden, de
hygiënische en de geneeskundige ontwikkelingen.
Het aandeel van ongevallen in de kindersterfte
daarentegen is niet afgenomen, het aantal
kwetsuren bij kinderen, te wijten aan ongevallen is
onverantwoord hoog.
Hierbij zijn onze kleintjes tot een jaar of drie
bijzonder kwetsbaar.
Baby's en peuters eten, slapen, nemen een badje,
leren lopen,...
De gevaren die hierbij komen kijken, kunnen ze
nog niet zien en voorkomen. En lichamelijk zijn ze
nog niet in staat om ongelukken te vermijden of op
te vangen.
Het is dan ook van belang om op tijd voorzorgs
maatregelen te treffen.
Vele ongevallen met kinderen zijn het gevolg van
onveilige produkten of van onzorgvuldig omgaan
met produkten die in de omgang met het kind
worden gebruikt. Vele van die ongevallen kunnen
voorkomen worden.
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut organiseert
hierover een tentoonstelling.
Stap daarom eens binnen in de gebouwen van het
ABB in Antwerpen.
Vanaf 25 oktober bent u er welkom op de ten-

toonstelling 'Hun Veiligheid, Uw Zorg. een infor
matieve tentoonstelling over de veiligheid van
baby- en peutermaterialen voor kinderen van 0
tot 3 jaar.
Deze tentoonstelling richt zich tot ouders met
kinderen van O tot 3 jaar, inrichters van kinderop
vang, kinderdagverblijven, onthaalmoeders, scho
len kinderverzorging, kinderverpleegkunde, huis
houdkunde, ... ·
Maar ook alle socio-kulturele organisaties. gezin
verenigingen, ... behoren tot de doelgroep van deze
campagne.
Het geheel wordt georganiseerd door het Provin
ciaal Veiligheidsinstituut in samenwerking met Het
Belgische Rode Kruis, Kind en Gezin, KAV moeder
en kindzorg en het OIVO.
Praktische info
'Hun Veiligheid, Uw Zorg' van 25 oktober tot 30
november in de gebouwen van het ABB, Lange
Nieuwstraat 32, 2000 Antwerpen.
Dagelijks gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00
uur (weekend gesloten).
Geleide bezoeken (500 fr.) voor groepen van
minimum 10 personen tot maximum 20 personen.
Voor reservatie en verdere inlichtingen kan u kon
takt opnemen met Véronique Grossi, projektko
ördinatrice, Provinciaal Veiligheidsinstituut, Jezus
straat 28-30, 2000 Antwerpen, tel. 231.28.04.
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Jacques Raymond

De Gemeentelijke Bejaardenraad, die eind dit jaar
zijn 20-jarig bestaan viert, organiseert in samen
werking met het Gemeentebestuur een feestna
middag voor alle senioren van Edegem.
Dit feest, dat inmiddels een goede traditie ge
worden is, heeft plaats op dinsdag 8 oktober a.s. in
de gemeentelijke sporthal "den Willecom" in de
Terelststraat. Aanvang : 14.30 uur- deuren open
om 14.00 uur.
Het showprogramma wordt verzorgd door:

15de Gemeentelijk
Seniorenfeest

Tijdens de pauze kunnen alle aanwezigen genieten
• van een tas koffie/thee, met daarbij koffiekoeken en

gebak.
Het feest wordt afgerond met een gratis tombola;
de bonnetjes daartoe worden aan de ingang van de
zaal bedeeld.
De inkomkaarten kosten 30 fr. en zijn verkrijgbaar
bij cle plaatselijke bonden van gepensioneerden en
bij uw gemeentebestuur (administratief centrum 
receptie).
Mogen wij zeer in het bijzonder vragen dat alle
geinteresseerden slechts één inkomkaart kopen.
De bedoeling van de kaartverkoop is te kunnen
ramen hoeveel koffie/thee, koffiekoeken en gebak
er moeten besteld worden.
Ook zal wederom een speciale busdienst worden
ingelegd, waarvan de vertrektijden vermeld staan
op de achterzijde van de toegangskaarten.
Aan al onze senioren alvast een aangename feest
namiddag.

•
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23ste Bal van de Burgemeester van Edegem
Zaterdag 12 oktober te 21 uur

Conny & Danny Fabri
met orkest D.F.Band

&
D.J. Sonolux
(in bodega)

GEMEENTELIJKE SPORTHAL
"DEN WILLECOM" - TERELSTSTRAAT

BODEGA - REUZE TOMBOLA
Hou deze datum nu reeds vrij!

Mevrouw Luce AERTS-LIETAER, Burgemeester, en HET INRICHTEND KOMITEE onder het
Erevoorzitterschap van de heer Leo TINDEMANS, Euro-Parlementslid en voormalig Minister van
Buitenlandse Betrekkingen, NODIGEN U VRIENDELIJK UIT op het jaarlijks GEMEENSCHAPSFEEST
waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan voornamelijk het opvangtehuis "De Vlinderkens",
de v.z.w. Driehuizen en andere sociale en kulturele werken van de gemeente.
Toegangskaarten aan 220 fr., die recht geven op voorbehouden plaatsen, kunnen besteld worden
door uw bijdrage te storten op postrekening nr. 000-0492187-09 "Bal van de Burgemeester" tot
uiterlijk 4 oktober.
Toegangskaarten aan 200 fr. zijn te verkrijgen door storting op voormelde postrekening, ook op de
verscheidene gemeentediensten en aan de ingang van de zaal. - DEUREN te 20.30 UUR.
Gelieve bij bestelling van uw kaarten de inschrijvingsstrook te gebruiken.

12 OKTOBER - BAL VAN DE BURGEMEESTER - EDEGEM
M (naam en adres)
........................................................................................................... , .
wenst in het bezit gesteld te worden van deelnemingskaarten op naam van:

BETALING: vriendelijk verzoek deze inschrijvingsstrook zo vlug mogelijk te zenden naar het Komitee
Bal van de Burgemeester* en de betaling te regelen door storting op postrekening 000-0492187-09 
"Bal van de Burgemeester Edegem".
TOTAAL: 220 fr. x = fr. (voorbehouden plaatsen)**
TOTAAL: 200 fr. x = fr.
* Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 2650 Edegem - * * Toegewezen volgens rangorde van
aanvraag.
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Parkeerkaart voor
minder-va liden
De kaart wordt uitgereikt aan personen:

- met een blijvende invaliditeit van ten minste 80 %;
- met een blijvende vermindering van de zelfredzaamheid
met ten minste 12 punten,

- met een gebrekkigheid aan de onderste ledematen van ten
minste 50 %.

- die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij
wie deze geamputeerd zijn,

- met een oorlogsinvaliditeit van ten minste 50 %.

De parkeerkaart kan schriftelijk aangevraagd worden bij hel
Ministerie van Sociale Voorzorg. Zwarte Lievevrouwstraat 3C.
1000 Brussel. De formulieren daartoe zijn Ie verkrijgen op de
gemeentelijke sociale dienst.

De huidige kaarten mn omloop zijn geldig tot 31.12.1996

Verloren voorwerpesz van
de vakantie-initia7ven
Bericht aan de ouders!

De vakantie is reeds een tijdje voorbij en de Edegemse speel
weken, de zomer-sportakademie en de vakantiespeelklub be
horen stilaan tot het verleden

De vakantie-initiatieven waren een sukses en de kinderen heb
ben zich goed geamuseerd. Blijkbaar zo goed, dat sommigen
zelfs vergaten dat zij hun eigendom terug mee naar huis
moesten nemen.

Resultaat is een hele kollektie verloren en gevonden voorwer
pen zoals: brooddozen, handdoeken. rugzakjes, zwemgerief.
kledij, schoeisel

Deze kunnen dagelijks (ook op zaterdag) tijdens de kantoor
uren afgehaald worden op het Gemeentesekretariaat, Kontich
straat 19, 2e verdieping, Edegem (tel 457.78.40).

Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
vrijdag 1 november (Allerheiligen),
maandag 11 november (Wapenstilstand) en
vrijdag 15 november (Feest van de Dynastie).

Op de zaterdagen 2 en 16 november zal er geen dienst
verzekering zijn op de diensten bevolking en sekretariaat.



DAGEN VAN BEZINNING:
verzoening - vrede - herdenking

w Zaterdag 9 november te 20.00 uur

HULDE AAN DE GEFUSILLEERDEN
VAN DE 00RL0G 1914-1918
op het Fort 5.

Bijeenkomst voor de optocht op het Kerkplein te 19.30 uur.
Medewerking van de Kon Fanfare St.-Rosalia.
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen nodigt al onze
medeburgers uit om deel te nemen aan deze plechtigheid.
die in het teken staat van de wereldvrede.

Maandag 11 november te 10.00 uur

HERDENKING VAN DE WAPENSTILSTAND
Plechtige Eucharistieviering in de Basiliek O.-L.-Vr.-van
Lordes, Hovestraat, gevolgd door: bloemenhulde aan het
morument van de gesneuvelden op de begraafplaats en aan
het monument in de Vrijwilligersstraat, met medewerking
van de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

Zondag 17 november te 10.45 uur

TER GELEGENHEID VAN HET
EEST AN DE DYNASTIE
Te eum en gebed voor de Koning in de Basiliek 0.-L.
Vr. -van-Lourdes
( na de Eucharistieviering van t O uur).

Fragment uit de toespraak van de Burgemeester
tijdens de dodenhulde van vorig jaar:

.. Mensen willen steeds het slechte van het verleden
trachten te vergeten of te verdoezelen. Zelfs de naaldbo
men voor het monument van de gesneuvelden op dit fort
zijn zo hoog opgegroeid als willen zij de stenen die aan
hel verleden herinneren, wegbannen en een natuurlijke
muur bouwen tussen de gewezen militaire bestemming
van dit fort en zijn huidige rol als groene Edegemse long.
Eenmaal per jaar. op een novemberavond zoals deze.
kunnen slechte herinneringen of zelfs deze naaldbomen
ons echter niet beletten hulde te brengen aan de 16 land
genoten die hier tijdens de 00rl0g 1914-1918 0p bruuske
wijze het leven verloren. Zij zijn het. die ons vandaag tot
een oproep dwingen voor een betere wereld, een wereld
die geen wapens draagt, een wereld die de mensenrech
ten. zelfs bij gewapend kontlikt. en in het bijzonder de
kinderrechten eerbiedigt. een wereld waarin vrede. vrij
heid en verdraagzaamheid geen ijdele woorden zijn en
tevens een wereld die zichzelf in gezondheid '·ndhaaft
in plaats van zich ekologisch te zelfmoorde

Monument
van de
gesneuvelden
op Fort 5
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Politiereglementen op het
verkeer
Door de gemeenteraad werden verscheidene politieregle
menten op het verkeer goedgekeurd.

Zo wordt in de volgende straten de toegang verboden voor
voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van za
ken en waarvan het gewicht in beladen toestand hoger
ligt dan 7,5 ton, tenzij het echter de bedoeling is om in de
straat in kwestie te lossen of te laden: Den Eeckhofstraat,
Doelveldstraat, Strijdersstraat (gedeelte tussen Drie Ei
kenstraat en Hovestraat) en Vrijwilligersstraat.

In de wijk Buizegem en in de Collegewijk wordt voortaan
het parkeren op de openbare wegen voorbehouden voor
voertuigen met een hoogst toegelaten gewicht van niet
meer dan 3,5 ton.

Gemeentelijk sportstadion
·Vic Coveiiers''
Dit stadion, gelegen langs de Jan Verbertlei, krijgt nieuwe
terreinverlichting. De kosten belopen ongeveer 800. 000
fr.

Op de atletiekpiste wordt een nieuwe toplaag aangebracht
tegen de geraamde kostprijs van 1.000.000 fr.

Nieuwe straatnaamborden
De huidige straatnaamborden worden vervangen door
gesponsorde. Zulks houdt in dat op het straatnaambord
naast de straatnaam tevens de sponsor zal vermeldt
staan.
Deze vervanging zal voor de gemeente financieel gunstig
verlopen, aangezien de vervaardiging de levering en de
plaatsing gratis gebeuren en de gemeente zlts een een
malige retributie ontvangt.

Brandweer
k De Gouverneur van de Provincie stelt jaarlijks de forfai

taire bijdragen vast in verband mei de kosten van de
brandbeveiliging. Voor het dienstjaar 1990 worden de
kosten voor Edegem vastgesteld op 10.774.978 Ir.
Daarvan kan de gemeente 4.740.990 fr. rekupereren
van de door het Gewestelijk Z-brandweercentrum Ede
gem beschermde gemeenten uit de omgeving.* Het verouderd reddingsmateriaal van de brandweer
wordt vervangen. Meer bepaald gaat het om de aan
koop van een hydraulische pompunit, een hydrauli
sche spreider met trekkettingset en een hydraulische
schaar. Geraamde kostprijs: 645.000 Ir.* Aan de brandweerkazerne zullen binnenkort enkele
aanpassingswerken uitgevoerd worden. De geraamde
kostprijs bedraagt in totaal 525.000 Ir.

Overname kapitaal
NV 'Eigen Heerd-Onze Haard''
De gemeente Edegem is deelgenoot van de NV '' Eigen
Heerd-Onze Haard'', vennootschap voor sociale woning
bouw.
1 n het kader van de viering van het 1 DO-jarig bestaan van
deze vennootschap zal het kapitaal worden verdubbeld
door afname van de reserves.
In die optiek zal de gemeente Edegem privé-kapitaal van
de NV Eigen Heerd-Onze Haard overnemen voor een be
drag van 739.520 Ir. en dit gefinancierd door een eenma
lige derving van het dividend van juni 1992. Vervolgens
zal de gemeente telkenjare een dubbel dividend ontvan
gen.
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Aanschaf van een ''sprekend
computersysteem''
De gemeenteraad heeft de gefaseerde aanschaf goedge
keurd van een gesproken informatie-databank, die ver
bonden is met het telefoonnet via gewone telefoonlijnen.
Door dit systeem kunnen de inwoners op ieder ogenblik
van de dag, zonder rechtstreekse tussenkomst van de
administratie, telefonisch informatie inwinnen bij de spre

Edegem is samen met 7 andere gemeenten uit de omge
ving aangesloten bij de interkommunale voor Huisvuilver
wijdering van het kanton Kontich. U weet dat de LH.K.
het Edegems huisvuil verbrandt in de oven langs de
Doornstraat.
Toen deze interkommunale in 1970 werd opgericht. was
diî een zeer vooruitstrevend initiatief dat een alternatief
vormde voor het storten van huisvuil. Nu 20 jaar later is
onze afvalberg zo sterk toegenomen dat de oven zijn
maximale verwerkingskapaciteit heeft bereikt.

Omdat inmiddels ook de opvattingen rond de verwijdering
van huishoudelijk afval sterk zijn geëvolueerd. werd door
de 1. H. K. een beleidsplan uitgewerkt. dat naar de toe
komst toe de grote lijnen vastlegt inzake het selektief re
kupereren van vaste afvalstoffen.
Dit beleidsplan, dat de naam SERV-plan draagt, werd in
middels door de gemeenteraad van Edegem goedge
keurd.

Containerpark

Het SERV-plan voorziet dat alle gemeenten van het kanton
moeten overgaan tot het inrichten en exploiteren van een
containerpark, ofwel een overeenkomst moeten afsluiten
voor het gebruik van het containerpark van een naburige
gemeente. Dit punt krijgt dan een absolute prioriteit in het
gemeentelijk milieubeleid.
De interkommunale staat daarbij in voor het opstellen van
een gemeenschappelijk exploitatiereglement.

Meer praktisch zorgt de I.H.K. voor de ophaling van alle
op de containerparken selektief ingezamelde afvalstoffen,
de plaatsing van ledige containers en het verwijderen van
bedoelde afvalstoffen. Dit laatste zal gebeuren met het
oog op een milieu-en bedrijfsekonomisch verantwoorde
recyclage.

kende computer en zelfs bij uitbreiding bepaalde admi
nistratieve dokumenten opvragen alsmede berichten ach
terlaten.
Een elektronisch brievenbussysteem laat toe de onderlin
ge kommunikatie van de gemeentediensten te verbeteren.
Het Schepenkollege wordt gemachtigd de aanschaf te
verrichten - door aankoop of huurkoop- na raadple
ging van diverse firma's.
Het hele opzet gaat gepaard met een uitgave van circa
950.000 fr.

Groenafval

Een tweede belangrijke doelstelling spitst zich toe op het
groenafval.
Het gemengd aanbieden van groen- en huishoudelijk afval
zal zoveel mogelijk vermeden zoniet verboden worden.
Het groenafval zal daarentegen - op een door elke ge
meente vrij te bepalen wijze- selektief ingezameld wor
den, wat niet wegneemt dat het inzamelen van groenafval
op het containerpark een wezenlijk deel zal uitmaken van
het inzamelsysteem.
Dit door de gemeenten selektief opgehaalde groenafval zal
vervolgens aangeleverd worden op een door de interkom
munale op te richten en te exploiteren kompostpark. Het
is ook de interkommunale die zal instaan voor de afzet
van het kompost. De gemeenten die aangesloten zijn bij
de 1.H. K. zullen gratis van dit kompost kunnen gebruik
maken.
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Vervolg van artikel ''SERV-plan''

Klein gevaarlijk afval

Wat het KGA betreft. wordt de rol van de gemeenten be
perkt tot de selektieve inzameling ervan op de container
parken.

Het is daarentegen de interkommunale die voor het gehele
gebied de selektieve inzameling van KGA via een mobiel
systeem zal organiseren en zal instaan voor de verwijde
ring van het ingezamelde materiaal.

Grof vuil

Ook voor het grof vuil stelt het SERV-plan een nieuwe
aanpak in het vooruitzicht.

Gelijklopend met het in bedrijf nemen van de container
parken, zal het door de 1. H. K. beheerde systeem van
grofvuilophaling afgebouwd worden

In Edegem verzorgt de eigen gemeentelijke reinigings
dienst de ophaling van het huisvuil. De gemeente zal zelf
nagaan in hoever de oprichting van een containerpark in-

Sport & Spel
in sporthal 'den Willecom''

Tijdens de herfstvakantie '91, van maandag 28.10.91
t.e.m. donderdag 31.10.91, telkens van 10.00 u. tot
12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u., wordt opnieuw
sport en spel voor leerlingen van het lager onderwijs ge
organiseerd in en rond de sporthal 'den Willecom''
De begeleiding van de kinderen gebeurt door professione
le sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sport
hal blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal
en drank meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt 800
fr./kind voor de week, verzekering inbegrepen. De beta
ling dient wel in zijn geheel (dus niet dag per dag) bij de
inschrijving te gebeuren. Enkel indien het kamp niet vol
zet is kan de eerste dag van de week de betaling ter plaat·
se gebeuren.

INSCHRIJVEN kan in de gemeentelijke sporthal "den
Willecom'', Terelststraat 2 te 2650 Edegem - Telefoon
457.46.62.

Wilt U meer weten? Telefoneer even naar de sporthal. Wij
zijn er voor U !

vloed zal hebben op de ophaling van het grot huisvuil (pot
en pan).
De gemeenten blijven immers vrij om naast het breng
systeem een haalsysteem uit te werken voor het door de
bevolking aangeboden grof vuil

In ieder geval zal in de toekomst het niet selektief opge
haalde grof vuil ofwel gesorteerd worden op het contai
nerpark, ofwel in een sorteerinstallatie.

Financiering

Dat bovenvermeld beleidsplan financiële gevolgen heeft,
hoeft geen betoog.

Het plan bevat nieuwe berekeningswijzen voor de verde
ling van de kosten onder de gemeenten-vennoten. Deze
houden meer dan vroeger rekening met de hoeveelheid
aangeboden huisvuil. Op die manier zal een gemeente die
een grotere inspanning levert om de afvaloery te verklei
nen, daarvan ook het voordeel genieten.

Wij houden U verder op de hoogte in verband met de uit
voering van dit voor het gemeentelijk milieubeleid zeer
belangrijk beleidsplan en over de wijze waarop het ge
meentebestuur daarop zal inspelen.
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Een tevreden Mr Gatera die de cneque. geschonken door de Edegemse bevoi
king. in ontvangst mag nemen

Najaarsaktiviteiten 1991
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RWAND-VOND: In het kader van de ontwikkelings
samenwerking tussen Kigembe/Rwanda en onze ge
meente werd de Edegemse bevolking uitgenodigd op een
officiële RWANDA-AVOND. ter gelegenheid van het 16de
Internationaal Volksdansfestival. 0p 14 augustus 11. werd
tijdens het optreden van de befaamde balletgroep AMA
SIM BI N'AMAKOMBE. aan de heer Gatera, afgevaardigde
van de Rwandese Ambassade, een cheque overhandigd
ter waarde van 540.753 Bfr. ten voordele van onze Rwan
des projekten. Vervolgens kon AMASIMBI N'AMAKOM
BE ale prominenten en Edegemnaars boeien met een
spektakulair otreden Zij die in 1987 getuige waren van
deze première te Edegem. lieten ook deze tweede kans
nie, voorijgaan!

Ontwikkelingssamen
werking Edegem

)
)

'WE!SCE CHAY '91: Voor de 10de keer kon men
dit jaar exotisch tafelen in onze Chaya-tent!

Dank zij de inzet van een 70-tal vrijwilligers en meer dan
1000 'Indische Chaya''-bezoekers, mochten wij een
bruto-omzet van bijna 600.000 Bfr. tellen.
Onze syrnpatieke ploeg diende meer dan 1000 aperitieven
en 1000 maaltijden te serveren.

ALLES TESAMEN BETEKENT DIT EEN BATIG SALDO VAN
MEER DAN 380.000 BIr. TEN VOORDELE VAN ONZE IN
DISCHE PROJEKTEN1 Met de Belgische co-financiering
wordt uiteindelijk meer dan 1.500.000 Bfr. overgedra
gen!

DANK AAN IEDEREEN DIE MEEHIELP OM DIT RESUL
TAAT TE BEREIKEN1
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Weekend van 11 november a.s.
* Kaarten- en stickerverkoop op zaterdag 9 novem

ber en zondag 10 november a.s. Deur-aan-deur-aktie
over het gehele Edegemse grondgebied, in samenwer
king met de ingeschreven verenigingen, zo mogelijk
begeleid door radio en TV.

* Kinderanimatie en tekenwedstrijd voor kinderen
van 6 jaar tot 12 jaar. zaterdagnamiddag in het K. S .A. -
lokaal, Fort 5, Jacob de Roorestraat 2 te Edegem.

Kwis ontwikkelingssamenwerking, onder leiding
van Paul De Meulder (Radio 2 Antwerpen) op zaterdag
avond om 20 u. in het K.S.A.-lokaal, Fort 5, Jacob de
Roorestraat 2 te Edegem.
Ontspannend en leerrijk vragenspel voor eenieder, die
zonder speciale voorkennis, kan meedingen naar de
hoofdprijs.
Geinteresseerde verenigingen of inwoners kunnen
steeds inschrijven bij Marianne Bel Ion, tel.: 45 7. 78.40
(218) 0p het administratief centrum. Kontichstraat 19 te
Edegem.

Wandel-mee-dag op zondag 10 november a.s., inge
richt door E.W.K. De Zonnestappers Edegem, ten voor
dele van onze ontwikkelingsprojekten.
Vertrek: Andreas Vesaliusschool tussen 10 u. en 14 u.
Afstanden: keuze uit 6 km, 12 km en 21 km.
1 nschrijvingsgeld: 30 fr. per deelnemer.

Ook dit jaar hadden we weer plaats tekort om alle dorstigen met een exotisch
drankje te vertrissen
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Sill Moons
van

Carolina de W!aart
van 12 oktober tot 3 november 1991

Carolina de Waart werkt op zijde naar de Yuzen-polychrome-verftradr
tie, waar ze goud- en zilverblad aan toevoegt Yuzen-Zome slaat op de
techniek waarbij een aflijning op de textiel wordt getrokken met rijst
pasta en dit door middel van een konische metalen trechter. die in
gestreken wordt mei looistof van bittere bessen De verl wordt inge
borsteld binnen de afgelijnde velden.

* * *

Dialoog Kunst-Pézie
Bericht aan alle Edegemse
beeldende kunstenaars.

die in dialoog willen treden
met de muze der poézie

In het kader van de jaarlijkse exposities met werk van
Edegemse kunstenaars worden schilders, beeidhou
wers, fotografen, grafici, akwarellisten, textielkunste
naars, e.a. van Edegem uitgenodigd het onerwerp of
de sfeer van een gedicht uit te beelden.
Hun werk zal na selektie worden tentoongesteld in
Huis Hellemans van 9 mei tot 7 juni 1992.
Wie deze uitdaging boeit, kan voor inlichtingen en/of
deelname terecht bij dhr. A. De Roeck of mevr. 1. Wa
terschoot, op de zetel van de VZW Tentoonstellings
huis Hellemans, Administratief Centrum, Kontichstraat
19, Edegem (tel.: 457.78.40).

We kunnen U nu reeds meedelen dat:
- Iedere deelnemer de 5 gedichten, waaruil hij/zij in
spiratie kan puren, toegezonden krijgt op 15 novem
ber aanstaande;

- Hij/Zij 5 werken kan afgeven in het Gemeentelijk
Kunstcentrum Huis Hellemans tussen 1 en 15 maart
1992;

- Een jury, samengesteld uit 3 lokale kunstenaars en 2
mandatarissen. allen leden van de VZW Tentoonstel
lingshuis Hellemans, een selektie op gekende kriteria
uit de ingezonden werken zal maken;

- De gesetekteerde deelnemers er zich toe dienen te
verbinden een beperkte deelname in de kosten van
de tentoonstelling onder elkaar, volgens het aantal
tentoongestelde werken. te verdelen.

Alle fans van Huis Hellemans kijken nu reeds uit naar
deze kunstprestatie.

Marcel Praet
akwarellen - etsen - schilderijen

van 9 november tot 1 december 1991

'3058'' is een akwarel, typerend voor het werk van Marcel Praet. Hij
creëert als het ware een symbiose tussen afdek- en uitsparingstech
nieken, wat het werk een hoogst persoonlijk timbre geeft.

Kalender
Tentoonstellingen
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BASILIEKKONCERT
Het KOMITEE EDEGEMSE KONCERTEN heeft de eer U,
i.s.m. het UNICEFKOMITEE EDEGEM en de STUUR
GROEP van de REGIONALE GEZONDHEIDSRAAD ZUID,
van harte uit te nodigen op een uniek koorkoncert dat
verzorgd wordt door:

HET
een s

3-BYZANTIJNS KOOR:
ciiedenis

Russische regime, toch in hun eigen ritus onderhou
den. Hun liederen en gezangen bleken ook bij de
nuchtere Nederlanders buitengewoon goed aan te
slaan. Zodoende kwamen er al gauw uit alle hoeken
van het land aanvragen voor koncerten.
Sedert 1951 werden ook Nederlanders tot het koor toe
gelaten en inmiddels kan het koor een indrukwekkend
palmares van geslaagde uitvoeringen voorleggen.
Steeds weer werden en worden toehoorders verrast
met het omvangrijk en kwalitatief hoogstaande Oekrai
ense repertoire dat niet alleen uit religieuze maar ook
uit profane liederen bestaat. Bekend zijn immers de
kozakken-dans en minne-liederen. Maar ook werken
van 0.a. Liszt, Beethoven en 0rft.
Het Utrechts-Byzantijns Koor heeft inmiddels 1500 op
voeringen gegeven verspreid over de gehele wereld:
het koncertgebouw in Amsterdam, het kapitool in Ro
me, de City Hall van Toronto en New York, Londen,
Montreal. Ottawa, Chicago. Detroit... overal kenden
zij een weergaloos sukses. Op 30 november is dit koor
met wereldfaam te gast hier in Edegem.

HET UTRECHTS-BYZANTIJNS
KOOR

Kort na do twgde wereldoorlog vluchtte een groep 0e
kraiensc seminaristen met haar professoren naar Ne
derland. In Culemborg vond men een klooster dat ge
schikt bieek om een eigen Byzantijnse kapel in te rich
ten. Zo konden deze seminaristen, gevlucht voor het

Dit koncert zal plaatsvinden in de Basiliek O.-L.-Vr.
van-Lourdes (Hovestraat - Edegem-centrum).
Datum: zaterdag 30 november om 20.15 u.
In!om: 300 fr. en 250 fr. voor + 30pas, CJP en

-18 jarigen.
Inlichtingen en kaarten: vooraf verkrijgbaar bij
Kristel Kussé .a. Administratief Centrum. Kontich
straat 19 - tel. @3/457.78.40 - toestel 213.
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Nieuws uit het
O.C.M.W.
Weer-Werk-Aktie

3mmarulata

Allemaal gedaan.

Met de krisis heeft de baas geinvesteerd in nieuwe machines.
Omdat ik bij een arbeidsongeval mijn duim verloor, konden ze
mij niet meer gebruiken

Geen nood. ik had wat geld gespaard en trok op avontuur.
Maar nu kan ik mij niet eens een behoorlijk dak boven mijn
hoofd betalen.
Ik zou eindelijk weer aan de slag willen.

Het verhaal van Rita - 23 jaar

Mijn fiets kraakt van moeheid. Veel meer dan naar het stempel
lokaal rijden, doe ik nochtans niet. Met diezelfde fiets reed ik
ooit naar school. Met een ander gezicht op. Wat hebben ze ons
toen wijsgemaakt. Wie. vraag je7 Iedereen. Thuis. op school,
vriendinnen.
Neem nu haarkapster. Fijne baan. Leuke meisjes. Of kantoor
werk. Maar het is toch maar niet gelukt.
Dan kwam mijn man in mijn leven. Geen werk. niet erg. vindt
hij

Heb ik allemaal begrip voor. Maar jullie moeten eindelijk eens
weten dat ik het niet prettig vind mijn fiets op die manier te ver
slijten. Ik wil tenminste een stuk van mezelf waarmaken. Het
gaat om de manier waarop je met de mensen leeft. En steeds
maar gaan stempelen, brengt miy niet verder

Rita heeft gelijk. Werkloos zijn is niet prettig. Ze wil
aan het werk. Maar er is niet zoveel vraag meer naar
mensen met haar diploma. De Weer-Werkaktie is echt
iets voor haar. Er zit beslist een kans in op een job.

Anne - 39 jaar

Ik loop dagelijks door het huis met die beroemde geruisloze
stofzuiger. Want toen baby kwam. wilde ik er graag zelf voor
zorgen. Toen baby naar school trok. bleek het krisis, en daar
gingen mijn kansen op werk.
Natuurlijk wil ik weer aan het werk. Maar morgen word ik veer
tig en dat noemen ze tegenwoordig al oud. En je weet niet wat
je ziet wanneer je vandaag een kantoor binnenstapt. Hoe moet
dat nu? Vroeger was ik bij de besten. 1 k heb handen aan mijn
lijf die best wat aankunnen en een hoofd dat nog heel wat kan
leren.
Als ik maar wist hoe of wat, dan stonden we al een stuk verder.

Anne moet dringend met de mensen van de Weer
Werkaktie gaan praten. De aktie is echt op haar maat
gesneden: ze heeft zin om aan de slag te gaan en ze
wil nog bijleren, als het nodig is. Een kans die Anne
niet mag missen!

Misschien weet Mark niet dat met de nieuwe werkme
todes er ook jobs komen voor mensen die geen hoog
geschoolde specialisten zijn.
Zelfs al mis je een vinger of heb je rug!!achten, toch
kan het. Misschien mits een kleine omscholing.
Maar je moet met het Weer-Werkteam gaan praten.
Daarvoor precies bestaat de Weer-Werkaktie.

WWaarom meedoen?
Het is niet je eigen schuld dat je werkloos bent. Door
de krisis zijn vele mensen hun baan kwijtgeraakt.

Ook nu het wat beter gaat, is het niet voor iedereen
makkelijk om weer aan het werk te geraken.

Misschien is er niet zoveel vraag meer naar mensen
met jouw diploma?

Of ben je uit je job gestapt toen er kinderen kwamen?
En nu de kinderen groter geworden zijn, kom je niet
meer aan de slag.

Of je bent wat ouder geworden.

Misschien is er een gat ontstaan tussen je vroeger
werk, je opleiding en de nieuwe werkmethodes.

Je kan er wat aan doen
Op je eigen houtje, lijkt het allemaal erg moeilijk. Daar
om precies is er de Weer-Werkaktie. Als je weer werk
wil, is de Weer-Werkaktie van de V.D.A.B. een uitzon
derlijke kans.

Voor iedereen is een oplossing te vinden.

Ook voor jou!

Mark - 30 jaar

Ik zoek nu al 18 maanden naar werk.

Ik heb de tuin omgespit, de wagen van mijn vader gewassen,
de dakgoot uitgekuist ... Maar dat is mijn leven niet. Wat ik wil
is een echte job.

Vroeger hadden ze mijn handen nodig. Ik kon de kruiwagens
sjouwen, de kamion laden. Of midden in de nacht die Italiaan
lossen.

Daarom moet je meedoen
Maak een afspraak voor ''Weer-Werk.'' .

Bel vandaag nog naar het 0.C.M.W. - Sociale Dienst
Terlindenlaan 1
2650 Edegem
tel. 457.17.10
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SELEKTIEVE INZAMELING
PLASTIEK

Circa 7 % van het aangeboden afval is PLASTIEK.
Voor EDEGEM circa 600 ton per jaar. Verbranding van
PLASTIEK moet om milieuredenen vermeden worden.
PLASTIEK is onder bepaalde voorwaarden ook recy
l eerbaar. DOR dit 13e selektief inzamelingscir
cuit dat dan! zij het initiatief van de Jeugdraad en de
organisatie van de werkgroep Leefmilieu kon uitge
werkt worden,
Plasticitinzangling is echter niet zo eenvoudig. Het
vertegenwarzi igt weinig gewicht, maar maakt algauw
een encxs voiame uit. Plastiekrecyclage kan ook al
leen nar s de drie voornaamste soorten PLASTIEK
namef @", PET en Hoge Densiteitplastiek geschei
den b#ivr Daarom deden wij ook beroep op de steun
van vrsicnide bedrijven om deze 13e inzameling
met sss. mogelijk te maken.

Er worden verschillende soorten plastiek gebruikt in de verpak
kingsnijverheid.
· pyç f!essen: doorgaans blauwachtig doorschijnend. ge
woonlijk gebruikt om ''plat water' ' te verpakken. De binnen
rand van de fles is voelbaar en op de bodem is een streep of
gleut zichtbaar. (1)
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PET flessen: algemeen glashelder doorschijnend; onderaan
vind je slechts een puntje als spuitrest. De binnenrand voelt
glad aan. Meestal gebruikt om frisdranken te verpakken.
Veelal bevindt zich onderaan een versterkte zwarte bodem.
(2)

' Hoge Densiteit Plastiek: Verzamelnaam voor alle plastiek
van een zwaarder gewicht. Verpakking van toilet- en
wasprodukten. (3)

Hoe?
Verschillende verenigingen van EDEGEM zijn bereid ge
vonden gedurende DRIE maanden de plastiekfrakties OM
DE VEERTIEN DAGEN BIJ U AAN DE DEUR OP TE HALEN.

0phaaldata: zaterdagen 9 november, 23 novem
ber, 7 december, 21 december, telkens tussen 9
en 12 uur.

Vanaf januari 1992 verzorgen wij dan veertiendagelijks de
plastiekophaling via verschillende nader te bepalen op
haalpunten verspreid over het gehele grondgebied.

Let wel:
Houd deze frakties liefst gescheiden in afzon
derlijke loten
Enkel grote stukken plastiek bijhouden, dus
geen botervlootjes, dopjes ...

• Plastiek zo zuiver mogelijk en gespoeld aan
bieden

• PVC en PET liefst bij voorbaat pletten, ook als
ruimtewinst voor U
Stopjes, dopjes en kleine plastiekverpakking
niet meegeven
Géén verpakkingen van gevaarlijke of giftige
produkten (white spirit, benzine ...).

Inzameling klein gevaarlijk afval

ZATERDAG 30 NOVEMBER

van 9.30 tot 12.30 uur

GEMEENTEPLEIN
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Nieuws uit het
0.C.M.W.
Weer-Werk-Aktie

3mmatulata
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Allemaal gedaan.

Met de krisis heeft de baas geïnvesteerd in nieuwe machines.
Omdat ik bij een arbeidsongeval mijn duim verloor. konden ze
mij niet meer gebruiken.

Geen nood. ik had wat geld gespaard en trok op avontuur.
Maar nu kan ik mij niet eens een behoorlijk dak boven mijn
hoofd betalen.
Ik zou eindelijk weer aan de slag willen.

Het verhaal van Rita - 23 jaar

Mijn fiets kraakt van moeheid. Veel meer dan naar het stempel
lokaal rijden. doe ik nochtans niet. Met diezelfde fiets reed ik
ooit naar school. Met een ander gezicht op. Wat hebben ze ons
toen wijsgemaakt. Wie. vraag je? iedereen. Thuis. op school,
vriendinnen

Neem nu haarkapster. Fijne baan. Leuke meisjes. Of kantoor
werk. Maar het is toch maar niet gelukt
Dan kwam mijn man in mijn leven. Geen werk, niet erg, vindt
hij.

Heb ik allemaal begrip voor. Maar jullie moeten eindelijk eens
weten dat ik het niet prettig vind mijn fiets op die manier te ver
slijten. Ik wil tenminste een stuk van mezelf waarmaken. Het
gaat om de manier waarop je met de mensen leeft. En steeds
maar gaan stempelen. brengt mij niet verder.

Rita heeft gelijk. Werkloos zijn is niet prettig. Ze wil
aan het werk. Maar er is niet zoveel vraag meer naar
mensen met haar diploma. De Weer-Werkaktie is echt
iets voor haar. Er zit beslist een kans in op een job.

Anne - 39 jaar

Ik loop dagelijks door het huis met die beroemde geruisloze
stofzuiger. Want toen baby kwam, wilde ik er graag zelf voor
zorgen. Toen baby naar school trok, bleek het krisis, en daar
gingen mijn kansen op werk .

Natuurlijk wil ik weer aan het werk. Maar morgen word ik veer
tig en dat noemen ze tegenwoordig al oud. En je weet niet wat
je ziet wanneer je vandaag een kantoor binnenstapt. Hoe moet
dat nu? Vroeger was ik bij de besten. Ik heb handen aan mijn
lijf die best wat aankunnen en een hoofd dat nog heel wat kan
leren.

Als ik maar wist hoe of wat. dan stonden we al een stuk verder.

Anne moet dringend met de mensen van de Weer
Werkaktie gaan praten. De aktie is echt op haar maat
gesneden: ze heeft zin om aan de slag te gaan en ze
wil nog bijleren, als het nodig is. Een kans die Anne
niet mag missen!

Mark - 30 jaar

1 k zoek nu al 18 maanden naar werk.

Ik heb de tuin omgespit. de wagen van mijn vader gewassen.
de dakgoot uitgekuist ... Maar dat is mijn leven niet. Wat ik wil
is een echte job.

Vroeger hadden ze mijn handen nodig. Ik kon de kruiwagens
sjouwen, de kamion laden. O! midden in de nacht die Italiaan
lossen.

I

Misschien weet Mark niet dat met de nieuwe werkme
todes er ook jobs komen voor mensen die geen hoog
geschoolde specialisten zijn.
Zelfs al mis je een vinger of heb je rugklachten, toch
kan het. Misschien mits een kleine omscheiing.
Maar je moet met het Weer-W/er!team gaan praten.
Daarvoor precies bestaat de Weer-W!crkaktie.

WVaarom meedoen?
Het is niet je eigen schuld dat je werkloos ent. Door
de krisis zijn vele mensen hun baan kwijtgeraakt.

Ook nu het wat beter gaat, is het niet voor iedereen
makkelijk om weer aan het werk te geraken.

Misschien is er niet zoveel vraag meer naar mensen
met jouw diploma?

Of ben je uit je job gestapt toen er kinderen kwamen?
En nu de kinderen groter geworden zijn, kom je niet
meer aan de slag.

Of je bent wat ouder geworden.

Misschien is er een gat ontstaan tussen je vroeger
werk, je opleiding en de nieuwe werkmethodes.

Je kan er wat aan doen
Op je eigen houtje, lijkt het allemaal erg moeilijk. Daar
om precies is er de Weer-Werkaktie. AIs je weer werk
wil, is de Weer-Werkaktie van de V.D.A.B. een uitzon
derlijke kans.

Voor iedereen is een oplossing te vinden.

Ook voor jou!

Daarom moet je meedoen
Maak een afspraak voor 'Weer-Werk.''

Bel vandaag nog naar het O.C. M. W. - Sociale Dienst
Terlinden' r
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SELEKTIEVE INZAMELING
PLASTIEK

Circa 7 van het aangeboden afval is PLASTIEK.
Voor EDEGEM circa 600 ton per jaar. Verbranding van
PLASTIEK moet om milieuredenen vermeden worden.
PLASTIEK is onder bepaalde voorwaarden ook recy
cleerbaar. DOM dit 13e selektief inzamelingscir
cuit dat dan! zij het initiatief van de Jeugdraad en de
organisatie van de werkgroep Leefmilieu kon uitge
werkt worden.
Plasticii n:zang!ing is echter niet zo eenvoudig. Het
vertegenwsrziigi weinig gewicht, maar maakt algauw
een ensm voiume uit. Plastiekrecyclage kan ook al
leen nar : s de drie voornaamste soorten PLASTIEK
namefi @;', PET en Hoge Densiteitplastiek geschei
den h?iivn. arom deden wij ook beroep op de steun
van v.c:a,ie.zde bedrijven om deze 13e inzameling
met sr:is. mogelijk te maken.

Er worden verschillende soorten plastiek gebruikt in de verpak
kings.nijverheid:
· Py; fessen: doorgaans blauwachtig doorschijnend. ge
woonlijk gebruikt om ''plat water'' te verpakken. De binnen
rand van de lies is voelbaar en op de bodem is een streep of
gleut zichtbaar. (1)
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PET flessen: algemeen glashelder doorschijnend: onderaan
vind je slechts een puntje als spuitrest. De binnenrand voelt
glad aan. Meestal gebruikt om frisdranken te verpakken.
Veelal bevindt zich onderaan een versterkte zwarte bodem.
(2)
Hoge Densiteit Plastiek: Verzamelnaam voor alle plastiek

gewicht. Verpakking van toilet- en

IIIMIIIIIIIIII

Hoe?
Verschillende verenigingen van EDEGEM zijn bereid ge
vonden gedurende DRIE maanden de plastiekfrakties OM
DE VEERTIEN DAGEN BIJ U AAN DE DEUR OP TE HALEN.

Ophaaldata: zaterdagen 9 november, 23 novem
ber. 7 december, 21 december, telkens tussen 9
en 12 uur.

Vanaf januari 1992 verzorgen wij dan veertiendagelijks de
plastiekophaling via verschillende nader te bepalen op
haalpunten verspreid over het gehele grondgebied.

Let wel:
Houd deze frakties liefst gescheiden in atzon
derlijke loten
Enkel grote stukken plastiek bijhouden, dus
geen botervlootjes, dopjes ...
plastiek zo zuiver mogelijk en gespoeld aan
bieden

• PVC en PET liefst bij voorbaat pletten, ook als
ruimtewinst voor U
Stopjes, dopjes en kleine plastiekverpakking
niet meegeven
Géén verpakkingen van gevaarlijke of giftige
produkten (white spirit, benzine ...).

Inzameling klein gevaarlijk afval

ZATERDAG 30 NOVEMBER

van 9.30 tot 12.30 uur

GEMEENTEPLEIN



Noulaertsplein
feestelijk heropend

Op zaterdag 28 september jl. werd er gefeest in de wijk
Klein Molenveld. Nadat de wijkbewoners en in het bijzon
der de handelaars gedurende maanden hinder ondervon
den van de straatwerken, was het eindelijk zover. Het
mooi ingerichte plein, dat het onderdeel vormt van een
zone-30-plan dat straks heel de wijk beslaat, kon feeste
lijk ingehuldigd worden.

Koen Snyders. Eerste Schepen van onze gemeente,
mocht in vervanging van de Burgemeester. die veront
schuldigd was. de wijkbewoners welkom heten.

De gelegenheidstoespraak werd verzorgd door Verkeers
schepen Dirk De Ridder. Hij schetste het verloop van het
plan en wees op de soms moeizame debatten die aan de
realisatie voorafgingen. Uiteindelijk kon een akkoord ge
vonden worden over een ontwerp dat zoveel mogelijk re
kening hield met de verschillende belangen. Er werd ge
opteerd voor een zone 30 waarvan nu het eerste gedeelte
werd gerealiseerd. In de loop van de volgende jaren moe
ten immers de verschillende zijstraten nog worden onder
handen genomen. Verder stelde de schepen dat het pro
jekt op het Noulaertsplein geen alleenstaand initiatief is.
Integendeel kadert deze uitvoering in een ruimer ver
keersleefbaarheidsplan dat voor de gehele gemeente
wordt opgemaakt.

Schepen Snyders verwelkomt de wijkbewoners

' '
' \ 'Y

Schepen De Ridder tijdens zijn
gelegenheidstoespraak

Vervolgens kon schepen Snyders het p!ei otiiicel
voor geopend verklaren en drukte de hoop uit dat deze
verwezenlijking een positief effekt zou hetben op hel
gemeenschapsgevoel in de wijk.

Tot slot werd door het gemeentebestuur een receptie
aangeboden en konden de kinderen gratis deelnemen
aan een ballonwedstrijd aangeboden door de hande
laars van het Noulaertsplein. Het geheel werd muzikaal
mooi omlijst door de Akkordeonvereniging De Nachte
gaal.
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Rust- en Verzorgingstehuis
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werft aan:

VERPLEGEND PERSONEEL

Diploma's: A1, A2, verpleegassistenten
- geen roulement dag- en nachtdienst

- 1 week-end op 3

Inlichtingen: Tel. 457.17.10 - Toestel 290

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
woensdag 1 januari 1992 (Nieuwjaar).

Op dinsdag 31 december 1991 (Oudejaars
avond) zal er geen dienstverzekering zijn op de
Bevolkings- en de Sociale Dienst.

Ophalen van snoeihout
De winter is het snoeiseizoen bij uitstek, en het
aanbod van snoeihout. bij de ophaling van het
groot huisvuil, is dan ook enorm. We proberen
zoveel mogelijk afval van zoveel mogelijk mensen
op te halen, maar er zijn grenzen: te volumineuze
hoeveelheden, ook al omdat we er momenteel
geen verwerkingsmogelijkheden voor hebben.

Daarom wordt er met aandrang verzocht de hoe
veelheid te beperken tot maximaal 5 hanteerbare
bundels en een lengte van 2 meter.
Meer snoeiafval, takken dikker dan 10 cm en
boomstronken worden niet meegenomen.
Hiervoor kan men een beroep doen op een privé
firma of de tuinafvalcontainers.

Algemeen visverbod
Gemeentelijk viswater Romeinse Put

Ingevolge de lage waterstand en de daardoor
onstane problemen voor de vis, heeft het Kollege
van Burgemeester en Schepenen besloten tot
nader bericht een ALGEMEEN VISVERBOD in te
stellen op het gemeentelijk viswater Romeinse
Put.

Op het gemeentelijk viswater Fort 5 kunnen de
houders van een gemeentelijke visvergunning ver
der hun hobby blijven beoefenen.

Elektriciteitsstoringen 
Storingen TV- en FM-distributie
Het nieuwe algemene oproepnummer van de
wachtdienst is:

03 / 640 12 12.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Verkeersleefbaarheidsplan
Edegem
De gemeenteraad hechtte in vergadering van
24.10.1991 zijn goedkeuring aan de wensstruktu
ren, de herinrichtingsvoorstellen en de fasering
zoals ze werden geformuleerd in de verkeersstu
die en aangepast aan de adviezen van de stuur
groep verkeer.

Wat betekent het verkeersleefbaarheidsplan
Edegem konkreet?

1. Centrum
Aantrekkelijker en levendiger maken voor alle
soorten verkeer, zeker de zwakke weggebruiker:
• bredere voetpaden, weinig niveauverschil met rij

baan
meer groen en zitbanken op en rond de pleinen
(Gemeenteplein, Sint-Antoniuskerk)

• sluikverkeer wordt geweerd (op het gemeente
plein meer enkelrichtingsverkeer, eventueel zelfs
stukje verkeersvrij)

0 parkeergelegenheid moet ruim blijven, zeker
voor de kortparkeerders.

2. Hoofdwegen
• vlot en veilig verkeer
• voldoende uitgeruste oversteekplaatsen voor
voetgangers, zeker op de schoolroutes

• waar mogelijk afzonderlijke en verhoogde fiets
paden (Drie Eikenstraat, Kontichstraat,...), ook
op de gewestwegen (Prins Boudewijnlaan,
Mechelsesteenweg)

3. Woongebieden
• overal inrichting zone-30
• traag verkeer dankzij drempels, plateau's, asver
schuivingen

• sluipverkeer weren.

AL DEZE MAATREGELEN KUNNEN NIET
INEENS!

In een allereerste fase (1992-1993) komen aan
bod:

College- en Fort V-wijk (zone-30, enkelrichting
deel Fort V-straat)

■ Drie Eikenstraat (vooral fietspaden)
■ Kontichstraat (zone-30 allure)
■ Buizegemlei

(zeker het kruispunt met de Boniverlei)

Sociale voordelen in het onderwijs
Bij besluit van de Vlaamse Executieve is het ge
meen te bestuur voortaan verplicht om vanaf
1.9.1991 de sociale voordelen die het aan de leer
lingen van de Gemeenteschool Andreas Vesalius
verleent ook toe te kennen aan de leerlingen van
de instellingen voor lager onderwijs van de andere
netten binnen de gemeente.

Onder sociale voordelen wordt voornamelijk ver
staan: het ochtend-, het middag- en het avondtoe
zicht, inbegrepen de avondstudie voor de 1 ste en
2de graad.

De berekeningsmodaliteiten werden door de
gemeenteraad vastgesteld, na overleg met de
direkties van de verschillende Edegemse onder
wijsnetten.
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Gemachtigde opzichters
De gemeenteraad besloot om, gelet op de billijk
heid, de uurvergoeding van de gemachtigde
opzichters met ingang van 1.9.1991 aan te passen
aan de index. De bruto-uurvergoeding wordt daar
door gebracht op 301,38 fr. In de toekomst zal de
indexering verder verlopen conform de wedden
van het overheidspersoneel.

Afvalbakken voor
hondepoep
In het kader van de aktie "Goede gronden voor
propere honden" werden in het voorjaar bij wijze
van test in. de wijk Buizegem een reeks "honde
poepbakken" geplaatst.

Deze aktie zal uitgebreid worden over gans het
grondgebied.

Om dat te kunnen verwezenlijken besloot de
gemeenteraad tot aankoop van 80 afvalbakken
met daarop het logo van de aktie. Geraamde kost
prijs: 370.000 fr.

Beveiligingswerken binnenfort
Teneinde het binnenfort frequenter te kunnen
openstellen voor het publiek, dienen de nodige
beveiligingswerken te worden uitgevoerd.

Daartoe stemde de gemeenteraad in met de aan
koop van diverse materialen tegen de geraamde
kostprijs van 531.000 fr.

De werken zullen door eigen personeel gebeuren.

Wegenwerken
• De gemeenteraad keurde het bestek goed voor
het uitvoeren van herbestratingswerken aan de
voet- en fietspaden op diverse plaatsen in de
gemeente. Het gaat hier om fase 2 van het
dienstjaar 1991. Kostprijs: 2,5 miljoen fr.
Samen met de 1 ste fase zullen er binnen afzien
bare tijd voor iets meer dan 5 miljoen frank her
bestralingswerken zijn uitgevoerd aan onze
voet- en fietspaden.

• Aan het einde van de Kapelaan Smitslaan mondt
de riolering uit in een open gracht.
Deze zal afgeleid worden naar de Kontichstraat
langs een bestaande voetwegel en na akkoord
van de aanpalende eigenaars. Geraamde kost
prijs: 2 miljoen frank.

Ben je bekommerd om de veiligheid van onze
schoolkinderen?
Heb je zin om een handje toe te steken, zodat zij
veilig de schoolpoort bereiken en veilig weer
naar huis gaan?
Dat kan door mee te werken aan een initiatief
van het gemeentebestuur in nauwe samenwer
king met alle Edegemse scholen:

DE GEMACHTIGDE OPZICHTERS
(G.O.'S)

Wat houdt dit juist in?

Gedurende een half uurtje
's morgens, 's middags of
bij het einde van de
schooltijd, help je de kin
deren de rijbaan overste
ken ter hoogte van een
oversteekplaats.

Natuurlijk krijg je daarvoor
een geschikte opleiding door onze politie en
word je door onze burgemeester gemachtigd
deze taak uit te oefenen.
Je krijgt de nodige attributen, nl. een verkeers
bordje (C3) en een kenteken (armband).
Er wordt een verzekering afgesloten en, mis
schien belangrijk, je krijgt hiervoor een vergoe
ding (werklozen kunnen vrijstelling van stempel
kontrole krijgen, de R.V.A. laat echter niet toe
dat zij een bijverdienste hebben).

Ben je thuiswerkende vrouw of man, grootvader
of grootmoeder, gepensioneerd,... kortom kan je
je vrijmaken en vooral heb je zin om mee te wer
ken aan een goed en edel doel, dan zouden wij
graag beroep op je doen.

Neem kontakt op met de direktie van één van
onze Edegemse scholen of met de gemeentelij
ke Verkeersdienst, Kontichstraat 19, telefoon
nummer 457.78.40 toestel 247 (Nicole Van
Gysel).
Daar kan je terecht voor inschrijving of nadere
inlichtingen.
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Kalender
Tentoonstel I ingen

•HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 EDEGEM

PIERRE BASTIN I BOB MATTHYSEN

Schilderwerken op bladgoud I Papierexpressies

van 18 januari tot 9 februari 1992 1 van 15 februari tot 8 maart 1992

"Iemand noemde hem ooit 'de eeuwige
tovenaar met het gekleurde licht'. Het werk
van deze kunstenaar is inderdaad betove
rend. Hij hanteert aloude technieken: op
een achtergrond van gepolijst bladgoud
brengt hij doorschijnende, elkaar overlap
pende laagjes verf aan. Met deze 'techniek
van de oude meesters' bereikt hij uitzonder-
1 ijke kleurschakeringen en verrassende
lichteffekten."

"Kunst met papier vertrekt uit de grondstof zelf, uit
de samenstelling van de pulp, de tinten, de textu
ren, de graad van de gebondenheid, de hardheid.
Het kan efemeer en wolkig zijn, maar evengoed
massief en compact, vergankelijkheid vertolken of
taai en vasthoudend overkomen."

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op
zater-/zondag van 10 tot 12.30 uur

en van 14 tot 18 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
vrijdag van 14 tot 16 uur.

Gun
kunst
een
kans

bezoek
Huis

Hellemans
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20 lentes
voor de Gemeentelijke Bejaardenraad Edegem
Een blik in het verleden
Openbaarheid van bestuur is een begrip dat momenteel
"in" is. De inwoners willen niet alleen goed geinfor
meerd worden over de beleidsbeslissingen genomen
door hun gemeentebestuur, zij willen zelfs inspraak en
participatie bij het nemen van deze beslissingen.

Een bevolkingsgroep die zich hierbij niet op de achter
grond laat drummen wordt gevormd door de senioren.
De senioren zijn in beweging en soms zo fel dat ze zich
de naam "grijze panters" toemeten.

Edegem was misschien een beetje op zijn tijd vooruit,
want in 1971 voelde mevrouw Luce Aerts-Lietaer, huidig
Burgemeester en toenmalig Schepen van Sociale
Zaken, aan dat er enerzijds bij de senioren een mentali
teitswijziging aan het plaatsgrijpen was in de zin van
een streven naar meer mondigheid, en dat anderzijds
een goed bestuur enkel maar kan tot stand komen in
samenspraak met de inwoners.

Daarbij gesteund door het Schepenkollege legde zij
prompt kontakt met de plaatselijke bejaardenbonden en
na enige voorbereidende gesprekken en het vaststellen
van statuten werd eind 1971, nu 20-jaar geleden, de
Gemeentelijke Bejaardenraad Edegem boven de doop
vont gehouden.

De eerste voorzitter van deze prille adviesraad was de
heer Michel De Roeck. Na vele jaren werd hij respektie-

velijk opgevolgd door de heer Urbain Claeys en huidig
voorzitster mevrouw Yvonne Thees-Van Assche.

De bejaardenraad heeft als opdracht advies te verstrek
ken omtrent het bejaardenbeleid binnen de gemeente.
Deze raad is samengesteld uit de afgevaardigden van
de diverse bejaardenbonden en vertegenwoordigt alle
strekkingen. Een afgevaardigde van de Raad van het
O.C.M.W. woont de vergaderingen bij, zodat er een bin
ding tot stand komt met het rustoord lmmaculata en het
bejaardenbeleid vanuit het O.C.M.W.

Enkele specifieke taken van de raad zijn de publikatie
van de brochure "Welkom in de Derde Leeftijd 
Voorbereiding op de Vierde Leeftijd", waarvan een nieu
we editie op het getouw staat en de organisatie van het
gemeentelijk seniorenfeest.

Het gemeentelijk seniorenfeest werd voor de eerste
maal ingericht in 1977 en had toen plaats in de aula van
het Kollege O.-L.-V.-van-Lourdes in de Rombaut
Keldermansstraat.
Gezien de overweldigende belangstelling werd het jaar
nadien uitgeweken naar een grotere zaal, de gemeente
lijke sporthal "Den Willecom" in de Terelststraat. Tijdens
deze bejaardenfeesten zijn heel wat vermaarde artie
sten de revue gepasseerd: Jan Thys, Henk Van
Montfoort, Johan Stollz, Eddy Smets, Pauls Severs,
Samantha, Gonnie Neefs en Jacques Raymond.

-.'
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De 15de editie van het bejaardenfeest dat plaatsvond
op dinsdag 8 oktober ll., en dat door meer dan 700
entoesiaste senioren werd bijgewoond, stond volledig in
het teken van "20 jaar Bejaardenraad" en kende een
denderend sukses.

Onder impuls van Schepen van Sociale Zaken, Gezin
en Onderwijs, de heer Jan Pszeniczko werd in de
schoot van de Bejaardenraad een bureau opgericht ten
einde de raad meer armslag te geven. Ook werden
meer middelen voorzien om via vormingsaktiviteiten en
ideeënuitwisseling met andere seniorenorganisaties
beter te kunnen inspelen op de moderne noden.

De toekomst
De toename van het aantal senioren, ook genoemd de
vergrijzing van de bevolking, is een maatschappelijk feit.
Uit prognoses blijkt dat tegen het jaar 2030 er evenveel
gepensioneerden zullen zijn als werkende mensen.

Dat deze evolutie niet zonder gevolgen zal blijven, hoeft
geen betoog.
Zo zullen er blijvend vraagtekens moeten geplaatst wor
den en oplossingen geformuleerd in verband met: de tot
nu toe toch discriminerende pensioenleeftijd, de voorbe
reiding op de eindeloopbaan en de pensionering, de
huisvesting, de thuiszorg, de gezondheidszorg, de vrije
tijdsbesteding en de betaalbaarheid van dit alles.
Er zal, en dit zeker niet als minst belangrijk facet, moe
ten getracht worden om de kloof tussen "aktief" en "niet
aktief" en tussen "jong" en "oud" te overbruggen en een
goede dialoog op gang te brengen tussen de verschei
dene generaties.

De Bejaardenraad heeft zich tot doel gesteld om naar
de toekomst toe, middels een goede adviesverstrek
king, daaraan mee te werken en op die manier de stem
te zijn van alle senioren in onze gemeente.

Viering 20-jarig bestaan
Om de 20 lentes van de Bejaardenraad te vieren werd
op zaterdag 16 november 1991 in de raadszaal van het
Administratief Centrum een druk bijgewoonde akademi
sche zitting georganiseerd.

Gastspreker was E.P. Phil Bosmans. Het geheel werd
muzikaal opgeluisterd door Dominique Papen (dwars
fluit) en Karen De Vos (gitaar) van de Gemeentelijke
Muziekakademie.

Tijdens deze viering werd tevens aftredend sekretaris,
de heer Raymond Van Dijck, met een geschenk
bedacht voor zijn 15 jaar lange inzet ten behoeve van
de Gemeentelijke Bejaardenraad.

Tijdens haar slottoespraak dankte voorzitster mevrouw
Y. Thees-Van Assche het gemeentebestuur voor de
financiële, administratieve, materiële en vooral morele
steun die de Bejaardenraad de afgelopen 20 jaar van
wege het gemeentebestuur mocht genieten.

$}}} E' 49u ,}[j3
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Voorzitster Y. Thees-Van Assche tijdens naar gelegennedstoespraak.

Unicef Edegem

Tijdens de jaarmarktfeesten van
september 1991 organiseerde
UNICEF-EDEGEM
een kaarten- en bloemenverkoop.

De opbrengst bedroeg
11.980 fr. voor de kaarten en
32.000 fr. voor de bloemen
of in totaal circa 44.000 fr.

Hartelijk dank aan de milde kopers!
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De maatregel houdt een gelijkschakeling in met de
ons omringende landen.

Alléén in die straten waar een hogere snelheid
expliciet toegelaten is, zal je sneller mogen rijden.

Pro memorie: rij je méér dan 10 km/u sneller dan
de toegelaten snelheid, dan bega je een zware

Een nieuwe wet op de
wapenvergunningen

overtreding (3.000 tot 30.000,- fr. boete). Vanaf
01.01.92 wil dit zeggen dat je in de bebouwde
kom vanaf 61 km/u kan beboet worden voor een
zware overtreding.

Politie Edegem zal van in den beginne deze regle
mentering streng handhaven. Men zegge het
voort, want verwittigde mannen en vrouwen zijn er
twee waard...
En vergeet het niet: iedere bestuurder is op zijn
beurt ook geregeld zwakke weggebruiker. Geef
dus aan de zwakke weggebruiker dàt respekt dat
je voor jezelf wenst als je te voet of per fiets
onderweg bent.

In het staatsblad van 21.09.91 verschenen de
nieuwe wettelijke bepalingen omtrent de wapens
en de wapenvergunningen. Een kort overzicht van
hetgeen de wet zoal inhoudt:

1. Wapenvergunningen
Om een verweerwapen te kopen, of om het in bezit
te hebben, moet je een vergunning tot het voorhan
den hebben van een verweerwapen aanvragen bij
de gemeentepolitie. Er zal onderzocht worden of
deze vergunning kan of mag afgegeven worden.
Krijg je ze, dan blijft ze geldig voor 3 maanden om
het wapen te kopen, te krijgen of in te voeren.

Wat is een verweerwapen? De nieuwe wet
omschrijft de volgende wapens als verweerwa
pens:
• Alle lange vuurwapens met ringvormige perkus
sie (vb. karabijn .22 long rifle).
• De lange halfautomtische vuurwapens, m.a.w.
die wapens die zich na elk schot automatisch her
laden.
• Korte vuurwapens, zoals pistolen, revolvers of
wapens met opplooibare kolf.
• Onderdelen en bepaalde hulpstukken van ver
weervuurwapens.
Inwoners van de gemeente, die een dergelijk
wapen nu in het bezit hebben zonder de bewuste
vergunning, dienen zich zo snel mogelijk in regel
te stellen!

2. Je hebt reeds een vergunning
Bij verandering van woonplaats moet je de
gemeentpolitie van je nieuwe gemeente in kennis
stellen.
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Onze politie
deelt mee
50 km/u in de bebouwde kom vanaf
01.01 .1992!

Rij je met je wagen 60 km/u, dan heb je 34 meter
nodig om volledig te kunnen stoppen, jouw reak
tietijd inbegrepen, bij droog wegdek.

Doe je 50 km/u, dan heb je 25 meter nodig.

De snelheidsverlaging naar 50 km/u is dus goed
voor een winst van 9 meter, hetzij ± 1,5 à 2 maal
de lengte van je eigen wagen!!

De extra veiligheidsmarge is geen overbodige
luxe, want:
- in 1990 deden zich in de bebouwde kommen
39.600 ongevallen voor met lichamelijk letsel (=
64% van alle ongevallen met gewonden);
- in 1990 vielen er in de bebouwde kommen 816
doden (41 %) en 9.200 zwaargewonden (52%) te
betreuren.

Zo goed als gans Edegem ligt binnen de bebouw
de kom van Antwerpen, afgebakend door de bor
den F1 en F3.
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De vergunning moet op iedere vraag van de poli
tie, rijkswacht of van de gouverneur van de provin
cie, kunnen vertoond worden.

Je mag slechts dié munitie aankopen, die vermeld
staat op de vergunning, als het gaat om oorlogs
of verweerwapens.

Vergeet niet dat, in ernstige gevallen, na onder
zoek en na advies van de Procureur des Konings,
de Gouverneur van de provincie de vergunning
kan intrekken.

3. Je bent sportschutter
Om het wapen mee te nemen naar de schietstand
heb je geen "machtiging tot dragen" nodig. Het
wapen mag dan wel niet geladen zijn, moet opge
borgen zijn in een slotvaste valies en moet in de
wagen buiten bereik vervoerd worden. De schiet
stand mag alleen leden van schietklubs toelaten.

Moet je een wapen dragen om beroepsbezighe
den, dan moet de vergunning tot dragen thans
aangevraagd worden bij de Gouverneur van de
provincie.

4. Jacht- of sportwapens
Jacht- of sportwapens met één schot, of een repe
teerwapen dat geen .22 is, blijven vrij. Let wel op:
als je een dergelijk wapen wil verkopen, dan moet
je een speciaal formulier invullen, in jargon het for
mulier mod. 9 genoemd, dat je op het kommissari
aat kan verkrijgen.

Ben je in bezit van een lang half-automatisch
jachtwapen met een lader of met een onvervorm

baar magazijn voor twee patronen, dan mag je dit
wapen bezitten en het dragen voor de jacht mits je
een jachtvergunning hebt. Deze wapens mogen
echter slechts verkocht worden aan iemand die
een geldige en lopende jachtvergunning heeft of
aan een wapenhandelaar.

Heeft je lang half-automatisch jachtwapen een
lader of een magazijn voor meer dan twee patro
nen, of een lader of magazijn dat kan weggeno
men of kan vervormd worden, dan maak je best
gebruik van de overgangsmaatregelen die voor
zien zijn voor de .22 karabijnen.

5. Verbodsbepalingen
Inbreuken op de wet zijn strafbaar met korrektio
nele straffen. Vuurwapens mogen niet verkocht
worden aan minderjarigen (-18 jaar). Wordt er een
wapen bij je aangetroffen, en ben je niet in regel
met de vergunningen, dan kan het wapen in
beslag genomen worden en verbeurd verklaard
worden.

6. Hoe je in regel stellen?
Maak een afspraak met politie Edegem. Vraag
naar de Hoofdinspekteur Logistiek, die de vergun
ningen onderzoekt en klaar maakt. Je kan hem
bereiken op het telefoonnummer 457.78.50, alle
werkdagen tussen 8.40 en 9 uur of tussen 12 en
13 uur.
Uiteraard is met hetgeen boven staat de hele
nieuwe wet niet uitgelegd. Heb je vragen, of twijfel
je of je voor je wapen een vergunning nodig hebt,
dan kan je eveneens terecht bij de
Hoofdinspekteur Logistiek van de politie Edegem,
die je graag zal inlichten voor zover mogelijk.

Wat gedaan bij sneeuw of ijzel?
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• Steeds een breedte van 1 meter op het voetpad
vrijmaken:
- hetzij van ijzel: strooien van zand, as, zage
meel of zout
- hetzij van sneeuw: verwijderen 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 weinig mogelijk zout:
10 à 20 gram volstaan voor 1 vierkante meter!

Voorzichtig met zout, als je van planten houdt!

•j
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Ontwikkelingssamen
werking Edegem
11 november-aktiviteiten 1991
Kaarten- en stickerverkoop

Deze grootscheepse deur-aan-deur-aktie, op
zaterdag 9 en zondag 10 november ll., leverde
dank zij een groot aantal entoesiaste verkopers,
leden van Edegemse verenigingen, een ver
koop van bijna 1.000 kaarten en stickers op,
goed voor een batig saldo van bijna 100.000,-fr.

l{ e'
~ ,::.-. '.' ::.-~ ..·snee

Kindernamiddag - Pinata-poppen knutselen
Overal in Latijns-Amerika zijn kinderen dol op
pinata.
Naar aanleiding van 11.11.11 werd op zaterdag
9 november Il. een pinata-feest voor de kinde
ren ingericht.
Het werd een kreatieve namiddag waarbij kinde
ren tussen 6 en 12 jaar de meest originele pop
pen of dieren in elkaar knutselden. Deze verras
singspoppen werden vervolgens volgestopt met
speelgoedjes en allerlei lekkernijen en daarna
door een "blindeman" stukgeslagen.
Op deze ludieke wijze leerden onze kinderen
een stukje Latijns-Amerikaanse traditie ontdek
ken. Het werd een suksesvolle namiddag vol
verrassingen!
Op deze kindernamiddag konden ook de teke
ningen afgegeven worden voor de grote teken
wedstrijd.
Via de scholen werd gevraagd eens een dagje
te tekenen uit hun ingebeelde leven als Indisch
kind.
Tijdens deze namiddag werd door een deskun
dige jury, per leeftijdskategorie, een winnaar
gekozen.

• Kwisavond
Edegemse verenigingen en andere geïnteres
seerde burgers namen het tegen elkaar op in
een leerrijke maar vooral spannende kwis,
onder leiding van Paul De Meulder.
De vereniging die het best de zeer pertinente

vragen kon oplossen nl. Broederlijk delen 
Welzijnszorg. mocht een prachtig. handgemaakt
wandtapijt in ontvangst nemen. Dank zij dit ini
tiatief kon nog eens meer dan 30.000,-fr. wor
den overgedragen aan onze AWARE-projekten.

Wandel-mee-dag
Op zondag 10 november '91 werd een wandel
mee-dag ingericht door de Edegemse wandel
klub De Zonnestappers, ten voordele van onze
gemeentelijke Indische ontwikkelingsprojekten.
De grootst aanwezige vereniging of groep werd
een wisselbeker overhandigt voor hun stappres
taties.
Meer dan 200 wandelaars konden ruim 21 km
wandelen op Edegems grondgebied.
Dit initiatief leverde nog eens een batig saldo op
van meer dan 15.000,-fr. ten voordele van onze
Indische projekten.

Dank aan iedereen die meewerkte tot het wel
slagen van deze aktiviteiten!!

."eç Le
ê"
hai
f

1111111111111111 Il l Il Il Il Il l Il l Il Il l Il l Il l Il l Il l l Il Il Il Il Il Il Il 111111111111111 Il 1 0 11111111111111 Il



Opening Wereldwinkel
NVIortsel-Edegem

Vanaf vrijdag 18 oktober ll. werd een Wereld
winkel Mortsel-Edegem geopend. Omwille van de
goede ligging willen de mensen van de
Wereldwinkel zowel de Edegemse als de
Mortselse bevolking bereiken (Edegemsestraat 80
- 2640 Mortsel).
De winkel zal steeds geopend zijn van woensdag
tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

Naast het vast aanbod, dat vooral bestaat uit voe
dingswaren, wil de Wereldwinkel een ruim gamma

aanbieden van artisanaal en solidariteitsprodukten.

De prijzen van de produkten zijn zo samengesteld
dat een rechtmatig deel gaat naar diegenen die er
recht op hebben: de producent (de boer, de land
arbeider, de koöperatie), het land van herkomst,
de verkoper, de strikt technische tussenhandel.

Vanaf augustus '91 kan u om de veertien dagen,
telkens de 2de en de 4de dinsdag van de maand,
ook een wereldwinkelstand vinden op de
Edegemse dinsdagmarkt; hierdoor worden deze
produkten voor U nog makkelijker bereikbaar.

Bent u enigszins geïnteresseerd om deze produk
ten mee te verkopen, zowel in de Wereldwinkel
als op de markt, dan kunt u steeds uw naam en
adres doorgeven aan mevrouw Marianne Bellon.
Tel.: 457 78 40.

Tennisinitiatie in "den Willecom"

.si sote
Beginners A: voor volwassenen die nog geen kur
sus gevolgd hebben.
- dinsdag van 8u45 tot 9u45
- maandag van 14u30 tot 15u30

Beginners B: voor volwassenen die de kursus begin
ners A gevolgd hebben.
- dinsdag van 9u45 tot 10u45

Gevorderden: voor volwassenen die de kursus
beginners B gevolgd hebben.
- maandag van 13u30 tot 14u30
- dinsdag van 10u45 tot 11u45

Jeugd A: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12
jaar die nog geen kursus gevolgd hebben.
- dinsdag van 16u30 tot 17u30

Jeugd B: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12
jaar die reeds één kursus gevolgd hebben.
- dinsdag van 16u30 tot 17u30

Jeugd C: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12
jaar die reeds 2 of meer kursussen gevolgd hebben.
- maandag van 16u30 tot 17u30

WANNEER:
Maandag
januari
februari
maart

Dinsdag
januari
februari
maart

Volwassenentornooi
maandag 30 maart 1992

Deelnemingsprijs:
2000 fr. per reeks, verzekering inbegrepen
200 fr. voor het tornooi (te betalen bij inschrijving)
Meebrengen: tennisracket en proper sportschoeisel
Inschrijvingen en betalingen: in sporthal "den
Willecom", Terelststraat 2 te 2650 Edegem.
Telefoon 03/457 46 62.
Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemers
van de vorige (september)reeks.

13-20-27
3-10-17-24
9-16-23

14-21-28
4-11-18-25

10-17-24
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SELEKTIEVE INZAMELING
PLASTIEK

De eerste fase van het proefprojekt "selektieve
inzameling van plastiek" is beëindigd.

Op 21 december werd voor de laatste maal plas
tiek in heel Edegem. deur aan deur, opgehaald
door de jeugdbewegingen in samenwerking met
de gemeentediensten.

Door aan deze aktie mee te werken, hebt U kun
nen vaststellen hoeveel plastiek(flessen) U ver
bruikt als éénmalige verpakking. Dit stemt tot
nadenken. Verpakking die normaal rechtstreeks
naar de afvalberg gaat.
Zo zal in het kader van ons milieubeleid "AFVAL

1 PVC-fessen
2 PET-flessen
3 Polyethyleen en Polypropyleen flessen

VERMIJDEN" de aandacht toegespitst worden op
"OVERBODIGE VERPAKKING"; produktomhul
sels die niet bijdragen tot een betere kwaliteit,
transport of bewaring, en die rechtstreeks onze
afvalberg vergroten.
Met onze aktie trachten wij verbranding of storting
van de bestaande afval te vermijden.

Vanaf januari 1992 starten wij met
de tweede fase: de inzameling via
wijkinzamelpunten.
Nu U vertrouwd bent met de plastiekselektie, vra
gen wij U de verzamelde frakties, om de veertien
dagen te brengen naar de hiernavolgende verza
melpunten.
Verenigingen en gemeente, samen, zorgen dan
weer voor ophaling en verdere uitsortering.
Dank zij uw bereidwillige medewerking zijn wij
ervan overtuigd dat ook deze fase ten voordele
van het milieu (en de kas van onze verenigingen)
een sukses zal worden.

Dus vanaf januari, elke 1ste en 3de
zaterdag van de maand, inzame
ling via volgende wijkinzamelpun
ten:
Gelieve uw plastiek tussen 9 en 12 uur naar vol
gende plaatsen in uw buurt te brengen:
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CENTRUM
- plein Aug. Coolslaan
- ingang bibliotheek (Lentelei)
- parking Oude Terelststraat
- Heldenstraat nr 15
- De Wieken

KLEIN MOLENVELD
- Noulaertsplein

GROOT MOLENVELD
- L. de Boningestraat t.h.v. F. Deprezlaan

ELSDONK
- Omer van Ommerplein
- parking GB (achterzijde)
- Ph. de Monteplein

OUDE ELSDONK
- Kerkplein (naast papiercontainer)

COLLEGEWIJK
- plein G. de Cremerstraat

BUIZEGEM
- J. Verbertlei (paaltjes, zijde Hovestraat)
- St.-Goriksplein

Speciale ophaling kerstbomen

Let op, de plastiekinzamelingen hebben enkel
plaats op volgende data:

JANUARI:
zaterdag 04.01.1992
zaterdag 18.01.1992

FEBRUARI:
zaterdag 01.02.1992
zaterdag 15.02.1992

MAART:
zaterdag 07.03.1992
zaterdag 21.03.1992

INZAMELING KLEIN
GEVAARLIJK AFVAL
1 februari van 9.30 tot 12.00 uur - Gemeenteplein

7 maart van 10.00 tot 12.00 uur - Joe Englishlaan

7 maart van 12.30 tot 14.30 uur - St.-Goriksplein

Dinsdag 7 januari 1992

Waarom deze selektieve ophaling?

Bijna alle gezinnen plaatsen tijdens de kerstperiode een frisse groe
ne kerstboom. Hij staat dan in het middelpunt van de belangstelling
en is een echte sfeermaker. Jammer genoeg is deze boom in de
huiskamer een kort leven beschoren. Eens Nieuwjaar voorbij
wordt hij letterlijk en figuurlijk buiten gegooid. Voor U misschien
gewoon afval, maar niet voor de gemeente!

C
De kerstbomen die op 7 januari aangeboden worden, zijn niet -'
verloren. In de loop van het voorjaar worden deze verhakseld
en daarna gekomposteerd. Zodoende komt uw kerstboom terug ten goede aan
het openbaar groen in Edegem.
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Nieuws uit het
0.C.M.W.

lui±et
3arulatu /

+,1
O.C.M.W. en
gewetensbezwaarden
Nieuwe wetgeving: K.B. van 15 mei 1991

Alleenwonende gewetensbezwaarden die in finan
ciële moeilijkheden verkeren kunnen aanspraak
maken op een tussenkomst van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

De aanvragen om tussenkomst moeten gebeuren
op de Sociale Dienst van de O.C.M.W. van de
hoofdverblijfplaats.

Gerepatrieerde Belgen
uit Zaïre
Belgen die uit Zaïre werden gerepatrieerd en een
onderkomen vonden in Edegem kunnen, indien
nodig, beroep doen op hulp van het O.C.M.W.
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft voor
deze groep mensen specifieke maatregelen voor
zien.

O.C.M.W.
ook bij U in de buurt
Als U er niet meer uitkomt...
Soms komt U er alleen niet meer uit. Problemen
groeien U boven het hoofd. U praat dan met fami
lie, buren of vrienden. Vaak kan dat helpen - maar
soms ook niet. Soms is er niemand, met wie je
kan praten. Of U vraagt geen hulp, misschien
schaamt U zich voor uw probleem. Je hangt de
vuile was toch niet buiten?
Veel mensen vragen niet om hulp en blijven dan
met de problemen zitten.
Toch is er niets om U voor te schamen, want men
sen zonder problemen zijn zeldzaam.

Laat problemen niet te hoog oplopen. Kom er
liever tijdig over praten.
Heeft U behoefte aan een gesprek, aan een
advies, dan is het goed te weten dat hulp dichtbij
is.

Tijd maken voor jezelf
In september startte een reeks van 10 bijeenkom
sten voor vrouwen. De deelneemsters dachten na
over hun leven als (huis)vrouw.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- beroepsziekten van huisvrouwen
- werken aan eigenwaarde
- schuldgevoelens en piekeren
- assertief zijn
- maatschappelijk oordelen
- seksualiteit
- menopauze
- feminisme.

De begeleidsters gaven een teoretische inleiding.
De deelneemsters vertelden hun eigen ervaringen
en via oefeningen stimuleerden ze mekaar tot een
positieve aktieve levenshouding.
Vrouwen vinden de bijeenkomsten steunend en
aangenaam. In de koffiepauze leren ze mekaar
kennen en waarderen.
Het maakt echt verschil uit om zo eens intensief
met jezelf en mekaar bezig te zijn.
Wie doet er mee aan een volgende groep?
Wij maken geen onderscheid in leeftijd of levens
situatie. Juist onze verschillen maken de groep
voor iedereen boeiend.
Misschien is dit ook iets voor jou.

Informatie:
Sociale Dienst - O.CM.W.
Terlindenlaan 1
2650 Edegem - tel. 457.17.1 o

Bel ons op of kom er eens over praten op ons
bureel.
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Dienstplicht
Dienstplichtigen, januari is een
belangrijke maand voor U ! ! !
In de loop van de maand december zullen alle
dienstplichtigen van de lichting 1993 (jongens
geboren in 1974 of vroeger) een Model 10 toege
stuurd krijgen.
Wij vragen U beleefd het ontvangstbewijs,
onderaan dit Model 10, te willen dateren, onder
tekenen en terug te bezorgen op het Gemeente
bestuur van Edegem, Dienst Militie, Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem, hetzij
per post, hetzij door het in de brievenbus te steken
op hogergenoemd adres, hetzij door het af te
geven op de dienst Militie.

Nà 1 januari en uiterlijk op 31 januari 1992
moeten alle dienstplichtigen van deze lichting die
het wensen, hun aanvragen om uitstel, vrijlating
op morele arond. vrijstelling op lichamelijke grond
indienen bij het gemeentebestuur van hun militie
woonplaats, vermeld op het Model 10.

Later ingediende aanvragen kunnen mogelijk
niet-ontvankelijk verklaard worden!
Enkel uitstelaanvragen om studieredenen kunnen
schriftelijk ingediend worden, per aangetekende
brief, mits toevoeging van het vereiste studiege
tuigschrift, door de onderwijsinstelling afgegeven
nà 1 januari 1992. Alle andere aanvragen dienen
door de dienstplichtige persoonlijk gedaan te wor
den op de Dienst Militie, waar je tevens terecht
kan voor alle verdere inlichtingen.

Tel.: 457.78.40 - toestel 234 
dhr. Fr. Van Tichelen.

OPENINGSUREN MILITIE
DIENST EDEGEM
IN JANUARI 1992:

van maandag tot en met zaterdag
van 9 tot 12 uur

en op woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur.

US---

16-jarigen: inschrijving op de
militielijsten
In de loop van de maanden november - december
1991 zullen alle mannelijke Belgen, geboren in
1975, per post een Model 6 samen met een bro
chure 'Militie', uw rechten en plichten' ontvangen.
Wij vragen U beleefd het ontvangstbewijs,
onderaan dit Model 6, te willen dateren, onderte
ken en terug te bezorgen bij het
Gemeentebestuur van Edegem, Dienst Militie,
Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te 2650
Edegem, hetzij per post, hetzij door het in de brie
venbus te steken op hogergenoemd adres, hetzij
door het af te geven op de dienst Militie.

Dit Model 6 is een kennisgeving van hun inschrij
ving in de werfreserve van hun leeftijdslichting
(d.w.z. de lichting genoemd naar het jaar waarin
zij 19 jaar worden - hier dus de lichting 1994.) Dit
dokument is dus enkel een kennisgeving.

Zij die wensen verder te studeren, kunnen vanaf
de maand januari van het jaar waarin zij 18 jaar
worden - in dit geval dus januari 1993 - een uitstel
vragen op grond van studies, zodat zij één lich
tingsjaar opschuiven - dus naar de lichting 1995.
De aanvraag om uitstel moet elk jaar tussen 2
januari en 31 januari op de militiedienst van het
gemeentebestuur worden ingediend om telkens 1
jaar uitstel te verkrijgen.

Voor verdere inlichtingen kan U steeds terecht bij
Dhr. Fr. Van Tichelen - Militiedienst Gemeente
bestuur van Edegem, Kontichstraat, 19 - 2650
Edegem (Tel.: 457.78.40 - toestel 234).
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Onthaalmoeders
gevraagd

Je houdt van kleine kinderen en vindt het boeiend
ze te zien opgroeien. Je zoekt een job waar je de
deur niet voor uit moet... dan zal onthaalmoeder
worden je zeker interesseren!

Als onthaalmoeder sta je in voor de opvoeding en
verzorging van kinderen van buitenhuiswerkende
ouders. Je krijgt daarvoor een vergoeding, vastge
steld door de Vlaamse Gemeenschap.

Een onthaalkindje kan een speelkameraadje zijn
voor uw eigen kinderen. Of misschien vind je kin
deren opvangen een zinvolle tijdsbesteding nu de
eigen kinderen groter zijn of het huis uit.
Tijdens bijeenkomsten met andere onthaalmoe
ders kan je je kennis en ervaringen rond kinderop
vang delen en bespreken.

Van nul tot drie jaar kunnen
de kindjes een hele dag komen, vanaf drie jaar
enkel na of vóór de school en in de vakanties.

De kinderopvangdienst begeleidt de onthaalmoe
ders en neemt de administratieve en financiële
organisatie op zich. Wij zorgen ook voor het nodi
ge materiaal zoals een bedje, een buggy, een kin
derstoel, enz.

Ben je geinteresseerd? Neem dan kontakt op met
de:
Gemeentelijke Kinderopvangdienst
Administratief Centrum (zij-ingang)
Kontichstraat 19, Edegem - Tel. 457.78.40
Open: dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur -
donderdag van 14 tot 16 uur.

Gemeentelijke tussenkomst aan minder-validen
in de abonnementsgelden bij aansluiting op het
T.V.-Distributienet.
Aan minder-validen die vrijgesteld zijn van kijk- en
luistergeld is door lnterteve een vermindering van
50% toegekend op het normaal abonnementsgeld.

Aan deze minder-validen verleent het Gemeente
bestuur een bijkomende tussenkomst die maxi
mum de helft van het nog te betalen abonne-

mentsgeld kan bedragen. Sinds 01.01.1989 is dit
bedrag bepaald op 1.400,-fr.

Personen die menen in aanmerking te komen,
kunnen zich wenden tot de gemeentelijke Sociale
Dienst vóór 31.01.1992.
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INHOUD

Wenst U inlichtingen over uw
pensioendossier zelf,
bel dan het nummer

02/529.21.11

Afscheid Luce Aerts-Lietaer als Burgemeester 3
Het gebeurde in de gemeenteraad 4-5
Abonnement agenda's gemeenteraadszittingen 5
Gemeentebegroting 1992 6

Sedert 6 december 1991 zijn de telefoonnummers van
de Rijksdienst voor Pensioenen gewijzigd.

Wenst U inlichtingen over de
BETALING VAN UW PENSIOEN,

bel dan het nummer
02/529.30.02

Belgische nationaliteit
Sedert 1 januari 1992 werd het wetboek van de
Belgische nationaliteit gewijzigd bij de wet van 13 juni
1991. Alle inlichtingen hieromtrent zijn verkrijgbaar op
de Dienst Burgerlijke Stand, Kontichstraat 19, Edegem
(tel.: 457.78.40-toestel 229).

Door deze wet wordt de Belgische nationaliteit automa
tisch toegekend aan de in België geboren kinderen,
jonger dan 18 jaar, waarvan een ouder zelf in België is •
geboren en die gedurende vijf jaar in de loop van de
tien jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind in
België woonde.

Na verklaring wordt de Belgische nationaliteit toege
kend aan personen die in België geboren zijn en er
onafgebroken gewoond hebben sedert hun geboorte.
Dit geldt voor de volgende leeftijdsgroepen:
a. De betrokkene is minder dan 12 jaar en zijn/haar
ouders hebben minstens 10 jaar vóór zijn/haar geboor
te onafgebroken in België gewoond. In dat geval leg
gen de ouders de verklaring af.
b. De betrokkene is ouder dan 18 jaar en jonger dan 30
jaar. Hij/zij legt zelf de verklaring af.
Voor deze verklaring kunt U terecht op de Burgerlijke
Stand van de woonplaats van de betrokkene. Vraag
daar ook (telefonisch) welke bewijsstukken U moet inle
veren.

De inning van de belasting op honden zal dit jaar
plaatsvinden op

woensdag 18 maart
van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur

in de refter van het administratief gebouw.

Het bedrag van de belasting werd door de gemeente
raad vastgesteld op 500 fr. per hond. Bij de betaling zal
een genummerde penning worden afgeleverd.
Indien U zich op voormelde dag niet kan aanbieden of
indien U zich later een hond aanschaft, kan U tijdens
de kantooruren terecht op de gemeentelijke ontvange- •
rij, Kontichstraat 17, 2de verdieping, en niet meer zoals
vroeger op het belastingkantoor te Kontich.
Gelieve er rekening mee te houden dat enkel kontante
betaling zal aanvaard worden, dus geen cheques e.d.

Belasting op honden

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op vrijdag
namiddag 17 april (Goede Vrijdag).

Gemeentediensten

Vanaf 18 jaar kan men afstand doen van de Belgische
nationaliteit, op voorwaarde echter dat men daardoor
niet statenloos wordt.

7
8-9
10
11
11
11
12
13
14
14
15
15
16
16

PENSIOENEN
Wijziging telefoonnummers

Het gemeentebestuur werft aan
20 jaar Gezinsraad
Begroting 1992 O.C.M.W.
Het O.C.M.W. werft aan
Vakantieopname zorgbehoevende personen
Reispassen
Tentoonstellingen
Zorg voor het milieu
Wijk Buizegem - parkeren van vrachtwagens
Reiskursussen ETA
Gezinsaperitiefkoncert
Jeugdboekenweek
Levenslijnaktie
Preventief kankeronderzoek

Redaktie
Koen Snyders (Schepen), Alex De Roeck,
Kris Leysen, Hugo Stabel, Marjon Thienpondt,
Frank Van den Bergh, Anne-Marie Van Gaver,
Raymond Van Dijck (Redaktiesekretaris)
Lay-out
Raymond Van Dijck
Verantwoordelijke uitgever
Luce Aerts-Lietaer, Burgemeester,
Cronckenroystraat 24 te Edegem

141/februari 1992
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De Burgemeester aan het woord

•

•

Beste medeburgers,

Zoals velen onder U wellicht reeds vernomen heb
ben via de dagbladen of gewoonweg tijdens een
babbeltje met buren of kennissen, heb ik besloten
om na 21 goed gevulde jaren een punt te zetten
achter mijn politieke loopbaan.

Mijn ontslag als eerste burger van deze gemeente
heb ik inmiddels schriftelijk aangevraagd aan Zijne
Majesteit de Koning, zodat de procedure tot het
installeren van een opvolger kan ingezet worden.

Het burgemeesterschap zal worden overgenomen
door Eerste Schepen Koen Snyders. De wacht
wordt daardoor niet alleen afgelost, met Koen
wordt tevens een flinke verjonging doorgevoerd.

Al voel ik mij beslist nog dynamisch en niet oud,
en ervaar ik mijn job nog dagelijks als een uitda
ging, dan is toch de tijd aangebroken om de fakkel
door te geven aan de jongere generatie. Beslist
zal ik even moeten wennen. Het wegvallen van de
drukke ambtsbezigheden alsook van het gevoelen
zo dicht bij die 23.500 Edegemnaars te staan, zal
wel enige leemte achterlaten. Ik heb altijd met ple
zier voor hen en voor de gemeente gewerkt!

In de tijdsspanne tussen de gemeenteraadszitting
van 7 januari 1971, waarin ik werd verkozen tot
schepen van sociale zaken, onderwijs en burgerlij
ke stand, en vandaag, is Edegem fel geëvolueerd.

In amper 2 decennia verruimde het takenpakket
van de gemeente aanzienlijk, namen de eisen van
de inwoners toe inzake een efficiën-
tere dienstverlening en een betere
lokale levenskwaliteit en verhoogde
de zucht naar meer participatie.

Ik ben dan ook zeer fier dat ik als
toenmalig schepen van sociale
zaken en onderwijs op de nieuwe
tendensen heb mogen inspelen met
bijvoorbeeld de oprichting van de
gemeentelijke sociale dienst, de kin
deropvangdienst, de muziekakade
mie, het taalatelier, de bioklas, de
gezinsraad, de bejaardenraad, de

uitbreiding van de gemeenteschool, de uitbouw
van de bejaardenzorg enzomeer.

Niettegenstaande heb ik echter vaak ervaren dat
de vreugde bij het verwezenlijken van een groot
projekt, niet opweegt tegen de voldoening die men
heeft bij het dagelijks oplossen van kleine en min
der kleine problemen van de inwoners.

Tijdens de drie jaar dat ik Burgemeester ben
geweest, was het mijn grootste betrachting om de
gemeentefinanciën gezond te houden, het
gemeentelijk patrimonium in stand te houden en
waar mogelijk te verfijnen, en daarenboven
inspanningen te bevorderen voor een veilig ver
keer, verantwoorde zorg voor het leefmilieu en
goede sociale voorzieningen. Daarbij heb ik
steeds rechtlijnigheid nagestreefd en politiek
gesjoemel geschuwd. Ik hoop dat zulks bij de
bevolking ook zo is overgekomen.

Er wordt in Edegem al jarenlang goed werk gele
verd en ik ben ervan overtuigd dat het zo zal ver
dergaan.

Voor al het goede dat verwezenlijkt werd, wil ik
zeer gemeend de kollega's van schepenkollege
en gemeenteraad hartelijk danken, alsook de
medewerkers op de gemeentediensten zonder
onderscheid van graad of rang.
Mijn oprechte dank gaat ook naar U, inwoners,
waarom het allemaal te doen is. Uw aanmoedigin
gen, steun en zelfs kritiek maakten het allemaal zo
boeiend en zinvol!
Vanzelfsprekend wil ik hier ook de leden van mijn
gezin niet vergeten. Zonder hun aansporing zou
het nooit gelukt zijn.

Tot slot wens ik nog mijn volste ver
trouwen uit te spreken in mijn opvol
ger Koen Snyders. Zijn gedreven
heid, nauwgezetheid en inzet zijn
voor mij goede waarborgen dat hij
een waardig burgervader kan wor
den.

Sukses Koen, Edegem en zijn inwo
ners rekenen op U!

Van harte,
Uw Burgemeester,
Luce Aerts-Lietaer
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Gemeente Edegem ondertekent
mi I ieuovereenkomst
In het MINA-plan 2000, of het milieubeleidsplan
van de Vlaamse Gemeenschap, zijn er voor de
gemeenten belangrijke taken weggelegd.

Voor het leefmilieu kunnen de gemeenten name
lijk hetzelfde betekenen als de huisartsen voor de
volksgezondheid.

Die zogenaamde eerstelijns-milieuzorg gaat ech
ter gepaard met aanzienlijke inspanningen en kos
ten.

Om dat op te vangen voorziet het MINA-fonds in
een nieuwe subsidiëring, in ruil waarvoor de
gemeentebesturen gedurende 5 jaar een aantal
opdrachten uit het MINA-plan moeten uitvoeren.

De gemeenteraad besloot om in dat kader tot de
ondertekening over te gaan van een milieuover
een komst of een "milieuconvenant" met de
Vlaamse overheid; looptijd van de overeenkomst:
van 1.1.1992 tot 31.12.1996.

Ingevolge deze overeenkomst moet de gemeente
voortaan volgende verbintenissen nakomen:

• een inventaris maken van alle gegevens die
belangrijk zijn voor het lokale leefmilieu en een
grondig onderzoek verrichten in verband met de
staat van de natuur en het milieu in de gemeente
• jaarlijks opstellen van een beleidsnota
• opmaken van een natuurontwikkelingsplan
• aanstellen van een milieuambtenaar
• oprichten van een gemeentelijke adviesraad voor
natuur en leefmilieu
• organiseren van selektieve inzameling van huis
houdelijk afval.

De gemeente voldoet nu reeds gedeelteijk aan
voormelde eisen.

Wat krijgt de gemeente in de plaats?

- logistieke steun van de hogere overheden en
administraties zoals handleidingen voor het
opstellen van een inventaris, model van een
beleidsnota, sensibilisering, ...

- financiêle steun:

• toelage voor het voeren van een milieubeleid:
42 fr./ha en 10 fr. per inwoner
• inzameling van KGA: 20 fr. per kg ingezameld
afval
• gescheiden ophaling GFT of droge fraktie:
20 fr./inw.
• exploitatie containerpark: 500.00 fr./ jaar
• opstellen natuurontwikkelingsplan: éénmalig
500.00 fr.

Gemeentebelastingen
Met 6% personenbelasting en 595 opcentiemen
op de onroerende voorheffing blijft Edegem een
goedkope gemeente om te wonen.

·.=Mi,-
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Wel werden, in het kader van een driejaarlijkse
herziening, enkele belasting- en retributieregle
menten aangepast.

Zo wordt voortaan op onbewoonbare of bouwvallig
verklaarde woningen een belasting geheven van
3.000 fr. per strekkende meter langs de straatzijde
met een minimum van 18.000 fr.

Voor honden zal 500 fr. worden ingevorderd en
voor rijpaarden en pony's 750 fr.

•

•
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Een identiteitskaart kost voortaan 175 fr. en de
tarieven voor de reispassen werden eveneens
aangepast. Deze nieuwe tarieven vindt U in het
artikeltje "reispassen" op blz. 11.

De tarieven van het vervoer van leerlingen van de
gemeenteschool worden aangepast aan deze van
De Lijn. Daardoor kost een rit 15 fr. Degenen die
slechts gedeeltelijk gebruik maken van het school
vervoer betalen 300 fr. per maand en voor volledig
gebruik bedraagt het maandelijks tarief 600 fr.

De tarieven van het gemeentelijk instruktiezwem
bad stijgen met 5 fr.

Politieverordeningen
op het verkeer
• Door de gemeenteraad werden een aantal poli
tieverordeningen op het verkeer goedgekeurd die
het de fietsers en de bromfietsers klasse A (max.
25 km/u.) toelaten in volgende enkelrichtingsstra
ten in dubbele richting te rijden:

Herfsttei (tussen Boniverlei en Zomerlei), Garden
Citylaan, Dr. Fr. Hemeryckxlaan, Pastoor
Wouterstraat, Ten Bogaerdeplein, Frans
Kusterslaan (smal gedeelte langs de zijde Drie
Eikenstraat), Boniverlei (oud, parallel gedeelte tus
sen de Hagedoornlei en de Herfstlei), Paulus
Pletickxstraat, Patronaatstraat, Philips de
Monteplein, Rozenhof en Posdijk.

• Verder werd akkoord verleend voor volgende
verkeersmaatregelen:
- rondgaand verkeer op het Omer van
Ommerplein
- bestendiging van de eerder doorgevoerde tijdelij
ke reglementering in de Ir. Haesaertslaan
- stilstaand- en parkeerverbod vóór de gemeente
lijke sporthal Den Willecom in de Terelststraat.

Speeltuin August Coolslaan
Een herinrichting van deze speeltuin staat in het
vooruitzicht

Daartoe werd het bestek goedgekeurd voor de
aankoop van een speelkombinatie in kunststof,
diverse toestellen en spelen.

De geraamde kostprijs bedraagt circa 450.000 fr.

Begroting 1992 Kerkfabriek
0.-L.-V.-van-Lourdes en
St.-Antonius
De gemeenteraad bracht gunstig advies uit inzake
voormelde begroting. In deze begroting is een bui
tengewone toelage vanwege het gemeentebe
stuur voorzien van in totaal 2.040.000 fr. Dit
bedrag is bestemd voor de binnenschildering van
de kerk (250.000 fr.), de herstelling van de dakaf
voeren (130.000 fr.) en de herstelling van het
orgel (1.660.000 fr.).

Begroting 1992 gemeentelijke
v.z.w.'s
De begroting 1992 van de v.z.w. Sport- en
Rekreatiecentra Edegem (beheerder en uitbater
van de sporthal, het instruktiezwembad en het ca
fetaria 't Loze Vissertje op Buizegem) alsook deze
van de v.z.w. Tentoonstellingshuis Hellemans
werden goedgekeurd.
Zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenzij
de vertoont eerstvermelde begroting 10.749.002
fr. en laatstvermelde 1.498.000 fr.

Abonnement agenda's gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda's van
de gemeenteraadszittingen krijgen de
geïnteresseerde burgers informatie
omtrent de vergaderingen van de
gemeenteraad en alle onderwerpen die
binnen deze raad zullen besproken wor
den, thuis gestuurd.

Heeft ook U belangstelling voor de wer
king van de gemeenteraad, stort dan
150 fr. op rekening nr. 000-0009054-33
van het gemeentebestuur Edegem, onder
vemelding "Abonnement Gemeenteraad".
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Kontinuïteit en zuinig beheer

Gemeentebegroting
1992

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 decem
ber 1991 werd de begroting dienstjaar 1992 goed
gekeurd.

Deze begroting, die zowel de kontinuïteit van het
beleid weerspiegelt als de klemtoon legt op zuinig
heid, is naar goede Edegemse traditie sluitend.

Hier volgen de totale cijfers:

Buitengewone dienst

Inzake belastingen blijft Edegem een goedkope •
gemeente om te wonen, niettegenstaande dat
enkele belasting- en retributiereglementen per 31
december 1991 werden aangepast. Meer daar
over verneemt U in het artikel "Het gebeurde in de
gemeenteraad" op blz. 3.

buitengewone dienst
143.881.584
143.409.563

472.021

gewone dienst
554.645.449
554.184.154

461.295

ontvangsten
uitgaven
saldo

Gewone dienst
De uitgaven van de gewone dienst (d.w.z. de uit
gaven die te maken hebben met het dagelijks
beheer van de gemeente) hebben betrekking op
het personeel, de overdrachten, de leninglast en
de werkingskosten.

Onderstaande grafiek geeft de relatieve verdeling
van deze uitgaven.

De personeelsuitgaven liggen iets boven het
niveau van het nationaal gemiddelde terwijl de
schuldenlast, vergeleken met het nationaal gemid
delde, als zeer laag mag bestempeld worden.

Bij de overdrachten stijgt de toelage aan het plaat
selijke O.C.M.W. met circa 2 miljoen frank, zodat
deze voor 1992 gebracht wordt op 58 miljoen frank.

De buitengewone uitgaven hebben betrekking op
de investeringen of in andere woorden op de "ver
rijking" van het gemeentelijk patrimonium.

Deze buitengewone uitgaven t.b.v. in totaal 143,5
miljoen frank worden gefinancierd door 46 miljoen
frank leningen, 49 miljoen frank overboeking uit
het buitengewoon reservefonds, 47,5 miljoen bij
drage van de overheid en het boni van het vorige •
dienstjaar.

Enkele zware posten op de buitengewone dienst
zijn:
• 2de fase van de automatisatie van de gemeente
diensten: 4 miljoen
• verbouwing van het politieplanton: 4,5 miljoen
• herprofilering van de Drie Eikenstraat: 5 miljoen
• heraanleg van de Boerenlegerstraat: 5 miljoen
• aankoop veegmachine: 3,5 miljoen
• uitbreiding gemeenteschool: 31 miljoen
• inrichting van een gemeentelijk recyclagecen
trum: 7 miljoen
• herbestrating van wegen: 6 miljoen
• verkeersingrepen: 4 miljoen
• herinrichting domein Romeinse Put: 5 miljoen
• renovatie riolering Mariënlaan: 4 miljoen.

Zoals uit voormelde cijfers blijkt, blijven we in
Edegem de lijn doortrekken: maximale dienstver
lening tegen een zo laag mogelijk kostprijs.
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Het gemeentebestuur werft aan:

■ Acht jobstudenten voor de
gemeentelijke vakantiespeelklub

Periode:
van 1 tot 31 juli 1992 of van 1 tot 31 augustus 1992.
Taak:
opvang en begeleiding van kinderen van 3 tot 6 jaar gedurende 5 dagen per week en 8 uur per dag.
Vergoeding:
uitbetaling aan het minimumloon volgens leeftijd.
Voorwaarden:
• minimum 17 jaar zijn
een brevet bezitten van jeugdverantwoordelijke van de Vlaamse Gemeenschap, van de mutualiteit

of gelijkwaardig, of een opleiding genieten of genoten hebben in pedagogische richting
voldoende ervaring hebben in het kreatief werken met kinderen.

Kandidaturen:
In te dienen, schriftelijk en vergezeld gaande van een curriculum vitae, bij de Gemeentelijke
Kinderopvangdienst, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem, en dit uiterlijk 1 april.
Bijkomende informatie:
Gemeentelijke Kinderopvangdienst - tel. 457.78.40 - toestel 237 of 239.

t]Edegemse speelweek "keigoe" vraagt
een hoofdmonitor

Periode:
van 27 tot 31 juli 1992.
Plaats: Fort 5.
Taak:
• koördinatie van de speelweek
' begeleiding van de monitoren die instaan voor de opvang van de kinderen van lagere school leefti jd.
Vergoeding:
uitbetaling als vrijwilliger - 4.500 fr.
Voorwaarden:
minimum 18 jaar zijn
'een brevet bezitten van jeugdverantwoordelijke van de Vlaamse Gemeenschap, van de mutualiteit
of gelijkwaardig, of een opleiding genieten of genoten heb-
ben in pedagogische richting
• voldoende ervaring hebben in het kreatief werken met
kinderen.
minstens 2 jaar ervaring hebben in een jeugdbewe

ging.
Kandidaturen:
In te dienen, schriftelijk en vergezeld gaande van
een curriculum vitae, bij de Gemeentelijke L.
Kinderopvangdienst, Kontichstraat 19 te
2650 Edegem, en dit uiterlijk 1 april.
Bijkomende informatie:
Gemeentelijke Kinderopvangdienst 
tel. 457.78.40 - toestel 237 of 239.
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20 jaar
Gemeentelijke Gezinsraad Edegem

Op 7 december 1991 werd het 20- jarig bestaan
van de Gemeentelijke Gezinsraad Edegem
gevierd.

Vieren is niet enkel weten en nadenken, het is het
hart openzetten en blij zijn.

Om een feestelijkheid als op die dag gestalte te
geven, is ieder wat stil blijven staan bij deze twin
tig jaar en hebben we ons hart opengezet vol
dankbaarheid voor al de inzet gedurende die
ganse tijdsspanne.

Blij zijn... ieder was dat en het werd een mooi
gevulde namiddag.

De hoofdrede werd uitgesproken door de heer
Fons De Neve, hoofd van de studiedienst van de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen Nationaal.

De muzikale intermezzo's werden verzorgd door
het Edegems koor "Troubadour", dat ieders appre
ciatie kreeg voor de fijne en frisse omlijsting.

Even terugblikken
Mevrouw Burgemeester Luce Aerts-Lietaer was
Schepen van Gezin en Sociale Zaken bij de
oprichting in september 1971.

De Gezinsraad heeft steeds goede ondersteuning
gekregen vanuit de gemeente en in de persoon
van voornoemde.

Deze raad werd in het verleden steeds door zeer
bekwame voorzitters geleid, nl. wijlen de heer Jos
Van Opstal en mevrouw L. De Cleyn-De Smijter.
Zij werden bijgestaan door zeer toegewijde en
bekwame sekretarissen, nl. de heer C. Scheepers
en de heer R. Van Dijck.

Toen er in de zestiger jaren sprake was van het
oprichten van adviesraden was dat zó nieuw, dat
het even wennen werd zowel voor de overheid als
voor de burgers.

Maar inspraak kan en mag in Edegem en zo kwa
men van bij de prille start van de Gezinsraad aller
hande onderwerpen ter sprake of werden deze ter
bestudering voorgelegd en werden tal van aktivi
teiten georganiseerd.

Ter illustratie een greep daaruit: samenkomst met
M.S.-patiënten, info-avonden rond twee andere
ernstige ziektes, nl. mucoviscidose en afasie,
organisatie van een veiligheidstentoonstelling
Thuis Pluis, uiteenzettingen over de werking van
het plaatselijk O.C.M.W., bespreking van de kin
deropvang, vormingsaktiviteit over het profiel van
de gemeentelijke adviesraden en de kroon op het
werk: de organisatie van een Gezinsradendag
voor alle gezinsraden van Vlaanderen.

Een gezinsraad is een goede vorm van inspraak
organisatie, omdat hij bestaat uit gezinsbelangen •
behartigende verenigingen. Eigenlijk gaat het om
de belangen van alle leeftijdsklassen, want als
kind, ouder of grootouder is men lid van een
gezin.

Bij de viering "20 jaar gezinsraad" hadden tal van
overwegingen tot doel dieper in te gaan op de
reden van onze blijdschap. Terecht is het gezin
nog steeds een pijler die een gezonde maatschap
pij draagt.

De toekomst tegemoet. ..
Misschien zijn er nog Edegemnaars die geen lid
zijn van een aangesloten vereniging? Ook zij kun
nen indien zij dit wensen, suggesties doen of
opmerkingen formuleren aan 't adres: •
Gezinsraad, Administratief Centrum, Kontichstraat
17 te 2650 Edegem, of bij aangesloten verenigin-
gen of langs de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen.

Er blijft nog zoveel te doen, telkens opnieuw en
soms moeten we ons verzoenen met wat bestaat.

Wat wordt in telkens wisselende situaties verstaan
onder "gezin"?
De steeds veranderende maatschappij met haar
eigen noden en problemen brengt steeds nieuwe
uitdagingen voor onze gezinnen en de overheid.
Het gezin zelf is in evolutie en wordt in werkelijk
heid zeer verscheiden beleefd. Er zijn jonge of
oudere gezinnen, grote of kleinere, tweeouder- of
eenoudergezinnen, tweeinkomensgezinnen of
gezinnen met één inkomen, gezinnen met werkze
kerheid of werkzoekende, gezinnen met en zonder
kinderen.
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Over dit evoluerende gezin in de maatschappij is
het goed eens na te denken, vanuit de waarden
van het gezin. Wat zoeken en of vinden mensen
erin?

Er moeten goede voorwaarden zijn om huwelijk en
ouderschap mogelijk te maken. Dit verdient alle
aandacht.

De lokale overheden hebben hierin een grote rol
te spelen en er is nood aan een samenhangend
en gekoördineerd beleid.
Vertaald wil dit zeggen dat er voorzieningen moe
ten zijn op het vlak van bestaanszekerheid (pre
mies bij geboorte, adoptie of huwelijkspremies).
Leef- en woonomgeving zijn belangrijk.
Huisvestingspremies, ruimtelijke ordening en ver
keersveiligheid zijn eveneens belangrijk. Spel- en
ontwikkelingskansen voor de kinderen langs
onderwijs en rekreatie verdienen alle aandacht.
Welzijnsbeleid en O.C.M.W. zijn van vitaal belang
en daarom is het O.C.M.W. ook opgenomen in de
Gezinsraad.

Er bestaat bij ons een veelheid van diensten.
Echter een veelheid is niet voldoende, de kwaliteit
van deze diensten moet primeren.

Daarop toezien is een taak van de Gezinsraad.

Een gezinsvriendelijke gemeente bestaat wel niet,
toch kunnen we spreken van een gezinsvriendelijk
beleid in onze gemeente en we hopen en wensen
dat dit in de toekomst mag blijven of mag groeien.

Op de gezinsraad kan ook in de komende jaren
gerekend worden om daartoe bij te dragen!

Dank
Tot slot wil de Gezinsraad hier haar dank herhalen
aan de heer Raymond Van Dijck, die afscheid
nam als sekretaris.

Het engagement, de oprechtheid en inzet die de
Gezinsraad steeds mocht ondervinden gekoppeld
aan een grote bekwaamheid zullen gemist wor
den.

Als opvolger werd de heer Erik Van Genechten
aangeduid, die vanuit de gemeente verder de
nodige ondersteuning zal bieden.

Het bureau van de Gezinsraad, her in het gezelschap van Burgemeester
Luce Aerts-Lietaer

Provinciale sociaal-pedagogische toelage

l
)

Deze toelage wordt verleend door de provincie
Antwerpen aan de ouders die zelf hun gehandi
capt kind opvoeden.
Het kind mag maximum 25 jaar zijn en minimum
66% lichamelijk en of geestelijk gehandicapt zijn.
Indien het thuis verblijft, bedraagt de tussenkomst
6000 fr. en 3000 fr. voor de kinderen die een
school of semi-internaat bezoeken.

De tussenkomst kan aangevraagd worden vóór 1
mei 1992. De aanvraag dient vergezeld te gaan
van een uittreksel van de geboorteakte, een attest

van verhoogde kinderbijslag of een medisch attest
waaruit het invaliditeitspercentage blijkt en een
kopie van het aanslagbiljet (het netto-belastbaar
gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 500.000 fr.
+ 10% per persoon ten laste).

Aanvraagformulieren liggen ter beschikking op de
gemeentelijke sociale dienst of kunnen recht
streeks aangevraagd worden bij het
Provinciebestuur Antwerpen, 6° direkt ie, Koningin
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
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Nieuws uit het
0.C.M.W.

1991
geraamde uitgaven: 82.037.789

ontvangsten: 15.076.000
verschil: 66.961.789

1992
83.335.120
15.388.000
67.947.120

Het grootste deel van de stijging van de gemeen
telijke bijpassing vindt zijn oorzaak dus in de
meeruitgaven die in het hoofdstuk Sociale Bijstand
worden voorzien.

Uit een gedetailleerde ontleding van dit hoofdstuk
blijkt dat de belangrijkste stijging der uitgaven
terug te vinden is in de tussenkomst voor:

- plaatsing van bejaarden in rusthuizen buiten de
gemeente
- de verblijfkosten voor bejaarden in het eigen •
rust- en verzorgingstehuis
- het tekort van de dienst gezins- en bejaarden
hulp
- het tekort van de dienst poetshulp aan huis.

Het is overduidelijk dat de vlug stijgende vergrij
zing van onze bevolking een stijging van het tekort
van het O.C.M.W. tot gevolg heeft.

In de voorziene Buitengewone Uitgaven werd
1.000.000 fr. ingeschreven voor erelonen, om
reden dat een principiële toelating voor de uitbrei
ding van het Rustoord en het Rust- en verzor
gingstehuis tot 135 bedden, door de Minister van
Welzijn en Gezin werd gegeven.
Na de goedkeuring van de begroting ontving het
O.C.M.W. de belofte voor toelage van de bevoeg- •
de Minister. '

Eindresultaat Begroting 1992

O.C.M.W. Gewone dienst Buitengewone dienst

Ontvangsten 274.201.614 4.157.478
Uitgaven 274.201.614 2.110.566
Saldo 0 2.046.912

Verpleegtehuis Gewone dienst Buitengewone dienst

Ontvangsten 271.505.776 2.910.790
Uitgaven 230.798.548 2.910.790
Saldo 40.707.228 0

Beschouwingen bij de O.C.M.W.
begroting 1992
Op 13 november jl. werd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Edegem het ontwerp
van begroting voor het jaar 1992 voor het
O.C.M.W. en het Ziekenhuis eenparig goedge
keurd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 decem
ber werden deze begrotingen goedgekeurd door
een meerderheid van de gemeenteraadsleden.
Slechts enkele gemeenteraadsleden onthielden
zich bij deze stemming.

Het sluitstuk van de begroting van het O.C.M.W.,
de gemeentelijke bijpassing, steeg slechts met
1.814.659 fr. of 3,2% ten aanzien van de begro
ting 1991. Met andere woorden houdt deze stij
ging gelijke tred met het inflatiepercentage.

Niettegenstaande deze lichte stijging werd een
belangrijke verhoging van de personeelsuitgaven,
die meer dan 70% van de totale uitgaven bedra
gen, voorzien.
De belangrijkste voorziene meeruitgaven voor de
personeelskosten bestaan uit:
- indexverhoging van 2% in maart 1992
- 3% weddeverhoging in november 1992
- verhoging van de weddeschaal voor de schoon-
maak, zodra deze beslissing goedgekeurd wordt
door de hogere overheid

- aanpassing van het weddesuplement van 10%
naar 11% voor de wisselende diensten van het
verplegend en verzorgend personeel

- funktietoeslag voor het diensthoofd-nursing en
de hoofdverplegenden.

Een vergelijking van het voornaamste hoofdstuk
van de O.C.M.W.-begroting, zijnde de Sociale
Bijstand levert volgend resultaat op:
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Thuis zelf een zorgbehoevende persoon verzor
gen is niet altijd even gemakkelijk. Als zorgverle
ner heb je wel eens de behoefte om er even tus
senuit te zijn, terug op rust te komen...

Familie of vrienden die dag in, dag uit de zorg
voor een persoon op zich nemen, kunnen door
een vakantieopname van de zorgbehoevende per
soon in lmmaculata tijdelijk ontlast worden van de
zorgverlening.

Voor meerdere inlichtingen of aanvraag tot vakan
tieverblijf kan U kontakt opnemen met de sociale
dienst van lmmaculata:

Geert LEMAHIEU
Hilde DICTUS
Oude-Godstraat 110
2650 Edegem
tel. 03/457.17.10

Alle werkdagen bereikbaar
van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur.

VAKATURES
Rust- en Verzorgingstehuis
IMMACULATA
O.C.M.W. Edegem
werft aan

■ Verplegend personeel
- 1 half-time verpleegkundige met vaste nacht-
dienst

- verpleegkundigen ad interim
Diploma's: gegradueerde of gebrevetteerde
verpleegkundige.

■ Verzorgend personeel
- 1 full-time of 1 half-time betrekking voor de
dagdienst

- verzorgend personeel ad interim
Diploma's: sanitaire help(st)ers, gezins- en
bejaardenhelp(st)ers, kinderverzorg(st)ers, ver
pleegaspiranten.

Algemene inlichtingen:
- geen roulement dag- en nachtdienst
- 1 week-end op 3.

Verdere inlichtingen:
tel. 457.17.10 - toestel 290.

Vakantieopname
zorgbehoevende personen

• Reispassen
Reispassen kunnen aangevraagd worden op het
Gemeentesekretariaat, Kontichstraat 19, 2de ver
dieping, op werkdagen tussen 9 en 12 uur, op
woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur of op
zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur (in de
maanden juli en augustus is er echter 's zaterdags
geen dienstverzekering!). De aanvraag moet min
stens 8 dagen vóór het vertrek gebeuren.

Voor een nieuwe reispas moet U 2 pasfoto's, uw
identiteitskaart en eventueel uw vervallen reispas
meebrengen.

Voor verlenging van uw reispas (maximum 5 jaar
na datum van uitgifte) is alleen uw identiteitskaart
noodzakelijk.

Kinderen van minder dan 16 jaar kunnen op de
reispassen van de ouders vermeld worden.
Personen beneden de 18 jaar moeten de toestem-

ming van vader, moeder of voogd voorleggen.

Bij verlies van de reispas gelieve men zo spoedig
mogelijk aangifte te doen bij de gemeentepolitie.

Nieuwe tarieven ingevolge de aanpassing
van de gemeentetaks
NIEUWE konsulaire gemeente totaal

zegel taks
1jaar 300 240 540
2jaar 600 240 840
3jaar 900 240 1.140
4 jaar 1.200 240 1.440
5jaar 1.500 240 1.740

VERLENGINGEN
1jaar 300 120 420
2jaar 600 120 720
3jaar 900 120 1.020
4 jaar 1.200 120 1.320
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Kalender
Tentoonstel I ingen

BOB MATTHYSEN

•

Papierexpressies

van 15 februari tot 8 maart 1992

"Kunst met papier vertrekt uit de grondstof zelf, uit
de samenstelling van de pulp, de tinten, de textu
ren, de graad van de gebondenheid, de hardheid.
Het kan efemeer en wolkig zijn, maar evengoed
massief en kompakt, vergankelijkheid vertolken of
taai en vasthoudend overkomen."

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op
zater-/zondag van 10 tot 12.30 uur

en van 14 tot 18 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
vrijdag van 14 tot 16 uur.

RONALD DE WINTER
Beeldhouwwerken

van 14 maart tot 5 april 1992
Skulpteert dieren in volle aktie.

* * *

NICOLE MELIS
Projekten en komposities

van 11 april tot 3 mei 1992
Gebruikt verschillende materialen.

•
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VLAREM ·
MILIEUVERGUNNING

Sinds 1 september '91 is het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning, kortweg VLA
REM, van kracht.
Een historisch gegroeide doolhof van vergunnin
gen, een nachtmerrie voor menig exploitant,
behoort nu tot het verleden.
Daar waar vroeger verschillende vergunningen
nodig waren (exploitatie, lozen van afvalwater,
afvalstoffen,...) is de milieuvergunning een geïnte
greerde vergunning die zelfs gekoppeld is aan de
bouwvergunning.

Het Vlarem deelt de voor het leefmilieu hinderlijke
inrichtingen in drie klassen in. Derde klasse inrich
tingen moeten enkel aan de meldingsplicht vol
doen. Alleen voor vergunningsplichtige aktiviteiten
van eerste en tweede klasse moet een vergunning
aangevraagd worden.
De procedure verloopt in de toekomst eenvoudig,

eenvormig en snel, binnen een voor de verschil
lende klassen wettelijk gewaarborgde termijn.
Alle inrichtingen moeten uiteraard wel voldoen aan
de algemene en eventuele bijzondere exploitatie
voorwaarden. Tevens voorziet het Vlarem een
grotere openbaarheid van bestuur. Bovendien
wordt aan de gemeente een toezichtstaak toever
trouwd waardoor gemeentelijke milieuambtenaren
en politieagenten bevoegdheid voor kontrole krijgen.

De nieuwe Vlarem-reglementering is van groot
belang voor zowel de burger als de exploitant.
Naargelang de nieuwe indelingslijst moet men
vóór 1 maart hetzij melding gedaan hebben, hetzij
over de nodige vergunningen beschikken.
Daarom zal in een volgend nummer van het
gemeenteblad uitgebreid hieraan aandacht wor
den besteed. Ook de problematiek van de
mazouttanks zal dan belicht worden.

AKTIE GOEDE GRONDEN VOOR
PROPERE HONDEN
PROEFPROJEKT BUIZEGEM:
GESLAAGD!

•
In de loop van het voorjaar '91 werden in de wijk
Buizegem 20 okerkleurige "Pampertjesbakken"
geplaatst.
Dit proefprojekt was het resultaat van een konstruktieve
samenwerking tussen het gemeentebestuur, via de
gemeentelijke werkgroep leefmilieu, en de hondebezit
ters.

Immers, veel dierenvrienden waren bereid tijdens hun
wandeling om de natuurlijke behoefte van hun troetel
dier op te ruimen, maar vonden niet de geschikte plaats
om dit vuil te deponeren.
Net voor de winter werd een evaluatie gemaakt van het
proefprojekt Buizegem. Daaruit bleek dat de respons
zondermeer goed was. Het overgrote deel van de
Pampertjesbakken werd frekwent gebruikt waarvoor ze
bestemd waren.
Uitgaande van deze ervaring werd beslist om het initia
tief uit te breiden tot het gehele grondgebied van de
gemeente.

Minder dan één jaar na het proefprojekt zullen niet min
der dan 60 bijkomende bakjes geplaatst worden. Geen
enkel hoekje van de gemeente zal verstoken blijven
van een Pamperbakje.

De hondebezitters zullen bij het afhalen van de honde
penning een folder meekrijgen waarin naast een aantal
praktische tips ook een plannetje met de standplaatsen
van de speciale hondepoepbakjes zal staan.
Daarenboven ontvangen zij ter kennismaking, gratis vijf
speciale hondepoepzakjes. Het gemeentebestuur zal
nogmaals aandringen bij de verkooppunten van IHK
vuilniszakken, om deze in hun aanbod op te nemen.

In de overtuiging dat vele dierenvrienden hondebezit
ters gebruik zullen maken van de geboden faciliteiten,
zal dit resulteren in een typevoorbeeld voor heel
Vlaanderen. Wij rekenen op U!

INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
7 maart: 10-12 uur Joe Englishlaan

12.30-14.30 uur Sint-Goriksplein
4 april: 10-12 uur Gemeenteplein

12.30-14.30 uur Ph. de Monteplein

INZAMELING PLASTIEK
zaterdag 7 en 21 maart tussen 9 en 12 uur op
de wijkinzamelplaatsen.
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REISKURSUSSEN
In juni al komen de mensen massaal in beweging: ze
gaan op reis. Het buitenland skoort voortreffelijk, de
onbekende bestemming fascineert. Alles wordt goed
voorbereid, men wil immers een poosje uit de zorgen.

Pas dan is er zoiets als een knie-reflex, even flitsend,
even onweerstaanbaar: "Wat zeg ik in de bank? Hoe
vraag ik naar de weg? Begrijp ik alle opschriften in het
station? Wat met de getallen? Hoe vraag ik om hulp?"
De taal van het vakantieland, daar is niet om gedacht.
"Eigenlijk de tijd niet gehad. Ik red het wel."

Met de reiskursussen willen we meer zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en reiskomfort geven aan mensen die
heel graag een vreemd land zouden verkennen, maar
te weinig tijd hebben om de taal grondig te leren.

Om aan die akute taalnood tegemoet te komen, reiken
we een aantal woorden, strukturen en uitdrukkingen
aan die gebruikt worden in situaties waarin de door
snee toerist terechtkomt.

Enkele tema's:
• boodschappen: soorten winkels, voeding, de getallen...
• diensten: bank, post, info, klachten..
• oriëntatie: naar de weg vragen, opschriften begrijpen,
de namen van de dagen...
• gastronomie: hoofdindeling menu, rekening, tafelgerei..
• uitgaan: bezienswaardigheden, manifestaties, teater...
• in nood: ziekenhuis, autopech, politie...

Taalkeuze: FRANS- ENGELS - DUITS - SPAANS
ITALIAANS

Geparkeerde vrachtwagens in woonstraten kunnen een
belangrijke hinder vormen. De inwoners vinden het niet
altijd even gezellig zo'n mastodont voor hun venster te
hebben, die alle licht en uitzicht beneemt.

Soms gebeuren er ook ongevallen naar aanleiding van
die veeltonners, omdat zij het zicht op het verkeer
belemmeren, vooral dan op de kruispunten.

En dan spreken we nog niet over nachtlawaai en stank
hinder, wanneer zij in de héél vroege ochtend hun
motor laten warmdraaien.

Kortom, eigenlijk horen ze niet thuis in woonstraten.

Tot voor kort was het niet eenvoudig vrachtwagens te

Lesdata: Zaterdag 9 mei- 16 mei - 23 mei
(van 9.30 tot 12.00 uur)
Om zoveel mogelijk leden van hetzelfde gezin de gele
genheid te geven de lessen bij te wonen, worden de
kursussen ingericht op drie opeenvolgende zaterdag
morgens.

Prijs:
900 fr. voor 3 lesbeurten, kopieën inbegrepen.
Wij aanvaarden alleen baar geld.

Inschrijvingen:
In het ETA, Romeinse Put 2
(werkdagen 18.30-21.00 u.)
We staan geen optie op een plaats toe. Alleen wie het •
lesgeld betaald heeft, wordt als kursist beschouwd.
Wegens plaatsgebrek in het ETA zal één reiskursus
plaatsvinden in het paviljoen op het gemeenteplein.

Erg belangrijk:
Een reiskursus is een soort 'eerste hulp' voor mensen
die de taal van hun vakantieland helemaal niet kennen.
Het is geen kompakte uitgave van een gewone kursus.
Wie de taal grondig wil leren, laat zich best voor een
programmakursus inschrijven (aanvang in september).

Inlichtingen:
ETA tel. 458.06.08 (van18.30 tot 21.00 u.)
Gemeentesekretariaat tel. 457.78.40
(Theo Schammelhout)

•
weren uit woongebieden. Een hele wijk volplanten met
borden is niet bepaald aantrekkelijk.

Maar er is net een nieuwe wet van kracht, die toelaat
een zone af te bakenen, waarbinnen die voertuigen niet
meer mogen parkeren (wel stilstaan om te laden en te
lossen).

De wijk Buizegem krijgt de primeur: voertuigen met een
gewicht van meer dan 3,5 ton mogen er niet meer par
keren. Zij kunnen langdurig parkeren buiten de
bebouwde kom, bv. op de Mechelsesteenweg.

Gelijkaardige maatregelen in andere zones van de
gemeente volgen.

WIJK BUIZEGEM: GEEN PARKEERPLAATS
MEER VOOR VRACHTWAGENS
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JEUGDBOEKENWEEK 1992
B.G.J.G. i.s.m. gem. openbare biblioteek

KOM MEE GRUWELEN EN GRIEZELEN

ai€ze
Ei1
=EET

•
WAT?

WAAR?

WANNEER?

INKOM1?

INFO:

- spelen rond en met boeken
- per leeftijdskategorie (1° t/m 6° leerjaar)
- leuke opdrachten
- prettig opzoekwerk
- spannende verhalen

Gemeentelijke Openbare Biblioteek
Hovestraat 55 Edegem

van 14 uur tot 16.30 uur

gratis

Hilde Marichal 449.92.39

•
Het Komitee Edegemse Koncerten organiseert:

GEZINSAPERITIEFKONCERT
* met jonge solisten van eigen bodem, die hun beste beentje
voorzetten;

* met een muzikale prijsvraag, waarmee u een boeken-platenbon ter waarde
van 500 fr. kan winnen;
* met een aperitiefje na afloop van het koncert, waar u de mogelijkheid wordt
geboden tot een gezellig kontakt met de muzikanten.

Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem-Centrum.
Datum: zondag 29 maart 1992.
Aanvang: 11 uur.
Inkom: 75 fr./ 200 fr. voor een gezinskaart.
Voor inlichtingen en reservaties: Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum,

Kontichstraat 19 te 2650 Edegem
Tel.: 457.78.40
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LEVENSLIJNAKTIE
1992
De Levenslijnaktie 1992 heeft dit jaar haar aan
dacht gericht op Multiple Sclerose. Hiervoor
zullen de nodige fondsen verzameld worden
waarbij de opbrengsten gaan naar de centra
die onderzoek verrichten in verband met M.S.

Om deze fondsen te verzamelen, wordt ook dit
jaar een Levenslijn-sticker-verkoop-aktie alsook
een slotgala, waarvan het provinciaal hoofd
kwartier van Antwerpen naar het sportcentrum
Mariënborgh werd gebracht, ingericht.

■ Sticker-verkoop
Personen die zich nog stickers wensen aan te
schatten kunnen hiervoor terecht op het admi
nistratief centrum, Kontichstraat 19, Edegem.

■ Levenslijn Rock
Samen met V.T.M. en het Edegems Levenslijn
Komitee zal op zaterdag 28 maart 1992 een
show-avond verzorgd worden met optredens

PREVENTIEF
KANKERONDERZOEK
Sedert 1 november hebben alle vrouwen tus
sen 20 en 65 jaar een uitnodigingsbrief gekre
gen om zich bij de huisarts preventief te laten
onderzoeken inzake mogelijke baarmoeder- en
borstkanker. Een zeshonderdtal vrouwen heb
ben inmiddels gereageerd op deze uitnodiging.

Deze campagne loopt nog het ganse jaar door.

Om het terugbezorgen van de ingevulde brie
ven te vergemakkelijken werden speciaal
daartoe bestemde brievenbussen geplaatst op
volgende punten in de gemeente:

van volgende muziekgroepen en artiesten in
sporthal "Mariënborgh":

•SANSAVANA
• DINKY TOYS
• MAMA'S JASJE
• BART VAN DEN BOSSCHE

V.T.M. zal rechtstreeks flitsen van het slotgala
uitzenden.

Kaarten voor deze avond zijn vanaf 1 maart te
verkrijgen:
- op het administratief centrum
- op de Edegemse A.S.L.K.-kantoren
- bij de leden van de atletiekvereniging ABES.

Prijs: 300 fr. / voorverkoop: 250 fr.

Daar M.S. elke dag nieuwe slachtoffers maakt
is UW steun heel belangrijk om het weten
schappelijk onderzoek naar deze ziekte finan
cieel te ondersteunen.

Om kanker te helpen
genezen is vroegtijdige
opsporing zeer belang
rijk. Daarom, als U nog
niet onderzocht bent, laat
dit dan zo snel mogelijk
doen!

Met vragen kan U steeds
terecht bij uw huisarts ofwel, op het vlak van de
campagne, bij de heer Erik Van Genechten,
administratief centrum, Kontichstraat 19, tel.
457.78.40 - toestel 202

- Ten Bogaerdeplein
- Sint-Goriksplein
- Gemeenteplein - kaarterslokaal.

•

•
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De gemeentelijke informatiemolen maalt op volle
kracht.
U heeft deze keer een lijvig gemeenteblad in uw
brievenbus aangetroffen.
Daarin vestigen wij uw bijzondere aandacht op de
gemeentelijke initiatieven inzake opvang van de
jeugd tijdens de vakantie en de extra katern
"milieu". Vanzelfsprekend zijn de andere artikels
niet minder belangrijk en vergeet U deze dan ook
niet te lezen.
En de maler, hij maalde voort..., want ondertussen
werden er op het vlak van de informatieverstrek
king enkele nieuwe projekten verwezenlijkt, verder
uitgebouwd of aangevat.
Zo zag een aantrekkelijke dia-evokatie over
Edegem het leven. Deze zal vooral aangewend
worden voor de geplande onthaalavonden voor
nieuwe inwoners.
Inspanningen worden gedaan om de informatie
verstrekking via de lokale kabeltekst op T.V. ver
der uit te bouwen. De berichtgeving over Edegem
staat op de pagina's 451 tot en met 499. Indien U
beschikt over een T.V.-toestel met teletekst-deco
der kan U de lokale kabeltekst bereiken via het
mozaïekkanaal.
Met de gemeentelijke info-foon krijgt de gemeente
er een nieuw informatiemiddel bij. Dit projekt is in
uitwerking.
Ondertussen werd ook mei de voorbereiding aan
gevangen van een nieuwe gemeentegids. Deze
zal normalerwijze in de loop van de maand sep
tember van de pers rollen.
Meer informatie over dit alles bezorgen wij U op
het gepaste ogenblik.

Tot spoedig!

Gemeentediensten

Provinciebestuur Antwerpen
Nieuwe telefoonnummers sedert 30 maart

- Provinciale diensten:
- Kabinet van de Gouverneur:
- diensten Ministerie
van Openbare Werken: tel. 240.59.59

- diensten Ministerie van Justitie: tel. 240.62.62

Dienstverzekering
Op zaterdag 2 mei (Feest van de Arbeid) en op
zaterdag 6 juni (Pinksteren) zal er geen dienst
verzekering zijn op de diensten Bevolking en
Sekretariaat.
Op maandag 22 juni 1992 (junikermis) zullen alle
gemeentediensten gesloten zijn.

Sociale Dienst en Kinderopvangdienst
De gemeentelijke sociale dienst en de kinderop
vangdienst zijn uitzonderlijk gesloten op dinsdag
voormiddag 12 en dinsdagvoormiddag 26 mei. Er
zal dus geen dienstverzekering zijn tussen 9 en 12
uur.

tel. 240.50.11
tel. 240.50.60

Il l Il Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Il l 111111111111111 i II Il l l l l l l Il l l l l l l 1111111111111111 2 1111111111111



Het gebeurde in de
gemeenteraad

De Nouterijstraat
krijgt nieuwe naam

Oprichting van een participatieraad
voor de Gemeenteschool

Koncessies op de begraafplaats

Brug- en reiskursussen in het ETA

De Mouterijstraat ligt op de grens tussen de
gemeenten Mortsel en Edegem. Op Mortsels
grondgebied heet deze straat Oudebaan.
Aangezien deze dubbele naamgeving moeilijkhe
den oplevert voor bezoekers, werd door de
gemeenteraad beslist om de Mouterijstraat voor
taan ook de naam Oudebaan te geven.

Om aan de mensen de mogelijkheid te geven om
een 30-jarige grondvergunning op de begraaf
plaats te verlengen tot een 50-jarige werd het
gemeenteraadsbesluit terzake aangepast.

Als tarief voor deze verlengingen wordt het prijs
verschil tussen een 30-jarige en een 50-jarige
koncessie genomen.

De bovenbouw van de huidige straatveegmachine
is versleten. Aangezien het bestaande Mercedes
onderstel nog in goede staat verkeert en de ver
vanging van de bovenbouw de goedkoopste
oplossing is, werd door de gemeenteraad een
bestek met voorwaarden in die zin goedgekeurd.
Prijsraming: 3.391.500 fr.

Straatveegmachine

Vóór 31 mei moeten alle gesubsidieerde scholen
een participatieraad oprichten. Zo ook de
Gemeenteschool Andreas Vesalius Edegem.

De ouders, het personeel, de lokale gemeenschap
en de inrichtende macht maken deel uit van de
participatie raad.

De participatieraad heeft medezeggenschap inza
ke het reilen en zeilen in de school. Dat is een
proces van betrokkenheid bij de schoolse aange
legenheden.

In dat kader erkende de gemeenteraad de ouder
vereniging Andreas Vesalius en werd het pedago
gisch projekt van de school goedgekeurd.
Daarenboven ging de raad principieel akkoord met
de oprichting van een participatieraad voor de
gemeenteschool en werd goedkeuring gehecht
aan de verkiezingsreglementen van de geledingen
van ouders en personeel.

4.000 fr.
8.000 Ir.

12.000 t.
16.000 fr.

12.000 fr.
24.000 fr.
36.000 fr.
48.000 fr.

De prijzen zijn:
voor inwoners van de gemeente
koncessie 1 persoon
koncessie 2 personen
koncessie 3 personen
koncessie 4 personen
voor niet-inwoners
koncessie 1 persoon
koncessie 2 personen
koncessie 3 personen
koncessie 4 personen

In het aanbod van het Edegems taalatelier worden
twee nieuwe kursussen opgenomen, namelijk een
brugkursus en een reiskursus.

Met de brugkursus wil men de kursisten de gele
genheid bieden om in de periode tussen twee
schooljaren de geziene leerstof te onderhouden.

De reiskursus is een soort "eerste hulp" voor men
sen die de taal van hun vakantieland helemaal
niet kennen.

Door de gemeenteraad werden de inschrijvings
gelden vastgesteld op respektievelijk 600 en
900 fr.

s••
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Edegemse
VAKANTIE
INITIATIEVEN

FORT

Nog enkele maanden en de langverwachte zomervakantie breekt weer aan. Zoals de voorbije jaren
doet het gemeentebestuur ook deze zomer een grote inspanning om te voorzien in diverse aange
name vormen van vakantieopvang.

De gemeentelijke jeugdraad verzorgt zijn traditionele speelweken, terwijl de gemeentelijke kinder
opvangdienst met de vakantiespeelclub een ideale opvang biedt voor de kleinsten. Natuurlijk kan
de jeugd ook dit jaar terecht in Hulgenrode, is de grabbelpas ter beschikking en het skate-terrein
geopend. De sportiefsten kunnen zich uitleven in de Edegemse sportweken. Dit is een initiatief
van de gemeentelijke sportraad.

In de hiernavolgende bladzijden vindt U meer informatie over ons gemeentelijk aanbod. Wij wen
sen U en uw kinderen nu reeds een prettige vakantie.

Gemeentelijke
Vakantiespeelclub
voor 3- tot 6 jarigen

Speelt uw kleuter graag met andere kinderen,
liefst buiten en houdt hij of zij van afwisselende
aktiviteiten? Dan biedt de vakantiespeelclub de
ideale opvang. Onder begeleiding van deskundige
monitoren of monitrices kan uw kind deelnemen
aan allerhande kreatieve en ontspannende aktivi
teiten in een niet-schoolse sfeer. Speurtochten,
kampen bouwen, knutselen met verf, klei, kneed
deeg en waardeloos materiaal, zwemmen, pop
penkast, schminken,... is slechts een greep uit het
gevarieerde aanbod.
De aktiviteiten worden afgestemd op de mogelijk
heden van uw kleuter en hebben plaats op de
kindvriendelijke speelterreinen van het Fort 5.

Het lunchpakket moet meegebracht worden.

Het dagticket dient vooraf gekocht te worden. Het
verkoopadres en de openingsuren volgen op blz.6.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30
en 9 uur en mogen afgehaald worden tussen 16
en 18.00 uur, in hangar 44 op Fort 5 (zijde Rogier
van der Weydenstraat).

De gemeentelijke vakantiespeelclub is een initia
tief van de gemeentelijke kinderopvangdienst.

van 1 juli tot 28 augustus, met uit
zondering van 20 en 21 juli.
van 7.30 tot 18.00 uur.
200 fr. voor kinderen van Edegem;
250 fr. voor kinderen van buiten de
gemeente.
drink om 16.00 uur, verzekering,
voor- en nabewaking.

Periode:

Uren:
Dagprijs:

Inbegrepen:
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Edegemse
speelweken
voor kinderen lagere school

Op verschillende plaatsen in onze gemeente kun
nen kinderen een hele week lang hun hartje opha
len.

Samen spelen met zand, klei, karton, water..
Samen dansen en zingen.
Tochten maken, zwemmen en nog veel meer.

Waar en wanneer:
• FORTESIN - op FORT 5 (buitenglacis) van

13 tot 17 juli
·KEIGOE - op FORT 5 (hangar 44) van 27

tot 31 juli
·RAVOTEROT -op STERRENHOF

(Kontichstraat) van 10 tot 14
augustus

•HIPPERDEPIP - op ROMEINSE PUT
(Buizegem) van 24 tot 28
augustus (uitwijkmogelijkheid
naar Fort 5 bij slecht weer).

Uren: 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 kinderen.

De monitoren en monitrices van de vakantiespeel
club verzorgen de voor- en naopvang op Fort 5
(hangar 44) tegen de prijs van 50 fr. per beurt.
Er is voorbewaking van 7.30 tot 8.45 uur en nabe
waking van 16.15 tot 18.00 uur.
De tickets moeten vooraf aangekocht worden. Het
verkoopadres en de openingsuren staan vermeld
op blz. 6.

Inbegrepen:
- vieruurtje
- verzekering.

Deze speelweken zijn een initiatief van de
gemeentelijke jeugdraad en worden verzorgd door
vrijwillige monitoren en monitrices, veelal afkom
stig van onze jeugdbewegingen.
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Edegemse
sportweken
voor 6- tot 12-jarigen

Voor de sportievelingen worden er vijf sportweken
georganiseerd.

Wat:
Dagelijks verscheidene sporten, spelen en sport
spelen. Het aanbod is zeer gevarieerd, de aktivi
teiten worden naargelang de leeftijden aangepast.
De begeleiding gebeurt door professionele sport
monitoren en -monitrices, i.s.m. Edegemse sport
verenigingen.
Waar: In hangar 44 op Fort 5.
Wanneer:
1-3 juli / 6-10 juli / 22-24 juli
3-7 augustus / 17-21 augustus.
De aktiviteiten lopen dagelijks van 9 tot 16 uur.
Er is vooropvang voorzien van 7.30 tot 9 uur en
naopvang van 16 tot 18.00 uur.
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Prijs:
Voor inwoners van Edegem:
1.000 fr./week - 600 fr./3 dagen.
Voor niet-Edegemnaars:
1.250 fr./week - 750 fr./3 dagen.
In de prijs is de verzekering, drank voor een vier
uurtje en de voor- en naopvang inbegrepen.
De kinderen dienen per week in te schrijven.
Inschrijvingen: De tickets moeten vooraf aange
kocht worden. Het verkoopadres en de openings
uren vindt U hiernaast.
Er kunnen 50 kinderen per week van 3 dagen en
75 kinderen per week van 5 dagen deelnemen.

De Edegemse sportweken zijn een initiatief van de
gemeentelijke sportraad en de v.z.w. Sport- en
Rekreatiecentra Edegem.

Vakanties pee I p Ie i nen
Hulgenrode
voor 4- tot 14-jarigen

01398'7
Uw kind houdt van avontuur, is een durver en trekt
reeds goed zijn plan, dan zal het zich snel thuis
voelen op de speelpleinen van Hulgenrode.
Het terrein leent zich voor wilde bosspelen, bou
wen van grote zandkastelen, knutselen in diverse
ateliers, en omgang met dieren op de kinder
boerderij. De kinderen kunnen dagelijks kiezen uit
allerlei spelen en aktiviteiten onder begeleiding
van monitoren en monitrices.
Hebben ze er geen zin in, dan mogen ze vrij spe
len volgens eigen interesse en fantasie.
Periode: van 6 juli tot 28 augustus.
Uren: van 8 tot 17 uur.
Dagprijs: 125 fr.
Inbegrepen: warme maaltijd (uitgezonderd de
laatste week van augustus)
vieruurtjes
busvervoer (uitgezonderd de laatste week van
augustus).
Opstapplaats:
Gemeenteplein (centrum)
Kerkplein (Elsdonk).

De tickets moeten vooraf aangekocht worden. Het
verkoopadres en de openingsuren volgen hieron
der.

INSCHRIJVINGEN - ALGEMEEN:
Tickets voor de Vakantiespeelclub, de Vakantie
speelpleinen Hulgenrode en de Edegemse sport
weken alsook tickets voor de voor- en nabewaking
van de Edegemse Speelweken zijn van 1 juni
t.e.m. 30 juni verkrijgbaar op de gemeentelijke
kinderopvangdienst, administratief gebouw, zijin
gang, Kontichstraat 19 te Edegem, waar ook
nadere inlichtingen kunnen verkregen worden (tel.
457.78.40).
Zitdagen: Dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20
uur. Donderdag van 14 tot 16 uur.
Vanaf 1 juli: elke voormiddag van 8 tot 9.30 uur en
dinsdag van 17 tot 20 uur in hangar 44 op Fort 5 -
zijde Rogier van der Weydenstraat.
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Skating
in Edegem

.s
U hebt ze ongetwijfeld al bezig gezien, al die jon
geren die plezier maken met hun skateplank.
Velen vragen zich af: Is skating een plaag, een
rage, een hobby of een sport? Noem het zoals je
wil, maar één ding is wel zeker: het spreekt de
jeugd van vandaag aan.
Skateboarding word in België nog niet als een vol
waardige sport beschouwd, maar dankzij diverse
initiatieven op lokaal vlak wordt skateboarding stil
aan een volwaardige sport en geraakt het zo haar
huidig negatief imago kwijt.
In het kader hiervan werd op het Meihof in de
Hovestraat een skateterrein ingericht.
Dit terrein is toegankelijk voor alle skateliefheb
bers en dit tijdens de openingsuren van het
fvleihof. Op zondag is het terrein slechts toeganke
lijk vanaf 13 uur.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor
eventuele ongevallen.
Voor meer informatie kan je terecht op het
gemeentesekretariaat, administratief gebouw, 2e
verdieping, Kontichstraat 19 te Edegem ( de heer
Luc Bries - tel. 457.78.40).

Grabbelpas

.~6%.< .e .a6? ai'e.ave saven
Ook dit jaar wordt door de stad Antwerpen een
grabbelpas uitgegeven. Deze pas is vanaf eind
juni verkrijgbaar tegen de prijs van 250 fr. (norma
le aankoopprijs 300 fr.) - prijzen onder voorbe
houd.
Een "grabbelpas" is een pasje met een aantal
bonnetjes waarmee je gratis (of spotgoedkoop)
kan deelnemen aan allerlei gezellige aktiviteiten.
Zo kan je bv. gaan zwemmen, naar een boeiende
film of een knus jeugdatelier gaan, aan sport doen
en nog veel meer.
De grabbelpas is evenwel alleen geldig tijdens de
zomer-, herfst- en wintervakantie.
Alle aktiviteiten worden gepland op weekdagen en
nooit op zater-, zon- of feestdagen.
De grabbelpas wordt verkocht op het gemeente
sekretariaat, administratief gebouw, 2e verdieping,
Kontichstraat 19 te Edegem, waar ook meer infor
matie kan verkregen worden (vragen naar de heer
Luc Bries - tel. 457.78.40).
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Opbrengst Bal Burgemeester
goed besteed

De opbrengst van het Bal van de Burgemeester
1991 heeft een goede bestemming gekregen.

De v.z.w. Driehuizen en het opvangtehuis De
Vlinderkens ontvingen beide 70.000 fr.

Door de schenking wordt de verlanglijst van het
tehuis voor motorisch gehandicapten "Driehuizen",
gevestigd in de Grote Dries, ingekort.

Het opvangtehuis voor verlaten meisjes "De
Vlinderkens", in de Hovestraat, zal het geld beste
den aan een grondige aanpassing van de brand
beveiliging. Omdat het momenteel nog wachten is
op de nieuwe voorschriften terzake, werd het geld
voorlopig op een spaarrekening gezet.

Wie zijn wij?
V.z.w. Driehuizen staat open voor volwassenen
met een lichamelijke handicap.

Elk van ons drie huizen biedt een geëigende
woonvorm:

In het trainingshuis wonen 5 mensen die een
periode van maximum 2 jaar intensief trainen om
later zelfstandig te gaan wonen al dan niet met
ADL-assistentie(").

In het ADL-huis wonen 5 mensen zelfstandig,
maar met de mogelijkheid om ADL-assistentie in
te schakelen.

In het gemeenschapshuis wonen 5 mensen
samen die door hun meervoudige handicap
behoefte hebben aan ADL-assistentie en psycho
sociale ondersteuning.

(') ADL staat voor Aktiviteiten van het Dagelijks
Leven: hulp bij het wassen, koken, aankleden enz.

Burgemeester Luce Aerts-Lietaer overhandigt een "geldbeursje" aan de
Direkteur Luc Fabri van Driehuizen

Vrijwi Il igerswerking
• Wil jij tweewekelijks met iemand naar de biblio
teek?
• Wil jij iemand helpen met verstelwerk?
• Wil jij een duwende hand zijn als één of meerde
re bewoners van onze v.z.w. op uitstap gaan?
• Wil jij samen met iemand boodschappen doen?

Kontakteer dan zonder verplichtingen:
koördinator vrijwilligersvereniging
Grote Dries 3, 2650 Edegem
tel. 457.35.10.

Driehuizen v.z.w.
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KATERN

WAT IEDEREEN MOET WETEN
IN VERBAND MET
VL.AREM-MILIEUVERGUNNINGEN

E? MAZOUTTANKS:
ENKEL MELDINGSPLICHT

! VAM-KOMPOSTVAT:
NIEUWE VIDEO ALS HANDLEIDING

E! INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL:
DATA/PLAATSEN

Il INZAMELING PLASTIEK:
GEWIJZIGDE OPHAALMETODE
VANAF 6 MEI 1992

■ GROOTSE PLASTIEK HAPPENING
MET DE EDEGEMSE JEUGD
6 MEI - GEMEENTEPLEIN - 14 TOT 17 UUR

■ MELDINGSFORMULIER HUISHOUDENS
EN KLEINE BEDRIJVEN

Mazouttank en/of aansluiting riolering
(uitneembare middenpagina)
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Wat iedereen moet weten i.v.m.
VLAREM MILIEUVERGUNNINGEN!

Wat betekent VLAREM?

VLAREM staat voor VLAams REglement voor Milieuvergunningen.
Vlarem is sinds 1 september 1991 van kracht.
Het brengt alle verschillende vergunningen die nodig waren (exploitatie-, lozen van
afvalwater, afvalstoffen) samen in één enkele vergunning:
DE MILIEUVERGUNNING.
Tevens is de bouwvergunning aan de milieuvergunning gekoppeld.
De procedure verloopt in de toekomst eenvoudig, eenvormig en sne! birmnen een
voor verschillende klassen wettelijk gewaarborgde termijn.
Hiertegenover staat dat de gemeente grotere bevoegdheid krijgt inzake toezicht en
kontrole.
VLAREM kent zowel een meldingsplicht als een vergunningsplicht.
Dit is afhankelijk van de aard en het belang van de milieuhinder, alsook van het
geïnstalleerd vermogen van toestellen, wat en hoeveel produkten er opgeslagen
worden.
Men onderscheidt zo drie klassen:

Klasse 3:
DE HUISHOUDENS (voor lozen van afvalwater, mazouttanks)

DE AKTIVITEITEN MET GERINGE MILIEUHINDER
(bakkers, beenhouwers, neringdoeners,...)

Klasse 2:
AKTIVITEITEN MET BETREKKELIJKE MILIEUHINDER

Hieronder vallen garages, drukkerijen, lozen van ander dan normaal afvalwater...

Klasse 1:
AKTIVITEITEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT ZWAARDERE VERVUILING.

Voor klasse 3 aktiviteiten volstaat de meldingsplicht.
Aktiviteiten van de klassen 2 en 1 zijn vergunningsplichtig.

VLAREM BEHANDELT DUS OMZEGGENS
ELKE MILIEUHINDERENDE AKTIVITEIT;

OOK DE MOGELIJKE MILIEUHINDER VAN ONZE HUISHOUDENS.

LEES DAAROM AANDACHTIG VOLGENDE RUBRIEKEN.
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De klasse-indeling
Naar gelang de mogelijke milieuhinder zijn er drie klassen.

Klasse 3- MELDINGSPLICHT

Wat moet u weten?
Derde klasinrichtingen, huishoudens, kleine bedrijven, moeten een meldingsformulier over
brengen aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen.

Wie en wat?
• De Huishoudens... - mazouttanks, lozen afvalwater, kopiëertoestel. ..
0 De kleine milieuhinderende aktiviteiten

Meldingsformulieren: waar? wat?
aan Kollege van B&S per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs

- exploitatie mag aangevat worden de dag na de melding
- aanvullingen of wijzigingen moeten gemeld worden binnen 6 maand
- meldingen worden ingeschreven in een speciaal register dat ter inzage ligt bij de Technische
ienst van de gemeente
- meldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de Technische Dienst van de gemeente.

Klasse 2- VERGUNNINGSAANVRAAG

W/at moei u weten?
Hinderlijke inrichtingen van de klasse 2 dienen een milieuvergunning aan te vragen bij het
Kollege van Burgemeester en Schepenen.

Wie en wat?
Voorbeelden van klasse 2 bedrijven: garages, drukkerijen, lozen van ander dan huishoudelijk af
val..

Vergunningsprocedure
- milieuvergunningsaanvraag op daartoe bestemde formulieren
- aan Kollege Burgemeester en Schepenen
- aktiviteiten mogen pas aangevat worden na verkrijgen van de vergunning
- uiterlijk 3 maanden na indienen van een volledig en ontvankelijk dossier, doet het Kollege B&S
een uitspraak - verlenging is mogelijk
- een inrichting die door aanvulling of wijziging vergunningsplichtig wordt, moet binnen de 6
maanden een aanvraag doen
- beroep tegen de beslissing van het Kollege is mogelijk bij de Bestendige Deputatie.

Klasse 1- VERGUNNINGSAANVRAAG

Wat moet u weten?
Aktiviteiten die aanleiding kunnen geven tot ernstige milieuhinder (Klasse 1) dienen een ver
gunning aan te vragen en verkrijgen deze van de Bestendige Deputatie (provincie exploitatie
zetel) of van de Minister bevoegd voor Leefmilieu.
Het Kollege B&S heeft enkel een adviserende bevoegdheid.
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Welke aktiviteiten?
Het betreft bedrijvigheden die aanleiding kun
nen geven tot zwaardere vervuiling. De lijst
met de klasse-indeling kan bij de gemeente
diensten geraadpleegd worden.

Vergunningsprocedure
- Vergunning aanvragen aan de Bestendige
Deputatie of de bevoegde Minister
- milieuvergunningsaanvraagformulier ver
krijgbaar bij de gemeentelijke Technische
Dienst of de Groen- en Milieudienst
- exploitatie mag pas starten na verkrijgen van
de milieuvergunning
- uitspraak Bestendige Deputatie binnen 4
maand na indienen dossier - verlenging met 2
maand is mogelijk

- beroep is in te dienen bij bevoegde
Gemeenschapsminister.
- UITERLIJK 1 MAART 1992 moest ieder hin
derlijk bedrijf over de nodige vergunningen
beschikken. De lopende vergunningen (afge
geven vóór 1.9.1991) blijven nog maximaal 20
jaar geldig, tenzij intussen de exploitatie ge
wijzigd wordt.
- Hernieuwing van vergunning dient aange
vraagd tussen de 18e en de 12e maand vóór
het verstrijken van de bestaande vergunning.
- Bij overname dient de exploitant van het ver
gunningsplichtig bedrijf uiterlijk binnen de 10
dagen de bevoegde overheid op de hoogte te
stellen.

Wat is voor iedereen van belang?
E Procedure van het openbaar onderzoek
- Vergunningsplichtige inrichtingen zijn onderhevig
aan openbaar onderzoek.
- ledere vergunningsaanvraag wordt voor een pe
riode van 30 dagen ter inzage gelegd op de dienst
Ruimtelijke Ordening. Bekendmaking van aan
vraag dient te gebeuren op de plaats van exploita
tie en op de voor officiële berichten voorbehouden
plaatsen.
- Voor eerste klasvergunningen worden de eige
naars en bewoners van gebouwen in een straal
van 100 m rond de inrichting schriftelijk op de
hoogte gebracht.

La. Exploitatievoorwaarden
In geval van vergunning is de exploitant verplicht,
- naast alle wettelijke, dekretale of reglementaire
bepalingen m.b.t. het leefmilieu -, eveneens de mi
lieuvergunningsvoorwaarden na te leven. De ex
ploitatievoorwaarden worden gebundeld in het uit-

12

In minstens twee dag- en weekbladen moet het
Openbaar Onderzoek kenbaar gemaakt worden.
Wanneer voor een eerste klasvergunning een vei
ligheidsrapport of milieuëffektrapportering vereist
is, dan moet het bestuur minstens één infoverga
dering organiseren voor alle betrokken partijen.
Affiches met de bekendmaking van de aanvraag
worden uitgehangen op de exploitatieplaats, het
Administratief Centrum, het Oud Gemeentehuis,
de inforborden van Fort 5 en de infoborden Ph. de
Monteplein en St.-Goriksplein.

voeringsbesluit van VLAREM I, nl. het 818 artikels
tellende bundel VLAREM Il "houdende vaststelling
van de Vlaamse regering inzake milieuvoorwaar
den voor hinderlijke inrichtingen".
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!Volg-ofdossiernr.: ··························1
(voorbehouden aan administratie)

VLAAMS REGLEMENT VOOR DE MILIEUVERGUNNING

MELDINGSFORMULIER

INZAKE EXPLOITATIE VAN EEN (PARIKULIERE) INRICHTING (WONING) VAN KLASSE 3

DIT FORMULIER MAG UITSLUITEND GEBRUIKT WORDEN VOOR DE MELDING VAN:
- AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING
- MAZOUTTANK

Vooraleer met invullen te beginnen: lees aandachtig volgende richtlijnen:

- Schrijf in drukletters

- Wie is de meldingsplichtige?
De meldingsplichtige is de persoon die de inrichting exploiteert of gebruikt. Zijn adres kan dus
verschillend zijn van de plaats waar de exploitatie plaats heeft.
U kan dus de eigenaar of de huurder zijn.
Indien het om een appartement gaat, wordt aangenomen dat de syndicus de melding afgeeft.

- Bij de administratieve gegevens dient men opgave te doen van de plaats van de exploitatie
d.w.z. waar de mazouttank in gebruik is of de aansluiting op de riolering is.

- Bij de aard en technische kenmerken dient men aan te duiden waarop de melding slaat: een
aansluiting op de riolering en/of een mazouttank. Bij de mazouttank dient nog aanvullende
informatie gegeven te worden.

- Tracht in de mate van het mogelijke een plannetje toe te voegen waarop de gevraagde
gegevens staan of bijgetekend werden.

- Vergeet het meldingsformulier niet te ondertekenen en te dateren.

- Het meldingsformulier dient per post, aangetekende zending of bij afgifte bij de Technische
Dienst, tegen ontvangstbewijs, overgebracht aan het Kollege van Burgemeester en
Schepenen van en te 2650 Edegem.

- U zal een ontvangstmelding ontvangen.

- De melding wordt ingeschreven in een speciaal register en U zal een kopie van aktename door
het Kollege van Burgemeester en Schepenen opgezonden krijgen.



A. IDENTIFIKATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE

Naam: Voornaam: .
Geboorteplaats en datum: .
Adres: Gemeente: Edegem postnummer: 2650
Straat: nr: busnr:
Telefoonnummer: .

U bent: (schrappen wat niet past)
eigenaar - huurder - syndicus

van de aansluiting op de riolering of mazouttank.

8. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE DE INRICHTING:

Ligging met opgave van de gemeente en provincie waarin de percelen zijn gelegen
waarop de exploitatie van de inrichting gebeurt.

Adres: Gemeente: Edegem postnummer: 2650
Straat: nr: busnr:

Kadastrale ligging der percelen waarop de exploitatie van de inrichting gebeurt of gepland is:

Provincie: Antwerpen
Gemeente: Edegem

(Volgende gegevens kan U terugvinden op het bouwplan van de woning.)

Afdeling: Sektie: .
Perceelnummer(s): oppervlakte: .
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C. AARD EN TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE INRICHTING
(aankruisen wat van toepassing is)

Voorwerp(en) van exploitatie, alsmede de rubrieken uit de indelingslijst van het VLAREM van
toepassing op de inrichting waarvoor deze melding wordt gedaan:

Voor alle woningen die aangesloten zijn op de riolering:
0 3.4. Het lozen van normaal huisafvalwater in de openbare riolen.

Voor alle woningen die een mazouttank hebben:
0 17.3.6. Niet in rubriek 17.2 bedoelde opslagplaatsen voor vloeistoffen met een

ontvlammingspunt hoger dan 55C, maar dat 100-C niet overtreft, met uitzondering van deze
bedoeld onder rubriek 48 met een totaal inhoudsvermogen van 100 1. tot 20.000 1.

Bijkomende informatie betreffende de mazouttank:
- Datum van ingebruikname (jaartal):
- Inhoud (liter):
Materiaal en type tank: (aanduiden wat van toepassing is)
0 metaal - enkelwandig
0 metaal - dubbelwandig
0 kunststof (polyester)

- Wijze van plaatsing: (aanduiden wat van toepassing is)
0 gewoon ingegraven
0 ingegraven in groeve of aparte kelder
0 in kelder van de woning
0 bovengronds

- Is er een lekdetektiesysteem aanwezig?
0ja
Oneen

D. VOORWERP VAN DE MELDING

De melding van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst meldingsplichtig
wordt, of een regularisatie van een bestaande toestand.



E. BIJLAGE

Bij deze melding dient U een plan op schaal van ten minste 1/500 in te dienen waarop de
ligging van de mazouttank alsook de plaats van de vulopening en het rioleringsstelsel (o.a.
septische put) op het betrokken perceel is aangegeven.

Indien U geen plan van de plattegrond van Uw woning in bezit heeft, teken hieronder een
situatieschets;

geef hierop weer: de straat, woning, plaats van mazouttank en vulopening en septische put.

De ondergetekende verklaart hiermee dat de door hem (haar) verstrekte inlichtingen juist en
volledig zijn en dat hij (zij) zich zal houden aan de verplichtingen die hem (haar) hetzij door de
wetgever, hetzij door de bevoegde diensten worden opgelegd.

Te Edegem

Handtekening

de /1992

Melding eigenhandig te ondertekenen door de exploitant als het om een natuurlijke persoon
gaat en door de verantwoordelijke afgevaardigde van de exploitant, wanneer deze laatste een
rechtspersoon betreft.



Toezicht en kontrole
- Naast de bevoegdheid van de Burgemeester en
de officieren van de gerechtelijke politie, bestaat
nu ook toezicht en kontrolebevoegdheid vanwege
de gemeentepolitie en de milieuambtenaar.
- De gemeentelijke agenten en de technische

ambtenaren zijn bevoegd voor toezicht van twee
de en derde klasse.
- Inzake lucht- en waterverontreiniging zijn zij be
voegd voor alle klassen.

informatie - formulieren - voorwaarden
TECHNISCHE DIENST - DIENST RUIMTELIJKE AANGETEKENDE ZENDINGEN richten aan het
ORDENING - Kontichstraat 46 - tel.: 457 78 40. Kollege van Burgemeester en Schepenen van en
Openingsuren: alle werkdagen tussen 9 en 12 uur, te 2650 Edegem
woensdagmiddag tussen 14 en 16 uur

GROEN- EN MILIEUDIENST - Binnenfort 5
tel.: 448 00 78. Openingsuren: alle werkdagen van
9-12nvan 14-16 uur.

AFGIFTE TEGEN ONTVANGSTBEWIJS
enkel bij de technische dienst (zie boven).

EIE=IE3VLIR

Mazouttanks: enkel meldingsplicht!
Stookoiiehouders worden volgens het VLA
REM ingedeeld in klassen al naargelang hun
inhoud.

Wat de partikuliere mazouttanks betreft, val
len deze in klasse 3 (maximaal 20.000 liter)
en zijn dus meldingsplichtig.

Op dit ogenblik bent U als eigenaar of gebrui
ker enkel verplicht om hiervan melding te
doen bij het gemeentebestuur. Hiertoe kan U
het meldingsformulier in dit blad gebruiken.

Alle geruchten en persartikels ten spijt hebt U
momenteel, wettelijk, nog geen verdere ver-

Wat U moet weten!
- Mazouttanks, ook voor partikulier gebruik,
zijn meldingsplichtig: gebruik hiervoor het for
mulier in deze extra katern.

- Van zodra er nieuwe en definitieve richtlijnen
zijn wat betreft de kontrole, konformiteitsat
test, erkende technici e.d. brengen wij U hier
van op de hoogte via het gemeentelijk infor
matieblad!

Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 142

plichtingen. Het hele verhaal omtrent de groe
ne, oranje of rode sticker en het al dan niet
meer leveren van stookolie zijn voorbarig.
Momenteel (bij de redaktie van dit blad) heeft
het VLAREM Il nog geen kracht van wet.
Tevens wordt op dit ogenblik gedacht aan de
versoepeling van de procedures en de bijwer
king van de lijst van de hinderlijke inrichtin
gen. Ook de hele kontroleprocedure voor on
dergrondse houders van 3de klasse staat mo
menteel ter diskussie.
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Vele Edegemnaren hebben echter een kleine
re tuin met een beperkte opperviakte. Voor
hen is de oplossing het VAM-komosvat:
- het neemt weinig plaats in
- het is bijzonder etticiënt
- het mag gezien worden
- een lage kostprijs: 2.340 fr.
- gratis thuis geleverd.

Belangstelling?
Neem vandaag nog kontakt op met de Groen
en Milieudienst - tel. 448.00.78. Onze milieu
konsulent geeft graag meer informatie.

VAN-kompostvat
Hier bestaat dus de mogelijkheid "AFVAL TE
VERMIJDEN AAN DE BRON". Uw organisch
keuken- en tuinafval niet meegeven met de
vuilkar. Door te komposteren kan je zelf deze
organische afval teruggeven aan cle natuur
volgens een natuurlijk proces.Kompost is de
ideale bodemverbeteraar.

Het is nu het ideale moment om te starten met
kom posteren.

Wie een grote tuin heeft, clenkt best aan kom
posteren.

iedereen voelt de lentekriebels. Ook in de tuin
kondigen de lente en de zomer zich aan. Alle
tuinliefhebbers met groene vingers zijn nu ak
tief in de tuin. Deze aktiviteiten hebben ook
tuin- en groenafval voor gevolg. Wist U dat uw
keuken- en tuinafval goed zijn voor 50% van
al uw afval?

Nieuwe unieke service aan de Edegemse
tuinliefhebbers: alles over het VAM-kom
postvat in woord en beeld!

- Wie een VAM-kompostvat aankoopt of wie
belangstelling heeft maar meer informatie
wenst, kan gratis gedurende één week een vi
deo (VHS) ontlenen. Deze video geeft U infor
matie over de wijze waarop het VAM-vat
werkt en is een praktische gebruiksaanwijzing
voor wie het vat in gebruik neemt.
Er dient een waarborg van 500 fr. betaald te
worden.
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Inzameling van
klein gevaarlijk afval

(KGA)

De selektieve inzameling van klein gevaarlijk
afval. gestart in 1988, kent nog steeds een
groeiend sukses. Wie heeft er immers geen
KGA? Een restje verf of schoonmaakmiddel,
olie of vet, gebruikte white-spirit, batterijen...
enz. zijn gevaarlijke produkten voor het milieu
die elk gezin onvermijdelijk produceert.

In 19i werd via de inzamelingen in de ge
meente in totaal 12.236 kg KGA aangebracht.

Tel hierbij de 10.000 liter afvalolie die o.a. via
het groot huisvuil wordt opgehaald, dan resul
teert dit in 1kg klein gevaarlijk afval per inwo
ner per jaar!

lnzameldata en -plaatsen:

2mei:
10.00 - 12.00: Joe Englishlaan
12.30 - 14.30: Sint-Goriksplein

6 juni:
10.00 - 12.00: Gemeenteplein
12.30 - 14.30: Ph. de Monteplein

INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Periode 1988 - 1991

GEWICHT IN 1000 KG

Jaarlijks vinden steeds meer
mensen de weg naar de selek

tieve inzameling van klein
gevaarlijk afval.

Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 142
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Selektieve inzameling van plastiek: experiment aangepast!

Het experiment inzake de selektieve inzame
ling van plastiek in onze gemeente kent een
gunstig verloop. Sinds de start in september
1991 werden reeds 15 à 20 ton plastiekfles
sen opgehaald, goed voor 100.000 flessen.
Toch is deze selektieve ophaalmetode niet zo
eenvoudig en vergt zij een volhoudende inzet
van mensen en middelen. Hiervoor onze op
rechte dank aan onze milieubewuste burgers,
de verenigingen en werklieden die deze aktie
in soms barre weersomstandigheden zo goed
onderhouden. De ervaring leert ons dat wij, in
afwachting van het geplande containerpark,
wellicht nog méér kunnen ophalen met minder
inspanning indien wij de inzameling zouden
koppelen aan de ophaling van het groot huis
vuil.

Daarom wordt vanaf 6 mei:
- geen afzonderlijke zaterdaginzameling meer
gehouden op de verzamelpunten in Edegem
- en zal voortaan tijdens de woensdag van de
groot huisvuilophaling (eens per maand) een
afzonderlijke huisvuilpreswagen telkens ach-

ter de grote huisvuilwagen rijden om selektief
de plastiekfrakties op te laden. Deze aparte
plastiekwagen brengt alle opgehaalde plastiek
in een grote hangar waar de jeugdbewegin
gen dan achteraf de noodzakelijke selektie in
de drie frakties gaan uitvoeren.
De vernieuwde aanpak loopt voorlopig tot
eind juni. Op dat ogenblik zal het experiment
worden geëvalueerd met het oog op een
eventuele verderzetting.

Dus vanaf 6 mei t/m eind juni:
Bundelt U, alle in de voorbije maand verza
melde plastiek zo klein mogelijk in (een) plas
tiek zak(ken), en legt deze afzonderlijk, maar
duidelijk herkenbaar, naast het groot huisvuil.

Tevens vragen wij U met aandrang enkel
plastiekflessen aan te bieden, de flessen te
ontdoen van stopjes, de flessen te spoelen,
geen K.G.A.-verpakking (pesticiden...) mee te
geven en geen ander afval in de zakken bij te
steken.
Onze dank voor uw medewerking!

t
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Met deze happening wordt op feestelijke ma
nier de lessenreeks over "AFVAL VERMIJ
DEN AAN DE BRON" en plastiekrecyclage
afgesloten.
Al de verzamelde flessen worden op woens
dag 6 mei op het gemeenteplein gebracht.
Elke school werd gevraagd van haar verza

melde flessen (plastieke) kunstwerken te
maken.
Er zijn mooie PRIJZEN TE WINNEN
- voor de school met het grootste plastiekge
wicht per leerling
- voor de school met het origineelste en
mooiste plastiekkunstwerk.

Eenieder is uitgenodigd op deze happening om de school van zijn/haar keuze te helpen met
hun kunstgewrocht en uiteraard nog plastiekflessen mee te brengen.
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Het "verkeersleefbaarheidsplan"
We maken er werk van!

Het vrachtwagenprobleem
Zoals wij in het vorige gemeenteblad reeds ver
meldden, kunnen geparkeerde vrachtwagens in
woonwijken de verkeersleefbaarheid en -veiligheid
behoorlijk aantasten. Nu de nieuwe wetgeving ons
de mogelijkheid biedt om dit probleem aan te pak
ken, staan we niet stil.

Na de wijk Buizegem is de Kollegewijk aan de
beurt. Aan alle toegangen tot de wijk werden bor
den aangebracht die het parkeren (uitgezonderd
stilstaan om te laden en te lossen) voor vrachtwa
gens boven de 3,5 ion verbieden.

Niet alleen het parkeren is een probleem, maar
ook het sluipverkeer (het doorgaand verkeer dat
geen bestemming heeft in de wijk) vormt een
belangrijk verkeersleefbaarheidsprobleem.

Ook deze problematiek willen we aanpakken en
wel in de Den Eeckhofstraat en in de omgeving
van Vrijwilligersstraat en Onafhankelijkheidsstraat.
Deze straten ondervinden hinder van vrachtwa

gens die door de woonstraten rijden, hoewel ze
best de grote verkeersassen kunnen gebruiken. Er
worden borden aangebracht die de toegang voor

vrachtwagens waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan 7,5 ton, verbieden (uitge
zonderd om te laden en te lossen).

Ook in het centrum horen grote mastodonten niet
thuis. In deze zone zullen zowel de borden die het
parkeren verbieden, als de borden die het sluip
verkeer aanpakken, aangebracht worden.

Het sluipverkeer
De Kollegewijk en in het bijzonder de as Fort V
straat-J. de Roorestraat-R. van der Weydenstraat
R. Keldermansstraat of A. de Gerlachestraat is
sterk onderhevig aan sluipverkeer en niet alleen
van vrachtwagens. Het vrachtwagenprobleem
pakken we aan zoals hierboven vermeld. Maar het
sluipverkeer van voertuigen willen we verhinderen
door de toevoer aan de inkom van de wijk door te
knippen.

Daarom zal voor een testperiode van zes maan
den éénrichtingsverkeer in de Fort V-straat inge
voerd worden en dit tussen de Burletlaan en
Sterrenlaan. De maatregel zal aan een grondige
evaluatie onderworpen worden (effektiviteit, ver
schuiven van het probleem, ...).
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Nieuws uit het
0.C.M.W.

Hou orde op zaken,
stop niet te veel in je schuif!
Wie rekent op vergeetachtigheid van schuldeisers
krijgt er ooit mee te maken: "DE DEURWAAR
DER"!

Bekijk even dit:
VOORBEELD

GERECHTS
DEURWAARDER

DOSSIERNUMMER

PB

Geachte

Betreft: Sint-Vicentiusziekenhuis V.Z.W.
Tl

2710 Hoboken-Antwerpen
Vonnis: 24.01.1989 Berchem-Antwerpen

U gelieve hierna de afrekening te willen vinden.
Een eerstvolgende afkorting verwacht ik vóór 15 juni
aanstaande.

Totaal van de hoofdsommen 2.337
Bedrag van de getakseerde kosten 2.940
Bedrag uitgiften 120
Totaal berekende intresten 233
Betekening d.d. 13.02.89 1.822
Bevel tot betalen d.d. 12.04.89 1.898
Rappelkosten d.d. 12.04.89 704
Uitvoerend beslag d.d. 27.10.89 3.027
Bericht beslag d.d. 27.10.89 896
Smid + Event. Rechtshulp d.d. 27.10.89 1.055
P.V. aanplakking d.d. 15.11.89 1.002
Uitvoer. derdebeslag d.d. 30.11.89 3.230
Aanzeg uitv. derdebeslag d.d. 05.12.89 1.948
Uitvoeringskosten d.d. 23.02.90 763
Lichting bericht beslag 457
Rappelkosten 430
Totaal innings- en kwijtingsrecht 853

23.315

-6.024

17.291

Hoogachtend

Blijft te betalen

Totaal reeds ontvangen

Hoe kom je in aanraking met een deurwaarder
en vooral wat staat je dan te doen!
Je hebt met iemand een konflikt, bv. je betaalt je
lening niet op tijd af en je kan samen niet tot een
oplossing komen. De andere persoon kan de zaak
dan voor de rechtbank brengen.
Je wordt hiervan verwittigd door een DAGVAAR
DING, dit is een officiële brief van een deurwaar
der waarin staat dat je jezelf moet komen verdedi
gen. Het heeft geen zin je kop in het zand te ste
ken en te doen alsof je nergens van weet, want de
schulden groeien nu enorm snel. Als je om één of
andere reden niet kan betalen neem dan onmid
dellijk kontakt met het O.C.M.W. Wij kunnen voor
U bemiddelen en erger voorkomen.
Misschien heb je niets ondernomen, en is de zaak
al behandeld voor de rechtbank en heeft de rech
ter een VONNIS uitgesproken.
De tegenpartij zal nu het vonnis officieel aan jou
kenbaar maken.
De deurwaarder komt terug langs, maar nu zal er
bovenaan op het papier "BETEKENING" staan.
Elk officieel papier dat een deurwaarder dient op
te maken, kost je geld.
Samen met de betekening van het vonnis wordt
meestal een "BEVEL TOT BETALING" afgegeven.
Het is de laatste verwittiging vóór de deurwaarder
overgaat tot "UITVOEREND BESLAG".
Bij uitvoerend beslag wordt alles opgeschreven
wat er in huis staat.
Het is ook mogelijk dat aan je werkgever gemeld
wordt dat er afhoudingen dienen te gebeuren op
het loon. Dit noemt men "uitvoerend beslag onder
derden".
Minstens 3 dagen vóór de openbare verkoop
wordt een gele brief aangeplakt aan je woning met
de datum van de verkoop en welke goederen zul
len worden verkocht.

Vaak komen mensen in paniek naar het O.C.M.W.
enkele dagen vóór hun meubels zullen verkocht
worden.
Op dat moment is hun soms kleine schuld aange
groeid tot een bedrag waar ze niet meer over zien.
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De hele zaak begon met een ziekenhuisrekening
van 2.337 F die niet kon betaald worden. Na ver
loop van de hele procedure zijn de kosten opgelo
pen tot 23.315 F. Deze situaties kunnen worden
vermeden. Neem vooral tijdig kontakt met onze
sociale dienst. Denk vooral niet: "Ik heb er nu 2 of
3 maanden niet meer van gehoord, de deurwaar
der zal het wel vergeten zijn." Geloof het maar
niet, noch de schuldeiser, noch de deurwaarder
vergeet! Maar uw vergetelheid wordt duur betaald
en wat erger is, na maanden is de deurwaarder
niet meer zo inschikkelijk. Hij zal je vertellen dat je
2 à 3 maanden tijd liet voorbijgaan zonder te
bewegen. En dat wordt je niet in dank afgenomen.
Het onderhanclelen wordt moeilijker.

Problemen zijn er om opgelost te worden, het
OCMW. kan U daarbij helpen.

O.CM.W.- Sociale Dienst
Terlindenlaan 1
2650 Edegem
Tel. 45717.10
toestel 306-308-313
alle werkdagen van 9u-17u.

Ontwikkelingssamen
werking Edegem
Projekt Konda Reddy/lndia
Informatie-avond
voor uw vereniging?
Dankzij een fotoverwerkend bedrijf uit het
Antwerpse, beschikt onze werkgroep voor ontwik
kelingssamenwerking over de film "In de voetspo
ren van Gandhi", die onze Indische projekten
voorstelt en toelicht.

Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze
film gratis komen tonen bij uw vereniging.

Duur: 30 of 50 minuten.

WARM AANBEVOLEN!

Kontaktpersoon: Marianne Bellon - tel. 457 78 40.

Rust- en Verzorgingstehuis
IMMACULATA
O.C.M.W. Edegem

werft aan:

ERGOTHERAPEUT(E)
V-Dienst: ADL en Funktionele terapie

R.V.T. animatie- en aktiviteitenbegeleiding

volle dagtaak
Weddeschaal 1.55

MIN. BRUTO MAANDWEDDE: 55.460,
MAX. BRUTO MAANDWEDDE: 82.829,

Inlichtingen: Tel. 457.17.10 - toestel 202
Oude-Godstraat 110 - 2650 Edegem
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Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt U van harte uit op haar eerste
zaterdagavondkoncert van dit jaar met een optreden van:

ELIANE RODRIGUES
pianiste op wereldniveau!

Programma:
- Beethoven, Mondschein-Sonate
- Beethoven, Rondo a capriccio 0p 129 'Die Wut über den Verlorenen Groschen'
- Schubert, 2 lmpromptus op 90 (Nrs 2 & 4)
- Chopin, 12 Etudes op 25

Datum:
zaterdag 25 april 1992 om 20.15 uur

Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem

Kaarten: 250 fr.
200 fr. voor +3-pas, CJP en -18-jarigen
10% korting voor de 'Vrienden van de Edegemse Koncerten'

Voorverkoop en informatie:
Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem - tel. 457.78.40.

Werkgroep emancipatie Edegem
Naar aanleiding van het positieve aktieplan van
Minister Miet Smet, verantwoordelijk voor eman
cipatie, werd enkele maanden geleden ook in
Edegem een werkgroep emancipatie opgericht
onder impuls van mevrouw L. Aerts-Lietaer,
Burgemeester.

Alle vrouwelijke gemeente- en OCMW-raadsle
den van Edegem maken er deel van uit.
Politieke frakties zonder vrouwelijke raadsleden
vaardigden een vrouw uit hun partij af.

Wij zijn al een aantal maanden aktief bezig en
vonden dat het nu tijd werd om het doel en de
werking van de werkgroep toe te lichten.

Doel: Mee bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen in de gemeente.

Werking:
- Op suggestie van de werkgroep werden reeds
volgende zaken doorgevoerd:
1. Examenjury's: er werd vastgesteld dat de

jury's bijna uitsluitend uit mannen beston
den. Hierin kwam ondertussen reeds veran
dering. Voortaan moet er in elke jury min
stens één persoon van het andere geslacht
aanwezig zijn.

2. Advertenties voor aanwerving personeel: er
wordt uitdrukkelijk naar vrouwen gevraagd
voor vakatures waarvoor zich traditioneel
veel mannen kandidaat stellen.

3. Kinderopvang: er werd afgesproken de term
"onthaalouders" te gebruiken in plaats van
"onthaalmoeders".

- In de nabije toekomst plant de werkgroep de
inrichting van een aantal kursussen, waarbij er
konkreet gedacht wordt aan een technische
doe-het-zelf kursus voor vrouwen.

Graag nodigen wij U uit om aandachtspunten
die U belangrijk vindt, aan ons bekend te maken
middels nevenstaand strookje. Dank bij voor
baat.



Belasting op honden
De hondenbezitters worden er aan herinnerd dat
de belasting op honden vanaf dit jaar moet wor
den betaald op de gemeentelijke ontvangerij,
Kontichstraat 17, 2° verdieping. Wie zich op de zit
dag 0p 18.3.1992 niet kon aanbieden of wie zich
in de loop van het jaar een hond aanschaft, kan
dus tijdens de kantooruren op deze dienst terecht.
Het bedrag van de belasting werd door de
gemeenteraad vastgesteld op 500 F per hond.

Identiteitsbewijs kinderen -12 jaar
Kinderen onder de 12 jaar moeten in het bezit zijn
van een identiteitsbewijs; dit is een wit kaartje in
een plastiek zakje. De prijs bedraagt 30 fr.

Wanneer deze kinderen naar het buitenland rei
zen, kunt U voor hen ook een zogenaamd "reis
pasje" bekomen, dat geldig is voor 1 jaar en voor
zien is van een foto van het kind. Dit "reispasje"
dient aangevraagd te worden door één van de
ouders of door de persoon die het gezag over het
kind uitoefent. Prijs: 30 fr.

Aangiften aanslagjaar 1992
Voor verdere inlichtingen
Bevolking (Tel.: 457.78.40).

hieromtrent: Dienst

Voor het invullen van de aangiften aanslagjaar
1992 - inkomsten van het jaar 1991- kan men
vanaf 18 mei 1992 terecht bij het Ministerie van
Financiën, Kontrole van de Belastingen,
Kontichstraat 46 te Edegem en dit uitsluitend tij
dens de openingsuren.

Deze zijn: maandag tot en met donderdag
van 9 tot 11 uur.

Tel. 457.75.50

Beroep - Beroepswijziging
Ondanks het feit dat het beroep niet meer vermeld
wordt op de nieuwe identiteitskaart van het
Europese type, is elke burger verplicht zijn/haar
beroep of beroepswijziging (evenals de opruststel
ling) door te geven aan de Dienst Bevolking.
De vermelding van het juiste beroep in de
Bevolkingsregisters is niet alleen noodzakelijk
voor het opmaken van diverse akten, kiezerslijs
ten, enz. maar ook en vooral voor het afgeven van
uittreksels uit het Bevolkings- of Vreemdelingen
register.

Het Edegems
Taalatelier
zoekt leer
krachten
voor onderricht aan vol
wassenen in de volgende
talen:
- NEDERLANDS: aan migranten en anderstaligen
(avond)
- FRANS: gewone taalkursus (dag en avond)
- ENGELS: konversatiekursus (avond)
- DUITS: gewone taalkursus (dag)
- SPAANS: gewone taalkursus (dag)
- ITALIAANS: gewone taalkursus (dag)

konversatiekursus (dag)

Inlichtingen en kandidaturen:
Lode Van der Sande
Pieter van den Bemdenlaan 17 te Edegem,
tel. 440.37.27 of
ETA, Romeinse Put 2 te Edegem, tel. 458.06.08.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~. ·-----
GEWENSTE AANDACHTSPUNTEN VOOR WERKGROEP EMANCIPATIE EDEGEM

·························································································································································· .
·······························································································································································
···················································································································································· .
Naam: .
Adres: ..
Tel.: .
Strookje terug te bezorgen: Administratief Centrum, t.a.v. Kristel Kussé, Kontichstraat 19 te Edegem 
tel.: 457.78.40.
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De gemeentelijke sportraad Edegem bestaat
20jaar
Om dit jubileum te vieren, organiseert de sport
raad op 24 mei 1992 tussen 14u30 en 17u30 een
sport-demonstratienamiddag in de sporthal "Den
Willecom".

In deze 20 jaar is er heel wat gebeurd binnen de
Edegemse sportwereld. Even stilstaan bij het ver
leden? Er wordt ook naar de toekomst gekeken.

Tijdens deze viering zullen verschillende
Edegemse sportverenigingen hun jeugdwerking
aan het brede publiek voorstellen. Een brede
waaier van sporten zal er aan bod komen, waar
onder basketbal, volleybal, handbal en voetbal,
maar ook badminton, akrobatische gymnastiek,
turnen, atletiek, hockey, judo, enz.

Reservering hiervoor is niet nodig, de toegang is
immers gratis.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan zal ook
een brochure uitgegeven worden, waarin het
Edegemse sportleven zichzelf voorstelt. De bro

Edegems Artistiek
Atelier "Manke Lies"
op Fort 5

■ Op 1, 2 , 3, 9 en 10 mei opent Bob Bruyninckx
het nieuwe seizoen met een tentoonstelling van
schilderijen en grafiek, telkens van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 17 uur. De toegang is vrij.

Gelegenheidsexposanten:
Ron Buyle met keramiek en terracotta en
Wim Janssens met terracotta en metaalskulptu
ren.

In vele ateliers zijn kunstenaars aan het werk met
olieverf, akwarel, pastel, etsnaald, pen, lino, hout,
steen, klei, gips, poppen enz.

Tijdens de weekenden van mei tot september zijn
de ateliers ook vrij toegankelijk van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 17 uur.
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chure wil voor iedere geinteresseerde een wegwij
zer zijn naar het Edegemse sportleven.

Wil U meer weten, dan kan U terecht in de sport
hal Den Willecom, tel. 457.46.62.

■ Bloemsierkunst door een dertigtal kursisten
die onder de kundige leiding van Maria en Guido
Cleiren hun eindwerken tonen.

Jef Meuldermans treedt naar buiten met zijn laat
ste kreaties houtskulptures.

De ateliers van verschillende kunstenaars zijn ook
vrij toegankelijk.

zaterdag 13 en zondag 14 juni 1992
van 10 tot 18 uur.
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Kalender
Tentoonstel I ingen
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HUIS HELLEMANS
Strjdersstraat 14 - 2650 EDEGEM

Gun
kunst
een
kans

bezoek
+tuis

Heiiemans

Huis Heilemans
is gratis toegankelijk
op zater-/ zondag van
10 tot 12.30 uur
en van 14 t0t 18 uur.
woensdag van 14 tot 17 uur
en vrijdag van 14 tot 16 uur

NICOLE MELIS

11 april tot 3 mei

Een wandeling door de kamers van Huis
Hellemans wordt in april een bijzondere erva
ring.
Nicole Melis houdt er haar pelgrimage.
Speurtocht naar de bron van bestaan, houdt
ze kamer na kamer halt om een nieuw ele
ment in dit wordingsproces te onderzoeken, te
aanvaarden of soms te verwerpen. Haar
materialen groeien uit tot taal en teken, spie
gel van de ziel. De poëtische beeldspraak
behoudt de eigenheid en het geheim, in zwijg
zame dialoog van kunstenares en toeschou
wer.
Ze roept tevens op om aktief met de dingen
om te gaan en in de gevonden materialen taal
te vinden die "het wezenlijke" openbaart.

"Pelgrimage"
Nicole Melis

DIALOOG KUNST & POEZIE

9 mei tot 7 juni

De Raad van Beheer organiseerde een wed
strijd met als tema "Dialoog Kunst & Poëzie".
Door de jury werden werken van volgende
Edegemse kunstbeoefenaars weerhouden die
tentoongesteld worden in Huis Hellemans van
9 mei tot 7 juni 1992.

Black Marcel
Bruyninckx Bob
eaus Joanna

Durieux Rudolf
Eynatten Wilfried

Gils Frie
Laurijsens Hendrik

Livens Greet
Saenen Guy

Van Huffelen Liesbet
Verbinnen Adèle
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Kent u de sage van "Meneerke van Buizegem"?
De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem bevond
zich op het grondgebied van Buizegem, een
gehucht van het huidige Edegem. Toen deze kerk
voor een paar honderd jaar afbrandde, eisten de
bewoners van Edegem - het huidige centrum - dat
de kerk zou opgebouwd worden te Edegem, omdat
daar veel meer mensen woonden dan in Buizegem.
Na heel wat kabaal wonnen die van Edegem het
pleit, want de nieuwe kerk, de huidige St
Antoniuskerk, werd opgetrokken te Edegem.
Hun verontwaardiging ging vooral uit naar Mijnheer
van Buizegem, die de cijnshoeve 'Buizegem'
bewoonde, die afhing van de kasteelheer van
Cantincrode. Zij verweten hem dat hij hun belangen
niet genoegzaam had verdedigd en dat hij er de
schuld van was dat de nieuwe kerk te Edegem werd
opgetrokken.
Om aan hun verontwaardiging lucht te geven, heb
ben zij een levensgrote aangeklede pop gemaakt,
die op een lange staak van ca. 10 m aangebracht
en vervolgens in de hoogste boom van Buizegem
geplaatst, zodat die pop boven huizen en bomen uit
stak en van verre zichtbaar werd gedurende de
ganse maand mei.
De pop had een arm gestrekt en deze wees naar de
plaats waar de kerk van Buizegem had gestaan.
Door die pop werd de Heer van Buizegem aan de
kaak gesteld en daarmee wilden die van Buizegem
bedoelen, welk de houding van de heer van
Buizegem moest geweest zijn en waar de kerk had
moeten staan: dààr en nergens anders.

Folkloristisch feest
"Meneerke van Buizegem"

Programma

Donderdag 30 april 1992
19.00 uur: vertrek STOET op het St.-Goriksplein

m.m.v. Kring voor Heemkunde, St.
Sebastiaansgilde en muziekkapel
Chiro Che

19.30 uur: WAGENSPEL door Toneelgroep
Talkatief
VONNIS EN TERECHTSTELLING
van 'Meneerke van Buizegem' m.m.v.
Kring voor Heemkunde, Chiro Che,
Buizegemkoor en Edegems
Harmonieorkest

20.30 uur: GEZELLIG SAMENZIJN met barbe
cue en dansgelegenheid
inkom gratis

Zaterdag 2 mei 1992
KAARTWEDSTRIJD
voor jong en oud

19-20 uur: inschrijvingen
inleg: 100 fr.
talrijke mooie prijzen te winnen!

Zondag 3 mei 1992
GEZINSFEEST
m.m.v. de Bond voor Grote en Jonge
Gezinnen - Edegem

14.00 uu: KINDERTEATER 'Katsjoe' brengt het
stuk 'Beestenboel': muziek, kabaret
en fleurig poppenspel voor kinderen
van 5 tot 12 jaar

15.00 uur: na de pauze:
VOLKSSPORTEN voor jong en oud.

Organisatie van het Komitee Meneerke van
Buizegem en het Gemeentebestuur Edegem.
In verwarmde feesttent aan rekreatiezone
Romeinse Put.

Info: Kristel Kussé - tel. 457.78.40 
toestel 213.
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Spreekuur Burgemeester
Hebt U vragen of problemen waarbij het
gemeentebestuur U kan helpen?
Onze burgemeester Koen Snyders is bereikbaar
op het gemeentehuis, elke dinsdag van 10 tot
12 uur en op andere dagen mits een vooraf
gaande afspraak. Deze kan U maken bij Kristel
Kussé (Administratief Centrum, tel. 457.78.40 
toestel 213).

Gemeentediensten
Op maandag 22 juni (junikermis) zullen alle
gemeentediensten gesloten zijn.

In de maanden juli en augustus zullen er noch
op zaterdagvoormiddag, noch op dinsdagavond
dienstverzekeringen zijn op de diensten
Bevolking, Sekretariaat en Sociale Dienst.

Onze politie.
deelt mee ?'

Nieuwe wet op de
wapenvergunningen
De nieuwe wet op de wapens wijzigt de verkoops
voorwaarden en het bezit van bepaalde vuurwa
pens.
In het kort komt het er op neer dat voortaan het
bezit van vuurwapens moet aangegeven worden.
Meer daarover deelden wij U mee in ons informa
tieblad nr. 140 van december 1991.
Graag brengen wij U hierna de overgangsmaatre
gelen in herinnering:

.22
Ga met uw karabijn .22, en indien moge!ijk met
het aankoopbewijs, naar het politiekantoor,
Kontichstraat 17 te Edegem, vóór 1 oktober
1992. De gemeentepoltie geeft U dar> gratis een
vergunning af.
Indien U het wapen verkoopt, mag dat enkel aan
iemand die een vergunning bezit tot het voorhan
den hebben van een verweerwapen, of aan een
erkende verzamelaar of een wapenhandelaar.
Als uw .22 of een ander wapen het uitzicht heeft
van een automatisch oorlogswapen dan moet U
vóór 1 oktober 1992 een vergunning aanvragen bij
de Provinciegouverneur.

Voor een ander lang vuurwapen met ringvormige
percussie dan de .22 (karabijn met kaliber 4 mm,
6 mm of 9 mm, Flobert), of een lang half-automa
tisch vuurwapen, m.a.w. dat zichzelf herlaadt na
elk schot, geldt dezelfde procedure als voor de
22.
Voor een lang jacht- of sportwapen met één schot
of een repeteerwapen ander dan de .22 is geen
vergunning nodig. Als U het wapen verkoopt, moet
U wel een formulier nr. 9 (= bericht van over
dracht) invullen.

Onderdelen van verweer- of oorlogswapens
Bezit U "een wapenonderdeel dat aan de wettelijke
voorgeschreven proef werd onderworpen" of een
hulpstuk dat de wettelijke kategorie van uw wapen
wijzigt... raadpleeg dan uw wapenhandelaar.
Vóór 1 oktober 1992 kan U zich in regel stellen
met de wet.

Bijkomende informatie
Hoofdinspekteur logistiek- tel. 457.78.50 - op
werkdagen tussen 8.40 en 9 uur of tussen 12 en
13 uur.
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De nieuwe burgemeester
aan het woord

Geachte medeburgers,

Op 6 maart jl. heeft de Koning het ontslag aan
vaard van mevrouw Luce Aerts-Lietaer. Zij was
sinds 1989 burgemeester van onze gemeente.

Vervolgens mocht ik op dinsdag 12 april als
nieuwe burgemeester de eed afleggen in han
den van de provinciegoeverneur A. Kinsbergen.

Graag breng ik hulde aan mevr. Aerts die niet
alleen als burgemeester maar ook 18 jaar als
schepen van sociale zaken, gezin en onderwijs
haar stempel heeft gedrukt op het gemeentelijk
beleid. Tijdens de voorbije gemeenteraad spra
ken alle politieke frakties terecht hun waarde
ring uit voor haar werk en inzet. Vele bloeiende
initiatieven werden immers door mevr. Aerts tot
stand gebracht.

Luce, voor al die jaren kreatieve inzet en bewo
genheid voor onze gemeente: van harte
bedankt!

Edegem is de voorbije decennia uitgegroeid tot
een residentiële gemeente. Mede dank zij de
inzet van U allen is Edegem een gemeente
gebleven waar het aangenaam is om te wonen.
Dit beeld van een mooie en verzorgde gemeen
te, die bruist van aktiviteit, willen wij in de toe
komst graag behouden.

Doch ook bij ons zmyn er steeds nieuwe uitdagin
gen: met de verkeersstudie werd de basis
gelegd voor het toekomstig verkeersbeleid. Het
komt er nu op aan om de vele goede ideeën
om te zetten in realisaties. Daarnaast verdient
ook het algemeen veiligheidsbeleid grote aan
dacht.

De zorg voor het leefmilieu zal de volgende
jaren nog veel energie en middelen vereisen.
Op het gemeentelijk vlak wordt de realisatie
van een container- of ecopark en de oprichting
van een milieuraad vooropgesteld.

Op interkommunaal vlak werkt de I.H.K. aan
strukturele initiatieven m.b.t. de gescheiden
ophaling en verwerking van afvalstoffen.

Onze groendienst heeft grootse plannen met
de heraanleg van de rekreatiezone Romeinse
Put. Hierbij zal in een eerste fase het probleem
van de visvijver worden aangepakt!

Het feit dat in jonge gezinnen man en vrouw
meestal uit werken, doet bijkomende behoeften
ontstaan op het vlak van de kinderopvang.
Anderzijds moeten wij ons ook bezinnen over
de gevolgen van de toenemende vergrijzing
van onze bevolking en de specifieke noden die
hierdoor groeien.

Kultuur en vorming worden niet verwaarloosd:
de tweede fase van de vernieuwing van de
gemeenteschool en de definitieve oprichting
van onze kunstakademie staan op het pro
gramma.

Het verder verfijnen van onze dienstverlening,
het moderniseren van de administratie en het
invullen van nieuwe behoeften, kan maar mits
gezonde gemeentelijke financiën en een ploeg
bekwame en dynamische medewerkers. In
Edegem zijn de financiën nog steeds gezond.
Het is een belangrijke uitdaging om dit te hand
haven.

Soms heb ik de indruk dat heel wat mensen
nog nauwelijks zicht hebben op
de werking en het belang van
onze politieke instellingen.
Daarom zijn goede informatie,
openbaarheid van bestuur en
een verder doorgedreven
inspraakbeleid geen overbodige
luxe. Het is prettig om vast te
stellen dat er in onze gemeente
bij alle bewindslieden een redelij
ke consensus bestaat over het te
voeren beleid. Met begrip en
respekt voor mekaar kunnen wij
samen verder werken ten dienste van Edegem.

Kortom, samen met de kollega's van het sche
penkollege en de gemeenteraad, wil ik in de
loop van de volgende jaren verder bouwen aan
een gemeenschap waar gezinnen zich gebor
gen weten, waar er zorg is voor de zwakkeren,
waar kinderen veilig kunnen opgroeien ... waar
mensen gelukkig kunnen zijn.

Uw burgemeester,
Koen Snyders
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Gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"
Nieuw in uw gemeente vanaf 15 mei

U hoeft U zelfs niet te

zeer druk leven?

En U hoeft niet meteen
naar het gemeentebe
stuur te trekken, want
wellicht heeft U een

Daarenboven bevat de info-foon nog
heel wat gegevens om uw informa

tiehonger, inzake kultuur, feeste
lijkheden, sport, onderwijs,
vorming, verenigingsleven..
te stillen.

Met de gemeentelijke info-foon
Edegem" krijgt het gemeentebestuur
Edegem er een nieuw informatieme
dium bij.

De info- of gemeentefoon is niet
zomaar een nieuw Edegems
initiatief, maar veleer een ras
echte baanbreker in het
gemeentelijk medialandschap.

Een "sprekende computer"
om U te dienen, 24 uur op 24,
alle dagen van de week.

«UWE ,
$8%' "

$ .-%
23587°al

Al wat U nodig heeft om deze ~ 0 @ schamen als U juist niet
informatie-databank te kunnen fris geschoren bent, even
raadplegen is een telefoontoestel iet goed gecoiffeerd of reeds
met druktoetsen... en vanzelfsprekend 7 in pyjama. Want uw persoonlijke
de wil om gebruik te maken van de servi- • eambte ziet U niet, hij of zij beant
ce die uw gemeentebestuur u biedt. woord! enkel uw vragen.

Beslist bent U al eens gekonfronteerd geweest
met vragen als:

... "Zijn de gemeentediensten open op zater
dagvoormiddag?" ...

... "Kan ik beroep doen op de gezins- en
bejaardenhulp die het O.CM.W.-Edegem ver
strekt of kan ik warme maaltijden aan huis krij
gen?" ...

... "Ik ben mijn identiteitskaart verloren en wat
moet ik nu doen?"...

... "Wanneer komt de vuilkar, want de normale
ophalingsdag van morgen valt op een feest
dag?" ...

... "Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind
je bij onthaalouders plaatsen gedurende de
uren dat ik op mijn job ben?" ...

... "Wij willen onze woning verbouwen, hoe
moeten wij daartoe een bouwvergunning aan
vragen?" ....

Veel vragen en er zijn er nog veel meer?

De gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem" beant
woordt niet alleen uw vragen over de werking van
het gemeentebestuur, maar ook over de dienst
verlening van De Lijn, De Post. De Regie van
Telegrafie en Telefonie, Electrabel, De Antwerpse
Waterwerken enzomeer.

U kan dan rustig in uw luie zetel blijven zitten. U
moet er alleen maar voor zorgen dat U uw tele
foontoestel met druktoetsen binnen handbereid
heeft Het overige legt de info-foon U uit.

De gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem" biedt
U tevens de mogelijkheid om een hele serie admi
nistratieve dokumenten en formulieren te bestel
len.

U kan ook uw mening of voorstellen kenbaar
maken aangaande bepaalde facetten van het
gemeentebeleid door een bericht in te spreken in
de ideeënlijn.

Zoals U zelf vaststelt heeft de info-foon veel in zijn
marge en het is allemaal zeer eenvoudig want:

"ALS JE KAN TELEFONEREN?
DAN KAN JE OOK
INFO-FONEREN!"

Bel 03/457 78 88
24/24 uur

Edegemse informatie
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452
461
465
470
175

Gemeentediensten
Huisvuilophaling
O.C.MW.
Wachtdiensten
Gemeentekrant

GEMEENTE EDEGEM

De lokale kabeltekst is een initatief van INTERTE
VE (lnterkommunale Maatschappij voor
Televisiedristributie) met als privé-partner
Electrabel. lnterteve zorgt voor de TV- en FM-dis
tributie in verschillende gemeenten, waaronder
ook Edegem. De lokale kabeltekst is een projekt
dat loopt in samenwerking met FilmNet en bevindt
zich momenteel nog in een proefperiode.

Inwoners van Edegem die over een T.V.-toestel
beschikken dat aangesloten is op het distributienet
van lnterteve en uitgerust is met een teletekst
decoder 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 regionale kabeltekst stelt in het totaal 900
pagina's ter beschikking van de gemeentebestu
ren die langs deze weg hun inwoners kunnen
informeren over gemeentelijk nieuws. De lokale
kabeltekst Edegem biedt 50 pagina's gemeentelij
ke informatie, waarvan de kabelkrant een groot
deel in beslag neemt.

De lokale kabeltekst bevat een aantal vaste gege
vens over gemeentediensten, huisvuilophaling en
O.C.M.W. Daarnaast kunnen Edegemnaars ook
de wachtdiensten van huisartsen, tandartsen, apo
tekers en dierenartsen raadplegen.
De kabelkrant bestaat uit meer variabele informa
tie rond de meest uiteenlopende gemeentelijke
aktiviteiten, die bovendien zeer regelmatig wordt
vernieuwd. Wil je weten welke sportwedstrijden in
de Sporthal "Den Willecom" plaatsvinden, welke
tentoonstelling Huis Hellemans deze maand
brengt, of wil je weten wat beslist is in de laatste
gemeenteraadszitting?
Al deze informatie en nog veel meer kan je vinden
in de kabelkrant.

Lokale kabeltekst

1
. -~

±
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informatie i«Fr». -s, tien», l het r agen, rep h
verhatfen an kennis of inzicht nasporing op fora
tv taan, nformat ter plaat leperd mets op,
rechtst ) vo orlopige mforaten het vooronderzoek tart
5 h o ude W Strafg .r. voorlichting. 2
inlichting. narcht, mededeling. bericht informatie
mw~men, nadere informaten zyn te bekomen bij'

al wat an buten at als bericht, als overdracht van
kennis ot gegeven omtrent het al of niet zo zyn aan een
persoon of een toestel wordt toegevoegd; in deze zin als
k wanttatef begrip, d w.z dat men kan spreken van een
h,veelheid informatie de overstelpende hoeveelheid
informatie de d e muowdere mens te verwerken krijgt via

heisue rad»en film het doorgeven van informatie,
onez als term in de biologie deenecel bevat alle
informaat die no dig s vo or het vo rmen van alle verselul

de ehoren de in de plant vo orkomen, genetische
n,, rnateaanbad,o anw,as,

info.foneren, info-foneerde. heeft geinfo-foneerd». I
Jeton» aar de gemeentelijke info-foon "Hallo

Edegem'o p het nummer 03/457 78.88, met de bedoe
ding om inlichtingen over het reilen en zelen in de
gemeente Edegem in te winnen, dit zonder tussenkomst
van de gemeentelijke administratie en zonder gebonden
te zyn aan de openingsuren van de gemeentediensten. 2
door het inlezen van een bericht in de gesproken bneven
bus van de gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem
bepaalde administratieve dokumenten of formulieren
aanvragen

INFO-FOON

informaat', m t..maten, informatie verwerkende auto 
maat. computer

De info-foon kan enkel gebruikt worden door
personen die in het bezit zijn van een telefoon
toestel met druktoetsen.
Degenen die een toestel met draaischijf heb
ben, kunnen dit gratis inleveren bij de R.T.T. en
zo een nieuw toestel verkrijgen.
Het nieuwe toestel is uitgerust met een aantal
accessoires, zoals o.a. het geheugen. Voor
deze bijkomende service betaalt de gebruiker
een extra prijs van 60 fr. per 2 maand.

\
j
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Water
wat een
wonder!
Op zaterdag 23 en zondag 24 mei 1992 opent
de i.v. ANTWERPSE WATERWERKEN n.v.
haar deuren voor het grote publiek in haar
Produktiecentrum Oelegem, gelegen langs de
Trekweg van het Albertkanaal te Ranst.

Op beide dagen, telkens van 13 tot 17 uur,
wordt iedereen uitgenodigd om de volledige
cyclus van het drinkwater te volgen: de water
winning op het Albertkanaal, de waterreserves
in het spaarbekken Broechem, de opeen
volgende zuiveringstrappen, de nieuwe produk
tiemodule in volle opbouw, de kwaliteitskontrole
in de laboratoria, de oppomping van het drink
water naar het distributienet, de waterverdeling
zelf.

Een interne autobuspendeldienst wordt inge
legd om de bezoekers de gelegenheid te bie-

Provinciale servicedagen
Op initiatief van de Administratie Milieu, Natuur
en Landinrichting (AMINAL), worden maande
lijks provinciale servicedagen georganiseerd.

Met het oog op het verstrekken van informatie
aangaande het Vlaams milieubeleid in het alge
meen en het Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning. ... VLAREM, het Bosdekreet,
De Groene Hoofdstruktuur en de Landinrichting
in het bijzonder, zullen ambtenaren van de
diverse besturen van de buitendiensten zich
gedurende een ganse dag (9 u.- 16.00 u.) ter
beschikking stellen van de bevolking.

Het gebeuren krijgt een edukatieve ruggesteun
door de aanwezigheid van de Tuurbus van de
Koning Boudewijn Stichting. Deze rijdende doe
en belevingstentoonstelling is opgebouwd rond
het tema biologische diversiteit.

De administratie hoopt om via de provinciale
servicedagen de vragen die leven bij de bur
gers beantwoord te zien.

De Provinciale servicedagen vinden plaats op
maandagen 22 juni en 16 november op het
adres:
Copernicuslaan 1 te 2018 Antwerpen.

den, onder deskundige begeleiding, een
bezoek te brengen aan het nabijgelegen spaar
bekken Broechem.

In het produktiecentrum zelf zijn een kort, een
middellang en een lang circuit voorzien. De
AWW-installaties zijn bovendien gelegen mid
denin een prachtig groen kader. Een gebied
van 50 hectaren nodigt uit tot het maken van
een unieke natuurwandeling.

Wie van nabij kennis wil maken mei het "won
der van het water", mag deze kans niet missen!
Voor elke bezoeker heeft AWW een kleine her
inneringsattentie in petto. Ook een veririssing
wordt niet vergeten.

Bewegwijzering is voorzien vanaf de E34 (afrit
19) en vanaf de Turnhoutsebaan te Wijnegem.

Inzameling klein gevaarlijk afval
6 juni
10.00 tot 12.00 uur: Gemeenteplein
12.30 tot 14.00 uur: Ph. de Monteplein

Selektieve ophaling plastiek
MAANDELIJKS bij ophaling GROOT HUIS
VUIL
Sinds 22 april wordt bij wijze van proef het plas
tiek opgehaald bij de ophaalrondes van het
groot huisvuil, welke maandelijks plaatshebben
(raadpleeg de dienstregeling van de openbare
reinigingsdienst).

Met aandrang vragen wij:
- zet het plastiek apart, duidelijk gescheiden
van de rest,
- enkel plastieken flessen aanbieden,
- de flessen ontdoen van de dopjes,
- flessen uitspoelen,
- geen plastieken verpakkingen van KGA aan-
bieden,
- absoluut géén ander afval bij uw plastiek ste
ken.

Onze dank voor uw welwillende medewerking.
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Kalender
Tentoonstel I ingen

Dialoog Kunst & Poëzie
9 mei tot 7 juni
De Raad van Beheer van de V.Z.W. Tentoon
stellingshuis Hellemans organiseerde een wed
strijd met als tema "Dialoog Kunst & Poëzie",
waarbij de ingeschreven Edegemse kunstbeoefe
naars werken konden insturen waarvoor zij inspi
ratie vonden in een 6-tal gedichten.
Door de jury werden de werken van de hiernaast
vermelde deelnemers weerhouden. Deze werken
worden in Huis Hellemans tentoongesteld van
9 mei tot 7 juni 1992.-'

}ace
-tt e= Áa z= Il{El IESm '±

Gemeentehyk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 EDEGEM

Black Marcel
Bruyninckx Bob
eaus Joanna
Durieux Rudolf

Eynatten Wilfried
Gils Frie

Laurijsens Hendrik
Livens Greet
Saenen Guy

Van Huffelen Liesbet
Verbinnen Adèle

s
•• ZIE

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zater
dag en zondag van 10 tot 12.30 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!

Machtiging voor het gebruik van de "gele stok"
Voor het gebruik van de stok voor "slechtzienden",
"GELE STOK" genaamd, is een voorafgaande
machtiging vereist.

De machtiging wordt door de Burgemeester van
de woonplaats van de betrokkene uitgereikt op
overlegging van een aanvraag en een getuig
schrift van de geneesheer-specialist dat vaststelt:

- hetzij dat de betrokkene over een centrale
gezichtsscherpte beschikt op beide ogen van min
der dan 0,6 na korrektie;
- hetzij dat de betrokkene een uitgesproken en
binoculaire aantasting van de globale lichtzin
heeft, met vermindering van de absolute gevoelig-

heid tot 1/100 of tot minder dan 1/100 van deze
van een normale persoon van dezelfde leeftijd;
- hetzij dat de betrokkene een perifere gezichts
veldbeperking heeft waarbij de temporale straal
van het overblijvend gezichtsveld aan de beide
ogen minder dan 40° bedraagt.

Vóór 31 juli 1992 moet al wie een gele stok
gebruikt houder zijn van een regelmatige
machtiging.

Voor inlichtingen of een aanvraag kunt U terecht
op de Dienst Bevolking, Administratief Centrum 
gelijkvloers, Kontichstraat 19, Edegem (tel.:
457.78.40).
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Afscheid van Burgemeester Luce Aerts-Lietaer en
inhuldiging van nieuwe Burgemeester Koen Snyders

ZONDAG 17 MEI 1992
Programma

11.30 uur: PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING
in de Basiliek O.-L.-V.-van-Lourdes aan de
Hovestraat.

17.30 uur: TUINFEEST op het korfbalveld op Fort 5.
Feest mee en kom proeven van de:
* Reuze barbecue, verzorgd door de Edegemse
beenhouwers
* De langste taart van Edegem, U aangeboden
door de plaatselijke bakkers.

Voor de muzikale omlijsting zorgen:

* Akkordeonvereniging De Nachtegaal
* Koninklijke fanfare St.-Rosalia
* Symfonisch Jeugdorkest Edegem.

De opbrengst van dit tuinfeest gaat integraal
naar de karitatieve en socio-kulturele werken in de gemeente.

Alle Edegemnaren van harte welkom!
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Komposteren
WAAROM?
Milieuvriendelijk, verminderde afvalberg, kom
post is een uitstekende bodemverbeteraar voor
sier- en moestuin.
WAT?
Groente-, fruit- en tuinafval wordt op natuurlijke
wijze omgezet tot kompost.
HOE?
Eenvoudig, met een VAM-kompostvat!

KOSTEN?
Reeds 4 jaar een ongewijzigde kostprijs:
2.340 fr.
WAAR?
Informatie en bestelling: Groen- en Milieudienst.
telefoonnummer: 448.00.78.

In de dienstverlening van het O.C.M.W. van
Edegem bestaat er sedert jaren ook een dienst
voor warme maaltijden.
Deze is opgericht met de bedoeling om, voorna
melijk aan bejaarden, warme maaltijden aan huis
te brengen. Dit omwille van handikap, ouderdom,
ziekte... Een maaltijd omvat soep, een hoofdge
recht en een dessert. De eenheidsprijs van een
maaltijd is vastgesteld op 140 fr. De bedeling vindt
plaats tussen 11 en 13 uur.
De mogelijkheid bestaat om dagelijks een maaltijd
te nemen, ook bijvoorbeeld 3 maal per week. Dit
uitsluitend op werkdagen. Volledigheidshalve ver
melden we ook dat (tegen dezelfde prijs) dieet
maaltijden kunnen bekomen worden.
Tenslotte kan men bij ons ook terecht voor het tij
delijk bekomen van warme maaltijden, bijvoor
beeld wegens verlof van kinderen.
Voor meer informatie en aanvragen kan U terecht
op tel. 458.02.40 tijdens de werkdagen, of kunt U
zich aanbieden op de burelen van het O.C.M.W.,
Terlindenlaan 1 te Edegem.

Gemeentelijke sociale dienst en
kinderopvangdienst
Openingsuren:
- dinsdag van 9 tot 12 uur

van 17 tot 20 uur
(OOK tijdens juli en augustus)

Gemeentelijke vakantie-initiatieven
OPGELET!
Verkoop tickets:
Vanaf 1 juli t.e.m. 28 augustus: elke voormiddag
van 8 tot 9.30 uur en dinsdag van 17 tot 20 uur in
hangar 44 op Fort 5 (zijde Rogier van der
Weydenstraat)

Rommelmarkt -
zondag 6 september
Ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten wordt op
6 september van 8 tot 13 uur wederom een grote
rommelmarkt georganiseerd rond het gemeente
plein in de Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat en
een gedeelte van de Onafhankelijkheidsstraat.
Geïnteresseerden kunnen een reglement en een
inschrijvingsformulier aanvragen bij Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel.: 457.78.40 - toestel 213.
Wees er tijdig bij, want de inschrijvingen worden
afgesloten bij uitputting van de te verdelen meters.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Verdere informatisering van de
gemeenteadministratie
Met het oog op een rationeel en efficiënt beheer
van de gemeente werden reeds verscheidene
gemeentelijke administratieve diensten met
modern informaticamateriaal uitgerust.
In een volgende stap zullen het gemeentesekreta
riaat en de ontvangerij/rekendienst verder geauto
matiseerd worden.
Daartoe keurde de raad een bestek goed ten
bedrage van 5,5 miljoen en werd koninklijke
machtiging aangevraagd.

Indirekte gemeentebelasting op het
0penen of wijzigen van hinderlijke
inrichtingen
Voortaan zal in Edegem een indirekte gemeente
belasting worden geheven op het openen of wijzi
gen van hinderlijke inrichtingen.
Deze belasting bedraagt:
- 75.000 fr. voor de inrichtingen van 1ste klasse
met milieu-effekt-rapport en/of veiligheidsrapport
- 50.000 fr. voor de inrichtingen van 1ste klasse
zonder voormelde rapporten
- 10.000 fr. voor de inrichtingen van 2de klasse.
De opbrengst van deze belasting dient ter rekupe
ratie van de administratieve kosten die de
gemeente treffen bij de toepassing van het VLA
REM-milieureglement.

Bijzonder plan van aanleg nr.6
"Buizegem"
Door de gemeenteraad werden drie bestaande,
vergunde en niet vervallen verkavelingen gedeel
telijk in herziening gesteld in het kader van de
opmaak van het bijzonder plan van aanleg nr. 6
"Buizegem". Dit BPA situeert zich tussen
Kontichstraat, Hovestraat, Mechelsesteenweg en
de gemeentegrens met Kontich. Bedoeling van de
gedeeltelijke herziening is een betere ruimtelijke
ordening te kunnen verwezenlijken in de over
gangszones tussen het ontwerpgebied en de
goedgekeurde verkavelingen.

Wegenis- en rioleringswerken
Mariënlaan
Na een testopstelling van ruim 5 jaar, waarvan het
nut gebleken is, kan met de definitieve heraanleg
begonnen worden van het rondpunt
Mariënlaan/Jachtlaan en andere inkomende stra
ten. Daartoe keurde de gemeenteraad een bestek
goed.
Het plein (rondpunt) wordt voor 2/3de gefinancierd
door de stad Antwerpen (circa 1,5 miljoen fr.) en
voor 1/3de door Edegem (circa 857.000 fr.), terwijl
de kostprijs van de werken aan de Mariënlaan zelf
ten laste valt van de gemeente (ruim 6 miljoen
frank).
De riolering in de Mariënlaan zal volledig ver
nieuwd worden. De kasseibestrating wordt vervan
gen door een moderne wegdekverharding.

Verbouwing politieplanton
Onze politie is te eng behuisd en ook de toegang
tot het gebouw is aan verbetering toe.
Om daaraan een oplossing te geven, zullen ver
bouwingswerken worden doorgevoerd ten bedra
gen van 4,5 miljoen frank.
In het ontwerp van deze werken werd rekening
gehouden met het voornemen, dit gebouw op ter
mijn een andere bestemming te geven.

Bouwwerken Gemeenteschool
Andreas Vesalius Edegem
Reeds eerder werd door de gemeenteraad fase Il
van de verbouwing van de Gemeenteschool goed
gekeurd.
In de meest recente ontwerpen is echter een
nieuw element opgedoken, namelijk de nood aan
bijkomende bergruimte.
De raad meent daaraan te kunnen beantwoorden
door de nieuwe vleugel te onderkelderen.
Daartoe wordt de totale kostprijs van de werken
gebracht op 44,5 miljoen frank, waarvan 34,5 mil
joen frank voor 70% subsidieerbaar zijn.
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Het
gemeentebestuur

Nieuwe samenstelling van de gemeenteraad
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1. Snyders Koen (C.V.P.) - Burgemeester 
Kontichstraat 90
2. Rumes Raymond (C.V.P.) - Schepen van open
bare werken en ruimtelijke ordening, milieubeleid
en ontwikkelingssamenwerking - Strijdersstraat 75
3. Goossens-Luyckx Theresia (C.V.P.) - Schepen
van sport, parken en plantsoenen - Oude
Godstraat 107
4. De Ridder Dirk (CV.P.) - Schepen van verkeer,
inspraak en rechtszaken - Prins Boudewijnlaan
241
5. Pszeniczko Jan (C.V.P.) - Schepen van sociale
zaken, gezin en onderwijs - Pastoor Moonslaan 33
6. In-'t-Ven Willy (C.V.P.) - Schepen van financiën
- Boniverlei 141

7.Laforce-Janssens Frieda (C.V.P.) - Schepen
van kultuur, jeugd en emancipatie 
Verbindingsstraat 10
8. Van den Avont Robert (PVV.)
Gemeenteraadslid - Pastoor Moonslaan 34
9. Bosmans Jozef (P.V.V.) - Gemeenteraadslid 
Ernest Jouretlaan 36
10. Goris Joost (V.U.) - Gemeenteraadslid 
Leeuwerikenlei 30
11. Cauberghe René (C.V.P.) - Gemeenteraadslid
- Gerard de Cremerstraat 5
12. Rooses Wim (S.P.) - Gemeenteraadslid 
Grote Dries 8 bus 5
13. Van Put Brigitte (AGALEV)
Gemeenteraadslid - Garden Citylaan 70

4



14. Beulen Agnes (VI.BI.) - Gemeenteraadslid -
Fort V-straat 38
15. Leysen-Weymans Georgette (CV.P.) 
Gemeenteraadslid - Andreas Vesaliuslaan 12
16. Bentein Annemie (CV.P.) - Gemeenteraadslid
- Ferdinand Verbiestlaan 8
17. Van Herwegen Bert (CV.P.)
Gemeenteraadslid - Molenlei 33
18. Peeters Laurent (C.V.P.) - Gemeenteraadslid 
Vrijwilligersstraat 2
19. Van Gremmegen Maurice (S.P.) -
Gemeenteraadslid - EIsbos 18
20. Kerremans Jacques (PVV.)
Gemeenteraadslid - Varenblok 6
21. Rosiers Alfons (C.V.P.) - Gemeenteraadslid 
Jan Verbertlei 26
22. Vergauwen Dirk (V.U.) - Gemeenteraadslid -
Boniverlei 173
23. Van Neck Walter (S.P.) - Gemeenteraadslid 
Grote Dries 6- bus 6

Nieuwe samenstelling van het
Kollege van Burgemeester en
Schepenen
Koen Snyders (Burgemeester)
Burgerlijke Stand Algemene Planning en
Personeel- Politie - Veiligheid - Brandweer 
Kieszaken - Militie- Protokol- Markten 
Kontakten O.C.M.W. Begraafplaatsen
Middenstand Informatiebeleid: lnfoblad
Infobrochure- Lokale kabeltekst - Info-foon 
Overleg vakbonden.

Rony Rumes (Schepen van Openbare Werken
en Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid en Ont
wikkelingssamenwerking)
Bijzondere plannen van aanleg - Stedebouw en ruim
telijke ordening - Bouwvergunningen - Dossiers open
bare werken en opvolging bouwwerken - Gemeente
gebouwen- Werken vergunninghoudende maat
schappijen - Hinderende inrichtingen - Waterlopen 
Wegenis - Uitlenen materialen - Openbare reinigings
dienst - Rollend materiaal - Openbare verlichting 
Leefmilieu - Ontwikkelingssamenwerking.

Terry Goossens-Luyckx (Schepen van Sport,
Parken en Plantsoenen)
Sportraad - Toewijzing sportvelden en akkommo
datie - Parken en aanplantingen- Onderhoud
gemeentelijke sportvelden - Onderhoud begraaf
plaats - Koördinatie Fort 5- Bioklas en advies vis
sersraad.

24. Vanhaute Marc (AGALEV) 
Gemeenteraadslid - D'Heldtlaan 12
25. Schatteman-Van Simaeys Gracienne (C.V.P.)
- Gemeenteraadslid - Baron de Celleslaan 34
26. Marien Paul (CV.P.) - Gemeenteraadslid 
Prins Boudewijnlaan 256
27. Degreef Guy (AGALEV) - Gemeenteraadslid 
Leopold III-lei 23

Maurissen Cornelius - Gemeentesekretaris 
Dr. Fr. Hemeryckxlaan 19

Dirk De Ridder (Schepen van Verkeer, Inspraak
en Rechtszaken)
Verkeersbeleid: Aanleg en herinrichting wegenis 
Verkeerscel- Verkeersopvoeding - Openbaar
Vervoer - Inspraakbeleid - v.z.w. Sport &
Rekreatie Kontrakten Rechtszaken
Reglementen en statuten.

Jan Pszeniczko (Schepen van Sociale Zaken,
Gezin en Onderwijs)
Kinderopvang- Onthaalgezinnen - Gezinsraad 
Bejaardenraad- Gehandikaptenzorg- Woning
sanering - Volksgezondheid- Gemeenteschool
Andreas Vesalius - Taalatelier - Muziekakademie.

Willy In-'t-Ven (Schepen van Financiën)
Financiën - Financiële planning.

Frieda Laforce-Janssens (Schepen van Kul
tuur, Jeugd en Emancipatie)
Jeugd en Jeugdraad - dossiers betoelaging jeugd
lokalen buiten Fort 5- Kultuur: Kultuurraad 
Biblioteek - Diskoteek - Monumentenzorg - Beheer
Huis Hellemans - St.-Antoniuskerk - Fortteater 
Jaarmarkt Feestelijkheden Edegemse
Koncerten - Kunstakademie - Kunstatelier Manke
Lies - Emancipatie.
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Spreekuren van Burgemeester en
Schepenen

De leden van het Kollege van Burgemeester en
Schepenen houden zitting in het Administratief
Gebouw, Kontichstraat 19, zoals hiernaast opge
geven. Andere afspraken kunnen via de aangedui
de kontaktpersoon gemaakt worden op het tele
foonnummer 457.78.40, tijdens de kantooruren.

Menig inwoner, jong of oud, heeft wel eens op zijn
weg door onze mooie gemeente behoefte aan een
poosje rust. Ook de kuierende wandelaar vraagt
wel eens naar een bank om tijdelijk te genieten
van de omgeving. De nood aan rustbanken wordt
eveneens sterk aangevoeld wanneer verschillen
de inwoners het bestuur uitdrukkelijk vragen naar
zulke banken.

Zo werd door het departement openbare werken,
in samenwerking met de verscheidene adviesra
den, een rustbankenplan uitgewerkt.

Wanneer U nu te voet door Edegem kruist, gaat U
deze banken terugvinden. Er werd in de plaatsing
zoveel mogelijk rekening gehouden met de advie
zen van inwoners, de tracés van bejaarden, de
plaatsen waar veel gewandeld wordt.

Koen Snyders, Burgemeester
Dinsdag van 10 tot 12 uur. Op andere dagen mits
voorafgaande afspraak.
Kontaktpersoon: Kristel Kussé.

Rony Rumes, Schepen
Maandag van 20 tot 21 uur en donderdag van 15
tot 17 uur.
Kontaktpersoon: Marianne Bellon.

Terry Goossens-Luyckx, Schepen
Dinsdag van 10 tot 12 uur.
Kontaktpersoon: Hugo Verreyken.

Dirk De Ridder, Schepen
Op afspraak
Tel. 440.86.80.

Jan Pszeniczko, Schepen
Maandag op afspraak en dinsdag van 16 tot 18
uur.
Kontaktpersoon: Greet Rotty.

Willy In-'t-Ven, Schepen
Op afspraak.
Kontaktpersoon: Marcel Van Meerbeek.

Frieda Laforce-Janssens, Schepen
Woensdag van 15.30 tot 17.30 uur.
Kontakpersoon: Theo Schammelhout.

- 6' -~--~jfd~ .

L.I., [F
I ?ä:
iä

Wij hebben niets liever dan dat U van deze ban
ken zoveel mogelijk gebruik maakt. Zo verhoogt U
het sociaal rendement van deze investering, tot
aanmoediging en genoegen van de Edegemse
voetgangers.
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11Pampertjesbakken 11

staan in heel de gemeente

Zoals u reeds meermaals vernomen hebt, loopt in
onze gemeente de aktie "Goede gronden voor
propere honden". Deze tracht, onder het een
heidssymbool van het Edegemse hygiënische
hondje 'Pampertje' genaamd, hondebezitters en
niet-hondebezitters te verenigen rond een voor
iedereen aanvaardbare hygiënische mensen
vriend zoals Pampertje.

Opdat de bevuilkans door honden tot een mini
mum zou kunnen herleid worden, werden verschil
lende voorstellen door de hondebezitters aan het
gemeentebestuur voorgelegd.

Bij die voorstellen werd voornamelijk de nadruk
gelegd op het ontbreken van vuilbakken waar men
eventueel opgeruimde uitwerpselen in kwijt zou
kunnen.

Na een proefprojekt in de wijk Buizegem werden
inmiddels over het hele grondgebied van de
gemeente meer dan 80 speciale okerkleurige
Pampertjesbakken geplaatst (zie plan).

Deze zijn bedoeld om goed ingepakt hondevuil (in
plastiek of papieren zakje) in te deponeren, zodat
niets hiervan nog te vinden is op het openbaar
domein. Ter kennismaking kregen alle hondebezit
ters die hun hondepenning gingen afhalen gratis
vijf papieren hondepoepzakjes. Tevens ontvingen
zij een plannetje met alle standplaatsen van de
Pampertjesbakken alsook een aantal praktische
tips voor wie met de hond uit wandelen gaat.

Aan de hondebezitters vragen we met aandrang
om mee te werken aan deze aktie waarbij het de
bedoeling is de hond als mensenvriend bij ieder
een zo geliefd mogelijk te maken. Met een beetje
goede wil en wat discipline moet dit zeker lukken.

@vestigingsplaatsen
"Parnpertjesbakken"
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De gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"
is nu in gebruik

i

Inleiding
Op vrijdag 15 mei Jl. werd de gemeentelijke info
foon "Hallo Edegem" tijdens een korte plechtig
heid op het gemeentehuis officieel in gebruik
genomen. Dit gebeurde door Burgemeester Koen
Snyders en de heer Jan Vercammen van de firma
lnfotel, leverancier van de info-foon.
Wij kunnen nu reeds vaststellen dat er druk "ge
info-foneerd" wordt.
Zoals bij elk nieuw initiatief, is het nu ook even
wennen, en dit geldt zowel voor de inwoners als
voor onze gemeentelijke administratieve diensten.
In het belang van allen geven wij daarom graag
nuttige informatie in verband met het gebruik van
de info-foon.

De vijf funkties van de info-foon
In de Info-foon zitten eigenlijk vijf lijnen, met elk
een specifieke funktie, vervat:

Hierna lichten wij de werking van de informatielijn
en van de dienstenlijn toe, omdat deze om ratio
neel gebruikt te worden toch het meest inzicht ver
eisen.

De informatielijn
Als we de info-foon vergelijken met een boom,
dan is de infolijn eigenlijk de stam met de grote
takken waaraan de kleine takjes en de bladeren
vastzitten.
Deze informatielijn bevat zo maar liefst 7 uren
gesproken informatie die U kan raadplegen. De
informatie is opgedeeld in, hoe kan het ook
anders, een "boomstruktuur". Deze bestaat uit een
aantal takken met nummers waaruit U kan kiezen.
Door op de overeenstemmende toetsen van uw
telefoontoestel te drukken, bepaalt U zelf welke
informatie U wil beluisteren.
De informatielijn is opgedeeld in 6 grote blokken:

druk 1
druk 2
druk 3
druk 4

druk 5

de informatielijn
de dienstenlijn
de ideeënlijn
de aktiviteitenlijn
meer over de werking
van de info-toon

Op een snelle manier gebruik
maken van de info-foon
Als U naar de 457.78.88 telefoneert, wordt er
opgenomen met een groetboodschap. Als U niet
naar de groeiboodschap wenst te luisteren, dan
hoeft dat ook niet. U drukt onmiddellijk op 1.
Vervolgens wordt er een woordje uitleg gegeven
over het gebruik van de info-foon. U hoeft de tekst
niet volledig te beluisteren als U niet wil. U drukt
weer gewoon 1.
Dan wordt U een overzicht gegeven van de diver
se lijnen die in de info-foon vervat zitten en die alle
een aparte funktie hebben. U hoeft niet het ganse
rijtje te beluisteren. U kan onmiddellijk op de toets
drukken die overeenkomt met uw keuze. Als U
bvb. op 1 drukt en zo in de info-lijn terecht komt,
dan kan U weer in deze lijn verder doordringen
door de toetsen die overeenkomen met uw keuze
in te drukken. U kan snel handelen, zonder tel
kens alle mogelijkheden te moeten beluisteren. Dit
laatste veronderstelt wel dat U een ervaren
gebruiker bent of toch in zekere mate inzicht heeft
in het systeem.

Wij gaan zodra proberen van U op het goede pad
te zetten.

Eerst nog even dit: U kan steeds terugkeren naar
het hoofdmenu door te drukken op het sterretje;
om één stap terug te gaan drukt U op 9. Om te
sluiten drukt U op het vierkantje of anders
genoemd het hekje.
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administratie en beleid
afvalverwijdering en milieu
wachtdiensten en gezondheid
sociale aangelegenheden en
kinderopvang
onderwijs en vrije tijd
nutsvoorzieningen, posterijen,
openbaar vervoer en belastingen

druk 1
druk 2
druk 3

druk 4
druk 5

druk 6

stratieve dokumenten en formulieren bestellen. U
moet dan wel goed weten welk dokument of for
mulier U nodig heeft en zeker zijn dat U het kan
bestellen. Een aantal bescheiden kunnen namelijk
niet besteld worden omdat er bij de bestelling
zegelrechten dienen betaald. Twijfelt U, dan kan U
best de informatielijn raadplegen.
Vergeet vooral ook niet uw naam, adres en tele
foonnummer te vermelden.

Elke blok wordt dan nogmaals verder opgesplitst.
Zo bvb., de zwaarste rubriek, "administratie en
beleid" in:

Uw telefoontoestel is toch
geschikt?

Tel. 457.78.40 - toestel 214
(dhr. Raymond Van Dijck)

Meer informatie

Om te telefoneren naar de info-foon moet U in het
bezit zijn van een telefoontoestel met druktoetsen.
Heeft U een telefoontoestel met druktoetsen maar
U bent aangesloten op een oude telefooncentrale
(telefoonnummer beginnend met 440 of 455), dan
moet U wel na het vormen van het telefoonnum
mer van "Hallo Edegem" even op de muzieknoot
van uw toestel drukken alvorens uw verdere
keuze te maken.
Beschikt U over een telefoontoestel met draaischijf,
dan kan U toch nog naar de info-foon telefoneren.
Aangezien U niet kan doordringen in de boomstruk
tuur, zal U de mogelijkheid krijgen een bericht in te
spreken. Vergeet vanzelfsprekend niet uw naam,
adres en telefoonnummer te vermelden, zodat wij
met U kontakt kunnen opnemen.
Uw telefoontoestel met draaischijf kan U bij RTT
Belgacom onder zeer voordelige voorwaarden
omruilen tegen een nieuw toestel met druktoetsen
en uitgerust met de nodige accessoires.

druk 3
druk 4
druk 5

druk 1
druk 2

Politie en brandweer
Schepenkollege
Gemeenteraad

Openingsuren gemeentehuis
Administratie

met als onderverdelingen
1. werkgelegenheid en pensioenen
2. legerdienst
3. nationaliteit
4. geboorte, huwelijk, overlijden,
begraafplaats
5. passen, bewijzen, getuigschriften en
bevolkingsuittreksels
S. wonen

En zo gaat het steeds verder.
Eens U uw weg gevonden heeft, kan het vlug
gaan. Even een voorbeeldje: U wil de dokters van
wacht kennen. U drukt achtereenvolgens en
onmiddellijk na elkaar op:

-1 welkomstwoord
-1 infolijn
-1 administratie
-3 wachtdiensten
-1 dokters van wacht.

Om U naast de informatie ook service te geven
kan het systeem U doorverbinden met de
gemeentelijke administratie voor nog meer (speci
fieke) informatie. Daarenboven kan U via de infor
matielijn ook bepaalde dokumenten en formulieren
bestellen. U krijgt dan een woordje uitleg over het
dokument of het formulier dat kan aangevraagd
worden en U bestelt door een bericht in te lezen.
Vergeet zeker niet uw naam, adres en telefoon
nummer te vermelden.

De dienstenlijn
Via de dienstenlijn kan U voor de Burgemeester,
de Schepenen, de Gemeentesekretaris en de
gemeentediensten in het algemeen gesproken
berichten achterlaten. Dit is handig als U met hen
in kontakt wil treden en de persoon of de dienst in
kwestie is afwezig op het ogenblik dat U oproept.
Via de dienstenlijn kan U ook bepaalde admini-
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Gemeentelijke Gemengde Lagere School
Andreas Vesalius Edegem

Meisjes en jongens van 1ste tot 6de leerjaar.
KINDVRIENDELIJK, OPEN, AKTIEVE en KREA
TIEVE school.
PLURALISTISCHE ingesteldheid met kursussen
in de erkende godsdiensten en de zedenleer.
Waardering voor ELK KIND dat in het gewone
onderwijs op zijn plaats zit. Respekt voor ieders
begaafdheid, karakter, sociale achtergrond...

De algemene VORMING en het LEREN LEREN
krijgen een belangrijke plaats. DIFFERENTIATIE:
hoog peil voor wie het aankan, hulp voor wie het
nodig heeft. Elke leerling moet zover mogelijk
gebracht worden om zonder problemen over te
kunnen gaan naar elke secundaire school, die met
zijn of haar begaafdheid overeenstemt.
LEERPLAN van het katoliek vrij onderwijs.
TAAKKLAS voor eerste en tweede leerjaar.
INHAALLESSEN voor de andere klassen.
Verschillende onderwijzers hebben het diploma
hoger opvoedkundige studiën en/of het getuig
schrift remedial teacher.

Het gemeentebestuur steunt haar school en stelt
de middelen ter beschikking om het onderwijs en

de opvoeding van alle kinderen te waarborgen.
Het wil een school die op peil staat en waar kinde
ren zich kunnen thuisvoelen.

- 4 rapporten per jaar.
- 4 ouderkontakten per schooljaar.
- Grootouderdag.
- Kreatieve vrijdagnammidag met inschakeling van
ouders.

- Openluchtklassen
een week voor 4de, 5de en 6de en
drie dagen voor 2de en 3de.
Schoolreizen en leeruitstappen voor elke klas.
Tweedaagse voor 6de leerjaar.

- Aktieve oudervereniging.
- Lichamelijke opvoeding door gespecialiseerde
leermeesters.

- Geleide studie per klas vanaf 3de leerjaar.
- Fakultatieve Franse les in 5de en 6de leerjaar.
- Voor- en natoezicht.
- Schoolbus.
- Middagtoezicht.
- Vrouwelijke handwerken door gespecialiseerde
leermeester.

- Gemeentelijke logopediste.
- Biblioteekbezoek met de klas en leesbegelei-
ding.

- Maandelijks bezoek aan jeugdteater in
Antwerpen.

DIREKTEUR: Jan Coninx- FI Geversstraat 51,
EDEGEM, tel. 457 47 00.

Voor informatie en inschrijving van nieuwe leerlin
gen kan U terecht in de school, elke werkdag in de
volgende perioden:
van 1 tot 17 juli - van 17 tot 31 augustus: telkens
van 10.00 u tot 12.00 u- van 13.30 u tot 17.00 u -
van 18.30 u tot 21.00 u.
U kan ook buiten deze dagen en uren een
afspraak maken.

LESTIJDEN: van 8.30 u tot 12.05 u en
van 13.35 u tot 15.25 u. Studie tot 16.40 u.
Franse les:
van 13.05 u tot 13.30 u op de hele klasdagen
van 12.10 u tot 12.35 u op de woensdagen.

Vestigingsplaats:
Kontichstraat 21
2650 Edegem
telefoon 457 56 76.
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Hoe oogt het schooljaar 92-93?
ONDERWEZEN TALEN
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans,
Italiaans.

SOORTEN KURSUSSEN
Programmakursus: vanaf MAANDAG 14 SEP
TEMBER 92
Inhoud:
Het is een klassieke taalkursus, met ruimte voor
uitbreiding van de woordenschat, inzicht in gram
matika, oefeningen, spelling, lezen, konversatie
e.d.
Duur:
Vreemde talen: 4 schooljaren van 25 lesuren van
2u./week
Nederlands: 2 schooljaren van 25 lesuren van
2u./week .

Brugkursus: vanaf MAANDAG 3 MEI 93
Inhoud:
De kursus overbrugt de periode tussen twee
schooljaren. De kursisten herhalen de leerstof van
het/de voorbije jaar/jaren.
Duur: 4 lesbeurten van 2 uren, gegeven om de 14
dagen.

Reiskursus: vanaf ZATERDAG 5 JUNI 93
Inhoud:
Deze kursus geeft meer reiskomfort aan mensen
die heel graag een vreemd land zouden bezoe
ken, maar te weinig tijd hebben om de taal grondig
te leren. We reiken een aantal woorden, struktu
ren en uitdrukkingen aan die gebruikt worden in
situaties waarin de doorsnee toerist terechtkomt.
Duur:
3 lesbeurten van 2,5 uur, gegeven op 3 opeenvol
gende zaterdagmorgens.

Wat kost het?
Programmakursus: 3400 fr . voor een schooljaar.
Brugkursus: 700 fr . voor de 4 lessen.
Konversatiekursus: 1700 fr. per semester.
Reiskursus: 900 fr. voor de 3 lessen.

Taalkursussen

Hoe schrijft U in?
De inschrijvingen hebben plaats in het ETA zelf,
Romeinse Put 2, Edegem. Daar vult U ons voor
gedrukt overschrijvingsformulier in (geen checks
of baar geld!). Let erop dat U uw rekeningnummer
kent of bij U hebt.

Wanneer kan U inschrijven?
Alle werkdagen vanaf 1 juli tot begin van het
schooljaar van 18.00 tot 20.00 u. Verder ook nog
bij de aanvang van de lessen zelf.
We kunnen maar zoveel kursisten toelaten als er
plaatsen zijn. Draal niet!

Meer inlichtingen?
Direkteur:
de heer L. Van der Sande - tel. 440.37.27.
Sekretaris:
de heer T. Schammelhout - tel. 457.78.40 (kan
tooruren).
Tijdens de inschrijvingsuren in het ETA
tel. 458.06.08.

ETA-aanbod schooljaar 92-93
Zie volgende blz.
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Legende
LOK: lokaal

MAX:
maximum kapaciteit van
het lokaal;
voor een konversatie
kursus laten we niet
meer dan 15 kursisten
toe, in welk lokaal de
kursus ook gegeven
wordt.

Konversatiekursus:
OLVE
R. Keldermansstraat 33
Edegem

LET OP!
Er volgt geen tweede
publikatie van dit les
senrooster.
Hebt U belangstelling,
bewaar dan dit schema.

ETA-aanbod schooljaar 92-93
TAAL JAAR DAG UUR LOK MAX LEERKRACHT
NED 1 MA 1900 A2 20 Mw. Blondé

2 MA 1900 2 17 Mw. De Ryck
K VR 1900 B2 15 Mw. Blereau

FRA 1a MA 1400 A1 30 Mw. Struyf
1b VR 1930 A1 30 Mw. Teney
2a Dl 0900 B1 30 Mw. Struyf
2b DO 1900 OLVE 30 Mw. Walthéry
3a Dl 1900 B1 30 Mw. Walthéry
3b wo 1930 A1 30 Mw. Keteleer H.
4 DO 1900 A2 20 Mw. Serck
Ka wo 0930 A2 15 Mw. Houyet
Kb DO 1345 A2 15 Mw. Houyet
Kc VR 1900 A2 15 Mw. Serck

ENG 1a Dl 1345 A1 30 Mw. Meersman
1b DO 1900 A1 30 nt. ver@ru9ge
2a wo 1900 OLVE 30 Dhr. Van der ande
2b DO 0900 A1 30 Mw. KIOeck
3a MA 1600 B1 30 Mw. Keteleer H.
3b MA 1900 OLVE 30 Dhr. Laridon
4a Dl 0900 A1 30 Mw. Meersman
4b wo 1900 A2 20 Dhr. Verbruggen
Ka MA 1330 B1 15 Mw. Keteleer T.
Kb Dl 0900 A2 15 Dhr. Laridon
Kc Dl 0900 B2 15 Dhr. Roofthooit
Kd VR 1900 B1 15 Dhr. Roofthooft

DUI 1a wo 0900 B1 30 Mw. Van Damme
1b DO 1900 B1 30 Mw. De Fré
2a Dl 1400 B1 30 Dhr. Pensaert
2b wo 1900 B2 17 Mw. De Fré
3 Dl 1900 OLVE 20 Dhr. Pensaert
K Dl 1400 B2 15 Mw. Van Damme

SPA 1a MA 1900 A1 30 Mw. Van iiol
1b wo 0900 A1 30 Mw. Maes
2a DO 0930 B1 30 Dhr. Sanspeur
2b VR 1900 OLVE 30 Dhr. Sanspeur
3a MA 1915 B1 30 Mw. Maes
3b Dl 1900 A1 30 Mw. Van Mol
4 Dl 1900 B2 17 Dhr. Sanspeur
Ka MA 1900 OLVE 15 Mw. Lopez
Kb Dl 1400 A2 15 Mw. Galoppo
Kc DO 0930 B2 15 Mw. Galoppo

ITA 1a wo 1930 B1 30 Mw. Van der Smissen
1b DO 1400 A1 30 Mw. Mast
2a MA 0900 B1 30 Mw. Deneckere
2b Dl 1900 A2 30 Mw. Deneckere
3 DO 1930 B2 17 Mw. Van der Smissen
K DO 1900 OLVE 15 Mw. Mast

Muziekakademie Edegem
(bijafdeling Antwerpen-Wilrijk)

Gevestigd:
Hof ter Elst, Terelststraat 69 te 2650 Edegem.

Direkteur:
De heer Herman Verschraegen.

Toelatingsvoorwaarden:
- 8 jaar vóór 31.12.1992
- voor kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar
vóór 31.12.1992.
- na 1 jaar notenleer, toegang tot de kursus instru
ment.

Inschrijvingen: in de muziekakademie
dinsdag 1 september: 17-20 uur
woensdag 2 september: 14-20 uur
donderdag 3 september: 17-20 uur.
De leerlingen die reeds lessen volgden moeten
zich herinschrijven.

Inlichtingen:
Tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40 (gemeente
bestuur Edegem).
Na de kantooruren: tel. 457.46.93 (muziekakade
mie).
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Het juiste bedrag van het inschrijvingsgeld was bij
het opstellen van dit blad nog niet vastgesteld
door de hogere overheid terwijl ook de gegevens
betreffende het lessenrooster nog niet gekend
waren.

Deze informatie zal echter wel ter beschikking zijn
in het begin van de maand juli en U kan deze
gegevens opvragen bij de gemeentelijke info-foon
en ook via de lokale kabeltekst op uw televisietoe
stel.

Kunstakademie
Mortsel - filiaal Edegem

Beeldkultuur
Tekens

Schilderijen
Beelden

Foto
Reklame

Film
Video

Illustratie
Affiche

Toneeldekor
Architektuur

Clips
Mode
Tuin

Design
Verpakking

Tekenen
Schilderen
Boetseren
Beeldhouwen
Akwarel
Pastel
Gouache
Drukken
Lino
Assembleren
Bouwen
Karton
Textiel
Papier
Pen
Kleur

Algemeen beeldende vorming voor kinderen
van 6 tot en met 11 jaar

DE BEELDTAAL LEREN BEGRIJPEN EN GEBRUIKEN
Inlichtingen:

457.78.40 Mevr. K. Kussé, Gemeentehuis Edegem
449.31.85 Akademie Mortsel

Inschrijvingen:
Filiaal Edegem - Drie Eikenstraat 18
zaterdag 27 juni van 9 tot 12u30

1,2, 3, en 4 september van 17 tot 19 u.

Aanvang van de lessen: zaterdag 5 september 1992.
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Tennisinitiatie
in "den Willecom"

Beginners A: voor volwassenen die nog geen
kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 8u45 tot 9u45
- maandag van 14u30 tot 15u30

Beginners B: voor volwassenen die de kursus
beginners A gevolgd hebben.
- dinsdag van 9u45 tot 10u45

Gevorderden: voor volwassenen die de kursus
beginners B gevolgd hebben
- maandag van 13u30 tot 14u30
- dinsdag van 10u45 tot 11u45

Jeugd A: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12
jaar die nog geen kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 16u30 tot 17u30

Jeugd B: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12
jaar die reeds één kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 16u30 tot 17u30

Jeugd C: voor jongens en meisjes tussen 8 en 12
jaar die reeds 2 of meer kursussen gevolgd heb
ben
- maandag van 16u30 tot 17u30

WANNEER:
Maandag c&
september: 14-21-28
oktober: 5-19-26
november: 9-16-23-30
Dinsdag
september: 15-22-29
oktober: 6-20-27
november: 10-17-24
december:. 1
Volwassenentornooi
maandag 14 december

DEELNEMINGSPRIJS:
2000 fr. per reeks, verzekering inbegrepen.
200 fr. voor het tornooi (te betalen bij inschrijving)

MEEBRENGEN: tennisracket en proper sport
schoeisel.

INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN:
vanaf 16 augustus a.s. in sporthal "den Willecom",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem.
Telefoon: 03/457.46.62

Fit-o-Meter op fort 5 vernieuwd

Goed nieuws voor al wie zijn lichamelijke konditie
tijdens de zomermaanden op peil wil houden. Dit
kan door het regelmatig afleggen van de Fit-o
Meter, met zijn opeenvolging van verschillende
basisoefeningen in lopen, springen, buigen en
strekken, enz.

Het reeds jaren op fort 5 aanwezige parcours van
de Fit-o-Meter werd onlangs herbekeken.

De versleten palen en borden werden vervangen,
en de beschikbare benodigdheden werden nage
keken en vervangen waar nodig.

Ook het af te leggen trajekt werd verlegd, waarbij
de wandelweg langs het viswater vermeden werd.
Zo zullen de wandelaars geen bokkesprongen

meer hoeven te maken om vooruitstormende
sportlui te ontwijken.

De vernieuwde Fit-o-Meter start en eindigt aan de
ingang van het fort, gelegen tegenover het O.-L.
V.-van-Lourdeskollege. Het parcours volgt eerst
de buitenomtrek (wel binnen het domein), en keert
dan terug langs de binnenomtrek (langs de bio
klas).

Een plannetje waarop de plaatsen van de verschil
lende oefeningen werden aangeduid zal te verkrij
gen zijn bij de parkwachters.

Voor wie belang hecht aan gezondheid van lijf en
leden is het regelmatig afleggen van de Fit-o
Meter een echte aanrader!
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Onze politie
deelt mee

Tips voor vakantiegangers
Onbezorgd vertrekken èn onbezorgd thuiskomen:
daaraan kunt Uzelf wat doen!

Vóór het vertrek:
- Geef aan familie, buren of vrienden uw vakantie
adres.
- Verwittig uw leveranciers (geen briefjes aan de
deur!!!).
- Noteer uw bezitt ingen op een registratiekaart.
- Hebt U een reisverzekering?
- In orde mei ziekenfonds? Reispas? Visum?
- Hebt U een oplossing voor uw huisdier?
- Herstel defekte sloten, raamafsluitingen, water-
en gaskranen.

Bij uw vertrek:
- Geef uw woning een bewoonde indruk! Vraag
een betrouwbaar persoon op uw woning te letten.
Een overvolle brievenbus, bestendig neergelaten
rolluiken... vormen een uitnodiging voor de dief.
Laat geen ladders of gereedschap buiten liggen.
- Sluit alle ramen en alle buitendeuren goed af,
doch iaat binnendeuren en kasten los.
- Berg waardevolle zaken en papieren op in kluis
of safeloket.
- Sluit gas- en waterleiding af en indien mogelijk
elektriciteit (diepvries!); trek radio- en t.v.-antenne
uit.

Edegems Artistiek
Atelier "Manke Lies"
op Fort 5

U wordt vriendelijk uitgenodigd
op de tentoonstelling van

Mieke Van den Eynde
Portretten naar levend model
Olieverf - pastel - potlood

Yumiko Hashimoto
Edelsmeedkunst

Tijdens uw vakantie:
- AIs U op reis de auto verlaat, sluit hem dan
steeds af; laat nooit waardevolle voorwerpen
(zichtbaar) achter; neem uw boorddokumenten
mee; vermijd zoveel mogelijk de wagen onbe
heerd achter te laten; denk ook aan de uitrusting
op het bagagerek...
- Sluit de hotelkamer goed af. Geef waardevolle
zaken in bewaring. Bewaar checks en betaalpas
gescheiden. Neem niet meer mee dan nodig.
- Draag uw tas steeds langs de kant van de hui
zenrij.

Tot slot:
- Bij diefstal in het buitenland dient U daarvan ter
plaatse aangifte te doen. Vraag hiervan een
bewijs. Stel bij uw thuiskomst ook de plaatselijke
politie op de hoogte.
- Luister in het buitenland naar de BRT-wereldom
roep die dringende berichten voor toeristen door
geeft. Verdere info hierover kan u krijgen bij BRT,
Postbus 26, 1000 Brussel.
- Geef vakantiedatum en verlofadres aan uw
plaatselijke politie, die uw woning dan bijzonder in
het oog houdt.
- U kan steeds algemene informatie en dokumen
tatie inzake inbraakpreventie krijgen bij Hoofd
inspekteur Vermeiren, tel. 457.78.50 - toestel 223.

Vrij toegankelijk in juli op:

Zaterdag 18, zondag 19, maandag 20,
dinsdag 21, zaterdag 25, zondag 26, telkens van
10 tot 17 uur.

De ateliers van verscheidene kunstenaars zijn ook
vrij toegankelijk.
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap
U wordt van harte uitgenodigd op de viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Deze
viering zal plaatsvinden op zaterdag 11 juli om 20 uur in de tuin van het Hof ter Elst (muziekakade
mie) in de Terelststraat te Edegem. De opluistering wordt verzorgd door:

Paul Rans ensemble
Deze 11 juli-viering is een initiatief van het Gemeentebestuur

i.s.m. het Davidsfonds - Edegem

Bij slecht weer zal de viering plaatshebben in de Sint-Antoniuskerk - Drie Eikenstraat

17de Internationaal Volksdansfestival • Edegem
van 13 tot en met 19 augustus

IK HOU VAN VOLKSDANS ...
Argentinië, Brazilië, Cyprus, Estland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije
en Vlaanderen zijn te gast in Edegem!
Bovenop heeft het komitee een unieke groep uit Brazilië weten te engageren: "ARUANDA". Met haar tempe
ramentvolle dansers en danseressen, haar autentieke klederdracht en haar warme Zuid-Amerikaanse ritme
wordt deze formatie alvast een streling voor oog en oor.

Festivalvoorstellingen: aan en in het Hof ter Linden, Drie Eikenstraat - Edegem
- festivaltent: 13, 14, 17,18en 19 aug. telkens te 20 u.
- openlucht: 15 en 16 aug. te 14.30 u.

Nevenmanifestaties
Zaterdag 15 aug. - 10.00 uur - Eucharistieviering in de O.-L.-Vrouw-van-Lourdeskerk (basiliek),
Hovestraat, Edegem - centrum.
Zondag 16 aug. - 13.30 uur - Folkloristische optocht - centrum van Edegem.

Informatie:
Voor meer informatie (ook voor kandidaat - gastgezinnen) kunt u steeds terecht op het sekretariaat:
Onafhankelijkheidsstraat 34 - 2650 Edegem. Tel.: 03/457.04.10.
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Gemeentediensten
Op maandag 7 september (Jaarmarktfeesten)
zullen alle gemeentediensten gesloten zijn.
De dienstverzekeringen, die in de maanden juli en
augustus waren opgeschort, worden vanaf 1 sep
tember hervat op dinsdagavond op de dienst
Bevolking (17.00 tot 19.45 uur) en op zaterdag
voormiddag op de diensten Bevolking en
Sekretariaat (9.00 tot 12.00 uur).

Een nieuwe gemeentegids
In de loop van de maand september zal U een
nieuwe gemeentegids in de bus vinden, met daar
in uitgebreide en aktuele informatie over het reilen
en zeilen in onze gemeente.
Deze gids komt tot stand op initiatief van het
gemeentebestuur en met medewerking van tal
van Edegemse handelaars en bedrijver die door
middel van advertenties hun stecntie p+jdragen.
De praktische uitvoering is in handen van de
Uitgeverij Suurland's Vademecum.
Met deze gids bieden wij U een handig naslagwerk
je dat vast niet in uw boekenrek mag onibreken.

Verloren voorwerpen van de
vaka ntie-in itiati even
De Edegemse speelweken, de Edegemse sport
weken en de Gemeentelijke vakantiespeelclub zit
ten er zo goed als op.
De vakantie-initiatieven waren een sukses en de
kinderen hebben zich goed geamuseerd. Blijkbaar
zo goed, dat sommigen zelfs vergaten dat zij hun
eigendom terug mee naar huis moesten nemen. •
Resultaat is een hele kollektie verloren en gevon
den voorwerpen zoals: brooddozen, handdoeken,
rugzakjes, zwemgerief, kledij, schoeisel...
Deze kunnen van 1 september tot en met 30 sep
tember tijdens de kantooruren (ook op zaterdag
voormiddag) afgehaald worden op het gemeente
sekretariaat, Kontichstraat 19, 2e verdieping,
Edegem (tel. 457.78.40).
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O.C.M.W. Edegem zoekt:

VERPLEGEND EN VERZORGEND
PERSONEEL (MV)
voor de instelling lmmaculata

Inlichtingen:
tel. 457.17.10 - toestel 290.

Zaalwachter voor sporthal gevraagd

• licht onderhoud en toezicht
• tijdens weekends en op feestdagen

• van half augustus tot eind juli

Info: gemeentelijke sporthal "Den Willecom",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem - Tel. 03/457.46.62.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Politieverordening verkeer
Fort V-straat
De gemeenteraad van 2 april jl. besloot om voor
een periode van zes maanden eenrichtingsver
keer in te voeren in de Fort V-straat, in de rijrich
ting van het fort. Bedoeling van de ingreep was
het sluipverkeer te weren uit de font 5- en kollege
wijk.
Aangezien deze maatregel niet het beoogde effekt
opleverde en het verkeerskomfort van de wijkbe
woners beknotte, werd door de Burgemeester
besloten om dit experiment voortijdig stop te zet
ten en het normale verkeerspatroon in bedoelde
straat te herstellen. Dit besluit van de
Burgemeester wercl door de gemeenteraad
bekrachtigd.
Er zal een nieuw voorstel worden opgemaakt om
de ganse kollegewijk verkeersleefbaarder te
maken. Er wordt vooral gedacht aan zone 30
maatregelen. Ook buur, stad Antwerpen, plant
zone 30-maatregelen in de aangrenzende wijk.

Politieverordening
verkeer Buizegem
De gemeenteraad keurde een doorrijverbod goed
voor zware vrachtwagens boven de 7,5 ton in de
ganse wijk Buizegem
Alleen dienstverkeer blijft toegelaten.

Op aanvraag van de Gouverneur machtigde de
gemeenteraad het politiekorps van onze gemeen
te om, als hulp, zijn administratieve en gerechtelij
ke taken uit te oefenen over het ganse grondge
bied van de provincie Antwerpen. Er bestond
reeds een uitbreiding tot de aangrenzende
gemeenten.
Wederkerig zijn voortaan de korpsen van de ande
re gemeenten van de provincie Antwerpen, als
hulp, ook bevoegd in Edegem.

Herbestrating
van voet- en fietspaden
Jaarlijks wordt een wisselend pakket voet- en
fietspaden herbestraat. Door de gemeenteraad
werd voor 1992 het bestek met voorwaarden, met

als geraamde kostprijs 2,7 miljoen frank, goedge
keurd.

Oud gemeentehuis krijgt lift
Het oud gemeentehuis heeft een ceremoniële
funktie. Huwelijksplechtigheden en officiële ont
vangsten hebben er plaats.
Meermaals is gebleken dat de toegankelijkheid via
de trappen problemen vormt voor oudere perso
nen en minder-validen. Daarom wordt nu voorzien
in de bouw van een lift.
De kostprijs wordt geraamd op 2,6 miljoen frank.
De uitvoering mag verwacht worden in het najaar.

Openbare verlichting
Armand Preud'hommeplein
De zwakke verlichting van het Armand
Preud'hommeplein op de oude Elsdonk geeft de
buurtbewoners een gevoel van onveiligheid.
Ingaande op het verzoek van de gemeentelijke
gezins- en bejaardenraad zal er nieuwe en bijko
mende verlichting geplaatst worden.
Kostprijs: 211.508 fr.
De huidige verlichtingsarmaturen zullen wegge
haald worden en in stock genomen.

Milieuraad
Zoals voorgeschreven door de overeenkomst over
het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de gemeente ("milieu
convenant"), werd door de gemeenteraad overge
gaan tot de oprichting van een Gemeentelijke
Raad voor Milieu en Natuur, of kortweg een
Milieuraad.
Deze zal tot taak hebben het gemeentebestuur te
adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuur
beleid, zoals de milieubeleidsplannen en het
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. De milieu
raad kan tevens eigen initiatieven ontwikkelen of
andere initiatieven ondersteunen; zo bijvoorbeeld
op het vlak van de milieu-opvoeding en -sensibili
sering.
In de milieuraad zetelen ondermeer naast de loka
le milieu- en natuurverenigingen, de bestaande
permanente werkgroep leefmilieu, vertegenwoor
digers van de scholen en van de gemeentelijke
adviesraden en kommissies, alsook een afvaardi
ging van de bevolking voorgedragen door de
gemeenteraad.

• Bevoegdheidsgebied
politie Edegem
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Gemeentelijke
Financiën

Gemeenterekening 1991
Tijdens de raadszitting van 25 juni ll. werd de
gemeenterekening dienstjaar 1991 goedgekeurd.
Deze rekening vertoont een boni van ruim 53 mil
joen in de gewone dienst en 3,6 miljoen in de bui
tengewone dienst:
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De gezonde toestand van onze financiën laat ons
toe om blijvend in te spelen op de nieuwe behoef
ten die zich aanbieden. Wij denken daar vooral
aan de zorg voor het milieu, de uitvoering van het
verkeersleefbaarheidsplan en de modernisering
van onze dienstverlening. Een goed beheer van
de middelen zal daar mee toe bijdragen.

De ontvangsten van het eigen dienstjaar 1991
beliepen 539 miljoen, terwijl de uitgaven 483 mil
joen bedroegen. Zo ontvingen wij 10 miljoen ach
terstallen uit het Gemeentefonds - iets waarop wij
in de toekomst niet meer kunnen rekenen - terwijl
wij uit onze dividenden in verscheidene interkom
munales een meerontvangst van 14 miljoen kon
den noteren. De onroerende voorheffing bracht
ons zoals verwacht 18 miljoen meer op. De perso
neelskosten namen toe met 15 miljoen, hetzij met
7%.

De werkingskosten stegen met 4 miljoen, waarvan
2 miljoen te noteren is voor uitgaven betreffende
het ophalen en selekteren van afval.
De toelage aan het O.C.M.W. nam toe met 7 mil
joen terwijl onze bijdrage in de werkingskosten
van de I.H.K. (huisvuilverbrandingsoven) met 5
miljoen verhoogde.

Onze schuldenlast bleef op hetzelfde peil als in
1990 en bedroeg 78 miljoen, hetzij 16% van onze
uitgaven. Deze ligt in vergelijking met het nationaal
gemiddelde van 30% zeer laag. Dit laat ons mede
toe een gezond financieel beheer aan te houden.

In de buitengewone dienst (investeringen) werd in
1991 meer dan 81 miljoen geinvesteerd, waarvan
36 miljoen met eigen middelen.
Als voornaamste investeringen noteren wij:
• Aankoop gronden Ekopark (recyclagepark):
32.000.000
• Herbestrating voet- en fietspaden: 5.300.000
• Uitrusting informaticasystemen: 5.600.000
• B.P.A. (bijzondere plannen van aanleg) - erelo
nen: 2.000.000
• Aankoop vrachtwagen: 2.000.000.

0.C.MI.W.-rekening 1991

Gelet op de gemeentelijke bijpassing van 56,4 mil
joen beloopt de netto kost om en bij de 35 miljoen.

10.198.720
8.134.804

2.063.916

279.461.659
257.690.333

21.771.326

Gewone dienst
Ontvangsten
Uitgaven

Saldo

Buitengewone dienst
Ontvangsten
Uitgaven

Saldo

Door de gemeenteraad werd in zitt ing van 25 JU 4
jl. de rekening van het O.C.M.W. goedgekeurd.

Dank zij een gemeentelijke bijpassing van
56.367.275 fr. en de inspanningen van het
O.C.M.W. in verband met de kostenbewaking en
de rationalisatie van zijn diensten, kon een gunstig
resultaat verwezenlijkt worden.

Het tekort van het Rustoord verminderde met
1.300.000 fr. en bedroeg ruim 15.,5 miljoen.
Voor het Rust- en Verzorgingstehuis was slechts
een tussenkomst nodig van bijna 3.000.000 fr.,
4.000.000 fr. minder dan in 1990. De netto-uitga
ven voor sociale bijstand stegen lichtjes en
bedroegen iets meer dan 8.000.000 fr.

Door de dienst Gezins- en Bejaardenhulp werden
22.631 uren gepresteerd, waarvoor een gemeen
telijke tussenkomst van 6.000.000 fr. vereist was. f'
Poetsdienst aan huis realiseerde 18.125 uren,
waarvoor een tussenkomst van bijna 5.000.000 fr.
nodig was.
De bedeling van 31.916 maaltijden aan huis kostte
aan de Edegemse gemeenschap ruim 1.000.000 fr.

De O.C.M.W. rekening vertoont in rechten volgend
resultaat:

buitengewone
dienst

114251.239
110.625.028
3626 211

gewone
dienst

vastgestelde rechten 599.625.270
vastgelegde uitgaven 546.141.919
gekumuleerd overschot 53.483.351
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Nieuws uit het
O.C.M.W. lar Lata

•

Verkeerde drempels
Voor veel inwoners van Edegem die vroeg of laat
zullen aankloppen bij het O.C.M.W. ligt de drem
pel nog te hoog.
- Onlangs vertelde een 50-jarige kliënte aan haar
maatschappelijk werkster dat zij, telkens als zij
naar het O.CM.W. moest komen, een "pilleke"
nam. Het ging er niet om dat zij niet goed zou
geholpen zijn of het onthaal niet goed was, maar
het O.C.M.W., daar gaat men niet naar toe. Dat
had de vrouw al van haar moeder geleerd, die zelf
vroeg weduwe was en harde noten had gekraakt.
- Een 23-jarige man, werkloos zonder vergoeding,
had van zijn bankinstelling een dreigende brief
mei deurwaardersbeslag gekregen. De schande
van openbare verkoop voor ogen werd hij naar het
O.C.MW. gedreven. Zijn schrik voor beslag was
nog iets groter dan het taboe voor het O.C.M.W.
Ook hij had van zijn ouders al vroeg geleerd dat
het O.CM.W. het laatste is waar je als gerespek
teerde burger naartoe stapt. Zijn ouders mochten

onder geen beding horen van zijn O.CM.W.
exploratie.

De "MEN" visie speelde hier in beide gevallen een
grote rol. Het "MEN" denken is dat wat andere
mensen zullen denken, en dat speelt nu juist voor
elk individu mee, niemand kan eronderuit. Als men
goed over mij denkt , dan ben ik oké, als men fout
over mij denkt ben ik niet oké.
Zolang mensen fout denken over het O.C.M.W., het
O.C.M.W. blijven zien als een liefdadigheidsinstel
ling en niet als een instelling waar men aanklopt om
met RECHT geholpen te worden, blijven drempels
bestaan. In alle gemeenten, ook in Edegem, wor
den nu verkeersdrempels geplaatst. iedereen moet
erover. Er moeten echter nog VERKEERDE
DREMPELS afgebroken worden, er moet plaats
gemaakt worden voor gezonde, eigentijdse ideeën
die mensen vlugger vooruit helpen, daar hebben
mensen recht op. Daar hebben wij, als maatschap
pij, aan mee te werken. Help mensen net de drem
pel over, door gezond te denken over diensten en
over mensen die er gebruik van maken.

•
Gespreksavonden
"ouders mei groter wordende kinderen"

Ouders stellen zich veel vragen:
- Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen zelfstandig
hun verantwoordelijkheid opnemen?
- Mogen onze kinderen meer of minder dan hun
leefti jdgenoten in andere gezinnen?
- Mogen onze kinderen loskomen of moeten we ze
steeds opnieuw een houvast geven of kontroleren?

Rond deze en vele andere vragen organiseert de
sociale dienst van het O.C.M.W., in samenwerking
met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, een
reeks van 3 avonden, geleid door mevrouw Jo
Knockaert van het konsultatiebureau van de
B.G.J.G.

Wanneer?
donderdag 22.10.92, 29.10.92 en 12.11.92 van
19.45 tot 22 uur

Waar?
raadzaal van het O.C.M.W., Terlindelaan 1,
Edegem

Inschrijven?
telefonisch bij het O.C.M.W.: 457.17.10 toestel 306

bij de B.G.J.G.: 455.27.90 mevr. Blondé

Kosten?
gratis

Babysit nodig?
bel mevr. Blondé: 455.27.90
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Jaarmarktfeesten
Programma

Zaterdag 5 en zondag 6 september
• REKORDPOGING MONOPOLYSPELEN door
Luc Byltiauw en Koen Bruyndonckx in zaal 't
Centrum, Strijdersstraat 35- start op vrijdag 4
september om 16.00 uur- breken van het rekord
op zondag 6 september tussen 16 en 17 uur.
• OPENDEURDAGEN van de GEWESTELIJKE
BRANDWEER EDEGEM met demonstraties,
rondleidingen en tentoonstelling van materiaal, in
de brandweerkazerne in de Zomerlei van 10 tot 18
uur.
• BOEKENBEURS en TENTOONSTELLING
'GERARD WALSCHAP', ingericht door Davids
fonds Edegem in zaal 't Centrum, Strijdersstraat
35 van 10 tot 18 uur.
• HANDWERK- en HOBBYTENTOONSTELLING,
ingericht door K.A.V. en K.W.B. Centrum, in zaal 't
Centrum, Strijdersstraat 35 van 10 tot 18 uur.
• TENTOONSTELLING 'MISDAADPREVENTIE',
ingericht door politie Edegem in Huis Hellemans in
de Strijdersstraat 14, van 10 tot 18 uur.
• VOGELTENTOONSTELLING, ingericht door
Vogelkundige Kring St.-Franciscus in de turnzaal
van de gemeentelijke lagere school Andreas
Vesalius in de Kontichstraat 21, zaterdag van 10
tot 18 uur en zondag van 10 tot 19 uur.
• BRADERIJ in het centrum van de gemeente met
de medewerking van de Edegemse Zelfstandigen
en verscheidene Edegemse verenigingen van 10
tot 22 uur.
• SPRINGKASTEEL van Chiro Che aan de St.
Antoniuskerk, zaterdag van 10 tot 22 uur en zon
dag van 10 tot 21 uur.
• 20STE WANDELRALLY 'TE VOET DOOR EDE
GEM', ingericht door E.R.T. De Minirijders, start in
het N.M.K.N.-kantoor, Hovestraat 11, tussen
13.00 en 14.30 uur - aankomst tot 18.00 uur.
• OPENDEURDAGEN van de Kring voor Heem
kunde, in het HEEMMUSEUM 'De Pastorij' in de
Strijdersstraat 18, van 14 tot 18 uur.
• WAGENSPEL 'HET KRUIS VAN WANTROU
WEN' door Toneelgroep Talkatief in de tuin van
Huis Hellemans in de Strijdersstraat 14, van 14 tot
18 uur.

Zaterdag 5 september
• DIERENPRIJSKAMP voor KLEINVEE in Park
Centrum aan de Drie Eikenstraat van 9 tot 13 uur.
• OUDE AMBACHTENMARKT op de parking en

de weide aan de dreef Hof ter Linden in de Drie
Eikenstraat van 10 tot 18 uur.
• TENTOONSTELLING 'SPECIAL CARS' van de
VZW Antwerp Custom Wheelers in de Drie
Eikenstraat over de dreef Hof ter Linden van 10 tot
18 uur.
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• RONDRITTEN MET PAARD EN KOETS - ver
trek en aankomst bij Verbeeck & De Cock,
Kontichstraat 7, tussen 10 en 18 uur.
• ANIMATIEPROGRAMMA, georganiseerd door
de Edegemse Middenstandsraad op het podium
aan de Strijdersstraat/Oude-Godstraat, met:
MECHANISCHE STIER van 14 tot 19 uur,
OPTREDEN ROY + KAMEEL om 15 uur en
OPTREDENS van FRANK VALENTINO & COM
PANY om 17 en 17.30 uur.
• NEGENDE JAARMARKTJOGGING met een
gezinsjogging (1,5 en 3 km) - start om 14.30 uur 
en een rekreatieloop (4, 8, 12en 16 km) - start om
15.00 uur - ingericht door ABES, met vertrek in de
Kontichstraat ter hoogte van nr. 9 (Gemeente
plein).
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• STRAATANIMATIE en -MUZIEK, ingericht door
Het Varken van St.-Antonius in de Boerenleger
straat 6 van 14 tot 18 uur- 's avonds: optreden
NEMO en THE SIDEBURNS, gevolgd door fuif, in
de zaal van Het Varken.
• MARIONETTENTEATER HOUTEKOP met het
stuk 'URBANUS, HET GENIE VAN TOLLEM
BEEK' naar de gekende strips, in de refter van de
gemeentelijke lagere school Andreas Vesalius in
de Kontichstraat 21 om 15.00 uur.
• KERMISSCHIETING OP STAANDE WIP, inge
richt door de Kon. Handbooggilde St.-Sebastiaan
in de hovingen Hof ter Linden in de Drie
Eikenstraat om 15.00 uur.
• OPTREDENS van FAKIR RAMSES (met vuur
spuwen, slangenspel, lopen over een nagel
plank...) aan het oud gemeentehuis om 17 uur en
om 18 uur.
• KERMISTAPOE door de Kon. Fanfare St.
Rosalia in de braderijstraten van 19 tot 21 uur.

@8 =dag 6 september
• ROMMELMARKT in de Doelveldstraat, Vrij
willigerssiraat, Onafhankelijkheidsstraat, Troost
straat en rond hei Gemeenteplein met deelname
van verscheidene Edegemse verenigingen van 8
tot 13 uur.

• MUZIKALE RONDGANG door de Rosaliakapelle
in de braderijstraten van 10.30 tot 14 uur.
• EUCHARISTIEVIERING in de Basiliek in de
Hovestraat met muzikale begeleiding van het
Symfonisch Jeugdorkest Edegem om 11.30 uur.
• VISWEDSTRIJD 'Schaal van de Burgemeester',
ingericht door Hengelmaatschappij Om ter Grootst
op het Arendsnest in de Boerenlegerstraat van
12.30 tot 18 uur.
• OPTREDEN van SHOWBAND LYRA in de bra
derijstraten van 14 tot 17 uur.
• KONCERT van Akkordeonvereniging De Nachte
gaal in de tuin van de muziekakademie in de
Terelststraat van 14.30 tot 15.30 uur.
• ANIMATIEPROGRAMMA, georganiseerd door
de Edegemse Middenstandsraad op het podium
aan de Strijdersstraat/Oude-Godstraat, met:
MECHANISCHE STIER van 15 tot 20 uur,
OPTREDENS van URBANUS-IMITATOR om
15.45 en 17 uur en van EDDY WALLY om 16 en
17.30 uur.
• MUZIKALE WANDELING door de muziekkapel
K.S.A. O.L.V.-van-Lourdes in de braderijstraten
tussen 15.30 en 16.00 uur.
• JAARMARKTKONCERT van het Edegems
Harmonieorkest in de tuin van de muziekakade
mie in de Terelststraat van 15.30 tot 16.30 uur.
• VERRASSINGSOPTREDEN ingericht door Het
Varken van St.-Antonius in de Boerenlegerstraat 6
om 20.00 uur.
• VUURWERK aan het Meihof aan de Basiliek in
de Hovestraat om 21.30 uur.

Maandag 7 september
• VOETBALWEDSTRIJDEN 'Wisselbeker Leo
Tindemans' tussen gemeentepersoneel en
Edegemse Middenstand en 'Wisselbeker mevr. T.
Goossens-Luyckx' tussen vaders jeugd B.E.S. en
trainers jeugd B.E.S. georganiseerd door KVV
Belgica-Edegem Sport in het gemeentelijk sport
stadion Vic Coveliers in de Jan Verbertlei, beide
om 18.30 uur.

Dinsdag 8 september
WEKELIJKSE MARKT in de Trooststraat van 8 tot
13 uur.

Zondag 13 september
WIELERWEDSTRIJD VOOR INTERNATIONALE
LIEFHEBBERS, ingericht door EBC De
Molenvrienden, met start en aankomst in de Drie
Eikenstraat 91 aan café 't Saske, van 15 tot 18
uur.

Voor inlichtingen kan u terecht bij Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel.: 03/457.78.40 - toestel 213.
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Elsdonkfeesten 1992
Graag nodigt het komitee Elsdonkfeesten U
uit op hun jaarlijks feestweekend. Dit vindt
traditioneel plaats op fort 5 in en rond loods
24 aan de bioklas. Volgende aktiviteiten wor
den gepland:

Vrijdag 18 september
19.30 uur: KAART- EN DARTSWEDSTRIJD
voor mannen en vrouwen - inschrijvingen
vanaf 18.30 uur - inleg:. 100 fr.

Zaterdag 19 september
14.00 uur: KINDERNAMIDDAG
animatie en spelletjes allerhande, waarbij
mooie prijzen kunnen gewonnen worden.
21.00 uur: BAL
met optreden van het orkest Steve and the
Atkins - tussenoptreden van Gregoir (VTM
Soundmix Eric Clapton) - inkom: 50 fr.

Zondag 20 september
9.00 uur: H. MIS
in de kerk H. Familie op het Kerkplein
11.00 uur: MUZIKAAL OPTREDEN
door The Swinging Music Band (dixieland
muziek)
11.00-17.30 uur: RONDRITTEN MET
PAARD EN KAR - PONYRITTEN
15.00-18.00 uur: MUZIKAAL OPTREDEN
door de Red Hackle Pipe Band (doedelzak
band)
19.00 uur: GEZELLIG SAMENZIJN
met muzikale omlijsting door hammondorgel

Zaterdag en zondag
doorlopend:
SPRINGKASTEEL
SPELLENKRAAMPJES
BARBECUE
FRIETKRAAM
PANNEKOEKENSLAG
TOMBOLA

Gezelligheid troef!
Komt U ook eens langs?

Info: Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te 2650 Edegem 
tel.: 457.78.40 - toestel 213.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 111111111111111



Ez
/II\
1MANT

• Op ZATERDAG 26 SEPTEMBER wordt in heel Vlaanderen de "Dag van de
Klant" georganiseerd.

Onder impuls van de Gemeentelijke Middenstandsraad doet ook Edegem mee!

Op 26 september vergasten de deelnemende middenstanders U op een bijzon
dere attentie.

• Dank zij het akkoord met de recyclagebedrijven
is een ophaling in drie verschillende plastiek
frakties niet meer nodig; de noodzakelijke
scheiding van de plastiek zal door de firma's
zelf gebeuren.
Dit maakt het werk voor U en voor ons stukken
eenvoudiger.
Voor de goede orde toch nog even de vereiste
richtlijnen:

Bij de MAANDELIJKSE ophaling van GROOT
HUISVUIL zet U de verzamelde PLASTIEK
afzonderlijk en goed herkenbaar in geopen
de kartonnen dozen, buiten.
Een afzonderlijke preswagen zal alle plastiek
die herkenbaar gestapeld ligt, meenemen.

Naderhand wordt dit door de gemeente voor
scheiding en recyclage aangeboden aan
gespecialiseerde firma's.

Met aandrang vragen wij:
• enkel plastieken flessen (PVC, PET, PE) aan
bieden
• de flessen UITSPOELEN en ontdoen van
stopjes
• geen plastieken verpakking voor KGA aanbie
den (pesticiden, vergif...)
• absoluut géén andere afval bij uw plastiek
steken.

Met dank voor uw medewerking.

$elektieve ophaling plastiek
maandelijks bij ophaling groot huisvuil
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VERKEERSLEEFBAARHEIL
Drie Eikenstraat

1 1 1 1 1 1 herinrichting 1 1 1 1 1 1
De Drie Eikenstraat is een belangrijke invalsweg van de
gemeente, waar de verkeersintensiteiten en snelheden vrij
hoog liggen. De verkeersveiligheid van de zwakke
weggebruiker, nl. de voetganger en fietser, laat te wensen
over.

In het kader van het verkeersleefbaarheidsplan werd deze
invalsweg dan ook prioritair gesteld.

Op 15 en 18 juni werd het plan respektievelijk door de
stuurgroep en de inwoners van de Drie Eikenstraat algemeen
goedgekeurd, mits enige kleine opmerkingen.

Doelstellingen en uitgangspunten:

- vlotte afwikkeling van het verkeer:
• rijbaanbreedte: 6 meter
• sobere snelheidsremming: plateaus, verkeersgeleiders.
verkeersveiligheid:
• verhoogde fietspaden
• doortrekken voet- en fietspad over de zijstraten
• lage snelheid voertuigen: 40 à 50 km/uur
• verbeteren van de oversteekbaarheid
• verbeteren openbare verlichting
• aandacht voor de halteplaatsen van het openbaar
vervoer

- verkeersleefbaarheid:
• het verbeteren van de verkeersveiligheid komt
de leefbaarheid ten goede

• door een trage snelheid is de milieuoverlast lager
• groenvoorzieningen =
- milieuoverlast wordt draaglijker
- geeft de weg een ander karakter ("straat i.p.v. weg")

• verbeteren openbare verlichting

Raming:

- wegenis- en rioleringswerken: ± 14 000 000 fr.
- verlichting: ± 750 000 fr.

Uitvoering:

- voorjaar 1993

Fietspad achter
parkeerstrook
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»SPLAN EDEGE

Ter hoogte van de zijstraten worden
het voet- en fietspad, op gelijke hoogte,
doorgetrokken over het kruispunt heen:

deze "drempel"konstruktie maakt de
autobestuurder duidelijk dat hij
rekening moet houden met voet
gangers en fietsers
inkompoort achterliggende woonwijk
(geplande zones 30).

----h!=,e
T]lire=,ge#a

I

j \ \~(J',r=--,:::;1iddengeleider: -.,--___, il '] (''./.
oei9gi oversteekbaarheid >. i [è
1is oen eerste aankondiging @ rrl i $°' de aotomobmst dat hij het \~J ; 1 j
in@ii l E] 4
etheidsremming. ff (é

k {Ii
W

5°75o>4'
@+i

plateau + middengeleider:
- tweede aankondiging voor de auto

mobilist dat hij het centrum nadert
verbetering van de oversteekbaarheid

- snelheidsremming.
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Indische Chaya

Op zaterdag 5 en zondag 6 sept. '92
naast Huis Hellemans

(hoek Strijdersstraat, Terelststraat)

Ontwikkelingssamenwerking betekent ook kul
turele uitwisseling! En wat vertelt gastronomie
al niet van de zeden en gewoonten van een
vriend?
Verrijk daarom uw kennis van uitheemse
geneugten en kom samen met ons proeven
van de Indische keuken.
Dit exotische extra verlofje is vlug meegeno
men en u steunt hiermee onze vrienden in de
derde wereld.
Initiatief van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking onder
auspiciën van het gemeentebestuur Edegem.t' TE± Pjf9E_ze

~

•--1 ~ ' ' ---~ ""' . - , ,._ .....;... ~
jet{ t é I •-± n-ls_an 1ai...M9aas.
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Tombolakraam
Zoals elk jaar tijdens de jaarmarktfeesten, zijn
er vele geschenken te winnen op het tombola
kraam (in de Strijdersstraat naast de restaurant
tent).

Kigembe-brood
Speciaal gebakken voor de jaarmarkt door één
van de beste bakkers in Edegem, ons vermaar
de KIGEMBE-BROOD! Grijp nu uw kans en
proef deze gezonde drie-granen
lekkernij enkel en alleen te verkrij
gen wanneer heel Edegem feest
(in ons tombolakraam).

Indische gastronomie
De Indische kerriegerechten!
Bijzonder en typisch in de Indische keuken zijn de aro
matische kruidenmengelingen: de kerrie's. De poedersa
menstelling (masalah) is voor elk gerecht verschillend en
door de jaren heen zeer goed uitgebalanceerd.
Elke 'kerrie' steunt op een keuze tussen: anijs, pepers,
karwij, kardemom, kaneel, kruidnagel, kokos, koriander,
komijn, knoflook, dille, gember, kurkuma, citroen, sat
traan, mosterdzaad, sesam, cayenne, tijm, marjolein, lau
rier, basilicum, rozenwater.

Onze Indische Chaya-menu
à 545,- fr.

(Indische kindermenu à 295,-fr.)

APERITIEF NAAR KEUZE
Godavari Safari. Bombay Punch, Punjab Passie,.

DHAL CURRY MET CHAPPATIES
Een mild prikkelende Indische kerriesoep op basis van

smaakgevende groenten, champignons en onontbeerlijke
aromatische kruiden. Het tussendoor knabbelen aan de

chappaties, geeft dat elke hap evengoed blijft smaken als de
eerste.
OF

PAKURAS gebakken op de TAWA
Aziatisch-Indisch voorgerecht. Dé revelatie van de jaarmarkt!
Een bonte mengeling van verschillende verse groenten en
smaakgevende vleesreepjes, voor uw ogen gebakken op de
tawa', in een mixture van Indische kruiden, parfums en

sausen, aangepast aan uw wensen en smaak.

***
MURGEE MASALAH met PULAO

Heerlijke Indische kerrie-kip, gemarineerd tesamen met
appel, ui en tomaat, in een weluitgekozen masalah (specerij
enmengsel) waarin alle smaakvarianten aan bod komen. Het

geheel wordt opgediend met de traditionele pulao (rijst).

***
MALPURA-DESSERT

Overheerlijke Indische pannekoek, doordrenkt van een ver
frissend parfum, bekroond met ijs.

***
CEYLON TEA

I I I I Il l l l l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 12 l 111111111111111



•

@

Gemeentelijk
Seniorenfeest
De Gemeentelijke Bejaardenraad organiseert in
samenwerking met het Gemeentebestuur een
feestnamiddag voor alle senioren van Edegem.

Dit feest, welke door de jaren heen een goede tra
ditie geworden is, heeft plaats op dinsdag 13
oktober in de Gemeentelijke Sporthal "Den
Willecom", Terelststraat 2 te Edegem.
Aanvang 14.30 uur - deuren open om 14.00 uur.

Het showprogramma wordt dit jaar verzorgd door:

EOE BENNY
Operettezangeres
#ARIA WEYERS

Buikspreker DANNY MARCEL
en

Orgelist RENE VAN ROOYEN

Tijdens de pauze kunnen alle aanwezigen genie
ten van een tas koffie of thee, met daarbij koffie
koeken en gebak.

De inkomkaarten kosten 40 fr. en zijn verkrijgbaar
bij de plaatselijke bonden van gepensioneerden
en bij uw gemeentebestuur (Administratief
Centrum - 2de verdieping - sekretariaat, mw. G.
Van Looy).

Mogen wij zeer in het bijzonder vragen dat alle
geïnteresseerden slechts één inkomkaart kopen.
De bedoeling van de kaartenverkoop is te kunnen
ramen hoeveel koffie/thee, koffiekoeken en gebak
er moeten besteld worden.

Ook zal wederom een speciale busdienst worden
ingelegd, waarvan de vertrektijden vermeld staan
op de achterzijde van de toegangskaart.

Aan al onze senioren wensen wij alvast een aan
gename en denderende feestnamiddag!

GEMEENTE EDEGEM

l .il Gemeentediensten 4
Huisvuilophaling 4
O.C.Mw. 4

Wachtdiensten 4
Gemeentekrant

LOKALE
KABELTEKST

INTERTEVE

24 / 24 uur Edegemse informatie
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Nieuws uit de
gemeentelijke gezinsraad
Kursus "zelfverdediging en
weerbaarheid tegen geweld"
voor 14- tot 17-jarige meisjes
De gemeentelijke gezinsraad organiseert een kur
sus "zelfverdediging en weerbaarheid tegen
geweld" voor 14- tot 17-jarige meisjes. Deze kur
sus, welke gegeven wordt door Refleks v.z.w., zal
plaatsvinden op 31 oktober, van 9.30 tot 12 uur en
van 13 tot 15.30 uur, in de turnzaal van de
Andreas Vesaliusschool, Kontichstraat 21 te
Edegem.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door
betaling van 200 fr. bij de heer E. Van Genechten,
p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, tijdens de kantooruren.
Indien er bezwaren zijn tegen de vraagprijs, gelie
ve dan in kontakt te treden met mevr. M. Blondé,
voorzitter gezinsraad (tel. 455.27.90).
Let wel, er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar!

Kursus "voorbereiding
op pensioen"
De gemeentelijke gezinsraad organiseert in
samenwerking met de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen andermaal een kursus "voorbereiding
op pensioen". Deze zal plaatshebben in het najaar
en een informatieavond hierover is gepland op
donderdag 24 september, om 20 uur, in de raad
zaal van het oud gemeentehuis. Deze kursus
wordt verzorgd door medewerkers van de v.z.w.
LEEF-tijd en is gespreid over 10 avonden.

Inschrijven kan door betaling van 2.000 fr. bij de
heer E. Van Genechten, p.a. Administratief
Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem, tijdens de
kantooruren.

Rekreatiesportvereniging 50-plussers Edlegen

Gezien het blijvende sukses, werd besloten ook
dit jaar een nieuwe reeks rekreatiesportaktivi
teiten voor 50-Plussers te organiseren.

Bent U 50, 60, 70,... jaar en sportief aangelegd,
dan bent U hartelijk welkom om telkens om de 14
dagen op zondagnamiddag een of andere sport
tak te komen beoefenen.

Op zondag 13 september a.s. wordt gestart met
een wandeling in het kader van de Open
Monumentendag. Verder zijn in het programma
opgenomen: petanque, zoekrally, yoga, badmin
ton, lenigheidsoefeningen, rytmische gymnastiek,
netbal en volleybal, enz...

Voor het volledige programma van 14 rekreatie
sportaktiviteiten wordt een bijdrage gevraagd
van 500 fr per persoon, verzekering inbegrepen.

Daarnaast worden nog tal van nevenaktiviteiten
georganiseerd, zoals een gezellig samenzijn, een

pannekoekennamiddag en een daguitstap om het •
seizoen te besluiten.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt U zich
wenden tot:
Mevr. T. Goossens-Luyckx, Schepen van Sport,
Parken en Plantsoenen
of
Dhr. A. De Roeck, Sportfunktionaris,
Administr. Centrum, Kontichstraat 19, Edegem.
Tel.: 457.78.40.

U kunt ook uw naam en adres opgeven via de
Info-foon: tel.: 457.78.88.
Druk na de welkomstgroet achtereenvolgens de
nummers 1 (= meer uitleg), 1 (= mogelijkhe
den), 2 (= dienstenlijn), 1 (= boodschap voor
gemeentediensten) en spreek na de toon uw
boodschap in: naam, adres en telefoonnummer
+ de reden van uw telefoontje. U krijgt dan zo
spoedig mogelijk alle informatie thuisgestuurd.
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Zaterdagavondkoncert

Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u graag uit op
haar tweede zaterdagavondkoncert van dit jaar:

GAGGINI STRIJKKWARTET

•

Het voormalige Eugène Ysaye kwartet

met

Jenny Spanoghe, viool

Bart Lemmens, viool

étrice Derolez, altviool

Rigo Messens, cello

één voor één begaafde musici,
die hun studies op schitterende wijze voltooiden

aan onze Koninklijke Muziekconservatoria.

Datum:
zaterdag 26 september om 20.15 uur

Plaats:
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem

Kaarten:
250 fr.

150 fr. voor +3-pas, CJP en -18-jarigen
10% korting voor de 'Vrienden van de Edegemse

Koncerten'

Voorverkoop en informatie:
Kristel Kussé, Administratief Centrum,

Kontichstraat 19 te 2650 Edegem.
Tel.: 457.78.40 - toestel 213.

Er zijn veel mannen en vrouwen die weinig ver
stand 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 voor:

Basiskursus automekaniek voor vrouwen
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.

Wanneer?
Woensdag 7, 14 en 21 oktober van 20.00 tot
22.00 uur en zaterdagochtend 24 oktober van
10.00 tot 12.00 uur.

Waar?
In het Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem. Op zaterdag 24 oktober gaan we naar
garage De Krikker, Turnersstraat 36 te Antwerpen.

Begeleiding: Bob Dockx van garage De Krikker.

Bijdrage: 500 fr. voor de reeks.

Inschrijven:
door betaling van 500 fr. op het gemeentesekreta
riaat bij Kristel Kussé, Kontichstraat 19 te
Edegem.
Inschrijven vanaf 1 september (tussen 9 en 12 uur
of tussen 14 en 16 uur) en vóór 20 september.
We aanvaarden maximum 15 deelneemsters.

Inlichtingen:
op bovenstaand adres.
Tel.: 03/457.78.40 - toestel 213.

Basiskursus automekaniek
yr rouwen
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Veiligheid,
daar zorgen we best samen voor

Tentoonstelling
"Inbraak- en diefstalpreventie"
Tijdens de jaarmarktfeesten richt politie Edegem
een tentoonstelling "Inbraak- en diefstalpre
ventie" in.

Deze vindt plaats in Huis Hellemans, in de
Strijdersstraat, op zaterdag 5 en zondag 6sep
tember, telkens van 10 t0t 18 uur.

iedere inwoner van Edegem wordt er vriendelijk
op uitgenodigd, want het voorkomen van misdrij
ven is een zaak van de politie én U!

OOK IN EDEGEM IS
UW FIETS NIET VEILIG

Wist je dat:
- in Edegem in 1991 bij de Politie 198 aangiften
gedaan werden van fietsdiefstallen?
- van die 198 gestolen fietsen er maar een 30-tal
werden teruggevonden in de gemeente zelf, of net
buiten de gemeente?
- de meeste (± 80%) van deze diefstallen
gepleegd werden op 5 plaatsen in Edegem, nl.:
JAWA, Hovestraat
GB, Prins Boudewijnlaan
Jeugdhuis Limerick
Sporthal Den Willecom
fietsenstalling J. Notéstraat?

- in zeer veel gevallen de fiets niet eens slotvast
werd achtergelaten?

Wat kan je er tegen doen?
In de eerste plaats zijn het de fietsers zelf die er
wat moeten aan doen. Als zoonlief effetjes die
fiets van de mama pakt om naar de winkel te rij
den, dan moet hij ook de moeite doen de fiets op
slot te doen. Uit de cijfers boven blijkt dat hij
anders wel eens kans heeft om thuis te komen
met de boodschappen maar zonder velo van de •
mama.

Denk nu a.u.b. niet dat je enkel op de vijf boven
vermelde plaatsen een kettingslot moet plaatsen,
want ook elders worden fietsen gestolen: vóór een
woning, vóór een garage, ... enz.

Plaats je eens in het vel van de fietsendief, (maar
niet te lang a.u.b.).
Je kan zelf wel bedenken dat het veel handiger is
een fiets mee te nemen die in een donker hoekje
staat, zonder slot.

Daarom
Laat je fiets niet nodeloos buiten tegen de gevel
staan, als het anders kan en zeker nooit 's nachts.
Schaf je een degelijk en zwaar fietsslot aan en
gebruik het, liefst aan het achterwiel, ook al is het
soms wat hinderlijk.

Leg in de mate van het mogelijke je fiets vast aan
een paal, het fietsenrek, aan de fiets van een
makker of vriendin of aan een andere vaste hin
dernis.

Laat je fiets graveren op de gemeentelijke dien
sten (Zomerlei, naast de Brandweerkazerne) en
hou een registratiefiche van je fiets bij.
Wordt je fiets toch gestolen, doe dan altijd aangifte
bij de politie, want het gebeurt dat de politie fiet
sen terugvindt doch de eigenaar ervan niet meer
kan opsporen...! Zorg er dan wel voor de registra
tiefiche met de detailbeschrijving van je fiets bij te
hebben.

Zie je toevallig dat iemand bezig is een fiets van
een ander te ontvreemden, verwittig dan zo snel
mogelijk de politie.
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ALARMSYSTEMEN

een zaak van
de politie én U!

Vals alarm
- Nadat er zich een vals alarm heeft voorgedaan,
moet een erkend installateur binnen de 3 dagen
ter plaatse komen (inschrijven in onderhouds
boekje).

- Wanneer een vals alarm te wijten is aan een
technisch defekt, kan de bevoegde politieman de
gebruiker van het alarmsysteem verplichten hem
binnen 10 dagen een bewijs voor te leggen waar
uit blijkt dat er op een erkend installateur een
beroep is gedaan om het defekt systeem te her
stellen.

- Wanneer men binnen één jaar meer dan drie
maal vals alarm, te wijten aan een technische
oorzaak heeft vastgesteld, kan de politie de ver
plichting opleggen de installatie te laten keuren
door een geakkrediteerde certificatie- of keu
ringsinstelling, die hiervan een verslag dient op te
maken.

- Indien er binnen één maand meer dan 3 valse
alarmen werden vastgesteld te wijten aan een
technische oorzaak, dient het alarmsysteem bui
ten werking te worden gesteld tot dit hersteld is.

- Indien een vals alarm wordt vastgesteld bij de
alarmsystemen in werking vóór 08.06.91, worden
deze punten van kracht uiterlijk 15 dagen na het
valse alarm.

- Zoals eerder gezegd is dit slechts een korte
samenvatting van deze wetgeving. Nadere inlich
tingen kunnen steeds verkregen worden bij de
politie van Edegem, (hoofdinspekteur J.
Vermeiren - tel. 457.78.50 - toestel 223).

- Zij die over een alarminstallatie beschikken wor
den verzocht hiervan aangifte te doen bij de poli
tie, waar een aangifteformulier kan ingevuld wor
den.

geïnstalleerd, mag eerst in werking worden
gesteld nadat een erkend installateur de installa
tie heeft goedgekeurd. Het in werking stellen van
een alarmsysteem wordt afhankelijk gesteld van
het sluiten van een onderhoudskontrakt. In dat
kontrakt moet worden bepaald dat de installatie
tenminste éénmaal per jaar wordt nagezien door
een erkend installateur. De datum waarop de
installatie is nagezien, de identiteit van diegene
die dat heeft gedaan en de uit te voeren werk
zaamheden (of herstellingen) dienen in het daar
toe voorgeschreven onderhoudsboekje te wor
den vermeld. Dit boekje moet voorhanden zijn op
de plaats waar het alarmsysteem is geïnstalleerd
opdat de politie- of rijkswachtautoriteiten daarvan
inzage kunnen nemen in geval van alarm.

- Negen jaar na de datum van de installatie van
het systeem moet het systeem grondig worden
nagezien.

- Deze verplichtingen zijn sedert 08.06.91 onmid
dellijk van toepassing bij een nieuwe installatie.
Voor bestaande installaties in gebruik vóór
08.06.91 worden deze bepalingen van kracht op
08.06.93.

In het Staatsblad van 08.06.91 verscheen het K.B.
van 28.05.91 tot vaststelling van de voorwaarden
van installatie, onderhoud en gebruik van alarm
systemen in alarmcentrales door beveiligingson
dernemingen. Deze wetgeving houdt een aantal
verplichtingen in voor de gebruiker van een alarm
systeem en is van toepassing op de alarmsyste
men die:
1. geinstalleerd zijn in een gebouw of in de bijge
bouwen, gebruikt als woning of voor de uitoefe
ning van een beroepswerkzaamheid;
2. voorzien zijn van een buitensirene of een moni
torverbinding waarmee de politie of de rijkswacht
kan worden opgeroepen.

Kort samengevat komt de wetgeving hierop neer:
- De gebruiker van een alarmsysteem MOET de
korpschef van de gemeentepolitie binnen de vijf
werkdagen na de ingebruikneming van het sys
teem hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Dit is ook van toepassing op de alarmsystemen
die slechts aan de in nummer 1 gestelde voor
waarden voldoen.

- De gebruiker van een alarmsysteem is verplicht
de identiteit van tenminste één kontaktpersoon
op te geven die uitdrukkelijk zijn toestemming
geeft om bij afwezigheid van de gebruiker van de
alarminstallatie ter plaatse te komen bij de inwer
kingtreding van het alarm en die over de sleutels
van het beveiligde gebouw beschikt of kennis
heeft van de toegangssystemen en overweg kan
met de installatie. Hij dient snel bereikbaar te zijn
en moet in staat zijn het alarm te kunnen uitscha
kelen.

- Indien binnen de 30 minuten nadat een politie
dienst op de hoogte is gebracht van een alarm
melding, de gebruiker of de kontaktpersoon niet
bereikbaar is, of indien binnen de 30 minuten,
nadat deze bereikt is, deze niet ter plaatse is,
kan elke bevoegde politieambtenaar het alarm
systeem met alle middelen laten neutraliseren.

- Een alarmsysteem dat de gebruiker zelf heeft
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Gemeenteschool
Andreas Vesalius
Kontichstraat 21 - 2650 Edegem

Voor meisjes en jongens
1ste tot en met 6de leerjaar.

Inlichtingen en inschrijvingen van nieuwe leerlin
gen op werkdagen tot 31 augustus,
telkens van 10.00 tot 12.00 uur

van 13.30 tot 17.00 uur
van 18.30 tot 21.00 uur

of op afspraak: tel. 457.56.76.

Een kindvriendelijke, open, aktieve en kreatie
ve school.

Edegems Taalatelier (ETA)
Romeinse Put 2- 2650 Edegem

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans.
Programmakursus, brugkursus, konversatiekursus
en reiskursus.

Talen leren spreken en schrijven, of uw taal
kennis onderhouden ...

Wij waarborgen een voortreffelijk taalniveau door
middel van geleidelijkheid, veel herhaling en per
soonlijke aanpak: onze leerkrachten hebben tijd
voor U! Geen examens, geen stress; wel voldoen
de stimulans via één lesbeurt van 2 uren per
week. Een leerritme dat U makkelijk aankan. Na
het vierde jaar krijgt U een getuigschrift.
We vestigen uw aandacht erop dat, zoals niet ver
meld stond in ons vorig nummer, het ETA ook een
konversatiekursus inricht. Deze start op maan
dag 28 september.

Info:
- Dhr. L. Van der Sande, tel. 440.37.27
- Dhr. Th. Schammelhout (gemeentesekretariaat),
tel. 457.78.40.

Lessen rooster:
Alle informatie hieromtrent kan U verkrijgen via de
gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"- tel.
457.78.88 - druk achtereenvolgens op volgende
toesen van uw telefoontoestel: 1-1-1-5-2-2-3.

Hof ter Elst, Terelststraat 69 - 2650 Edegem

Toelatingsvoorwaarden:
- 8 jaar vóór 31.12.1992
- voor kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar
vóór 31.12.92
- na 1 jaar notenleer, toegang tot de kursus instru
ment.

Inschrijvingen (in de muziekakademie):
dinsdag 1 september: 17-20 uur
woensdag 2 september: 14-20 uur
donderdag 3 september: 17-20 uur.

Inlichtingen:
tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40
(gemeentebestuur Edegem)
na de kantooruren: tel. 457.46.93
(muziekakademie).

Inschrijvingsgeld:
1.500,-1r.:- 18j. 0p 31.12.92
3.000,-fr.: +18j. en - 25 j. 0p 31.12.92
4.500,-fr.: + 25j. 0p 31.12.92
Uitzonderingsregeling:
1.000,-fr.: - 25 j. 0p 31.12.92
3.000,-fr.: +25 j. op 31.12.92
indien ofwel:
- werkloos - bestaansminimum - werkzoekende
- arbeidsongeschikt - mindervalide - studiebeurs in
90-91--18 jaar EN gezinslid reeds een inschrij
vingsgeld betaald.

Lessenrooster:
Alle informatie hieromtrent kan U verkrijgen via de
gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"- tel.
457.78.88 - druk achtereenvolgens op volgende
toetsen van uw telefoontoestel: 1-1-1-5-2-2-2.

Kunstakademie
Drie Eikenstraat 18 - 2650 Edegem

Algemeen beeldende vorming voor kinderen van 6
tot en met 11 jaar.

De beeldtaal leren begrijpen en gebruiken.

Inlichtingen:
- 457.78.40 Mevr. K. Kussé, Gemeentehuis Edegem
- 449.31.85 Akademie Mortsel.

Inschrijvingen:
1,2, 3 en 4 september van 17 tot 19 uur.

ó

Gemeentelijk onderwijs
Muziekakademie
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Zorg voor het
leefmilieu

Ik slik niet alles

Klein Gevaarlijk Afval
apart houden in de

MILIEUBOX

DE MILIEUBOX WORDT U GRATIS TER
BESCHIKKING GESTELD

GELIEVE DEZE TE KOMEN AFHALEN:

ofwel:

Groen- en Milieudienst
Binnenfort rekreatiedomein Fort 5
alle werkdagen
tussen 9 en 12 uur of 14 en 16 uur

ofwel:

Dienst Gemeentewerken
Heldenstraat 15
alle werkdagen
tussen 10 en 12 uur of 14 en 16 uur

De inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) is in
Edegem geen onbekend begrip. Vele bewoners van
onze gemeente maken reeds gebruik van deze
selektieve inzameling. In 1991 werd op deze manier
13.000 kg. KGA ingezameld.
Reeds geruime tijd is er sprake van de MILIEUBOX,
die elk Vlaams gezin gratis zou ter beschikking
gesteld worden. Inmiddels zijn deze milieuboxen ook
in Edegem geleverd en worden ze te uwer beschik
king gesteld. U hoeft hem enkel even af te halen.
De KGA-box biedt de mogelijkheid om klein gevaar
lijk afval afkomstig uit het huishouden, selektief én
veilig op te bergen tot er een inzameling plaatsvindt.
In de milieubox zit een folder met een lijst van pro
dukten die er in thuis horen. Data en plaatsen van
inzameling worden steeds opgenomen in het
gemeentelijk informatieblad.
In de overtuiging dat het milieubewustzijn van onze
bevolking zeer groot is, durven wij erop rekenen dat
u zo spoedig mogelijk de milieubox zult komen afha
len. Wij danken u voor uw bereidwillige medewer
king.

Aandacht!!!

Speciale uitreiking milieuboxen
tijdens de inzameling van KGA op 5

september en 3 oktober
INZAMELINGEN KGA

5 september:
10.00 tot 12.00 u: Joe Englishlaan
12.30 tot 14.30 u: St.-Goriksplein
21 september:
13.30 tot 14.15 u: Noulaertsplein
14.30 tot 15.15 u: Oude Terelststraat (parking)
15.30 tot 16.15 u: Onafhankelijkheidsstraat (tegen Oude
Godstraat)
16.30 tot 17.15 u: Aug. Coolslaan (pleintje)
17.30 tot 20.30 u: Gemeenteplein
3 oktober:
10.00 tot 12.00 u: Gemeenteplein
12.30 tot 14.30 u: Ph. de Monteplein
19 oktober:
13.30 tot 14.15 u: W. Herreynsstraat (t.h.v. speelplein)
14.30 tot 15.15 u: Joe Englishlaan (zijde parking GB)
15.30 tot 16.15 u: P. van den Bemdenlaan (tegenover
Papenblok)
16.30 tot 17.15 u: Den Leeuwenbergstraat (achterzijde GB)
17.30 tot 20.30 u: Ph. de Monteplein
21 november:
9.30 tot 12.30 U: Gemeenteplein
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75.000ste bezoeker
in Huis Hellemans

Op 24 mei ll. kon in het Gemeentelijk Kunst
centrum Huis Hellemans de 75.000ste bezoeker
verwelkomd worden: mevr. Van Eygen-Van de
Sande.

De dank aan alle kunstliefhebbers en sympatisan
ten, die gedurende bijna 15 jaar de exposanten in
Huis Hellemans moreel met hun belangstelling
hebben gesteund, zal gesymboliseerd worden in
een geschenk: een tekening uit de kunstmap "De
Dunne Muts" van Hugo Deprins. Schepen van
Kultuur Frieda Laforce-Janssens, ondervoorzitter
van de v.z.w. Tentoonstellingshuis Hellemans, zal
haar namens de Raad van Beheer dit geschenk
overhandigen tijdens de vernissage ter gelegen
heid van de tentoonstelling van het grafische
werk van Freddy Theys.

Deze Edegemse kunstenaar exposeerde in 1979
reeds in Huis Hellemans.
In de katalogus van die tentoonstelling vonden we
volgende tekst:

Gemeentelijke Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijderstraat 14- 2650 Edegem

"Zijn werken zijn in de eerste plaats juwelen van exacte
lijnvoering, van haarscherpe en feilloze techniek. Geen
aarzeling, geen losheid, geen zwier, maar een onver
biddelijke vaste hand; geen hiaten of lacunes, maar tot
in alle uithoeken gefouilleerde en in de kleinste details
afgewerkte komposities. De aandacht voor het detail
blijft gebed in de totale indruk. Dit werk is nauwlettend,
zonder ooit afbreuk te doen aan de gaafheid van het
geheel."

en ook:

" De kunst van Freddy Theys is naar buiten geen
schokkende kunst, en in de hedendaagse kunst grijpt
men maar al te graag naar het begrip van de schok
omdat zeer velen niet meer de gave antennes van het
intrinsieke gevoel voor de gewone dingen des levens
bezitten. In deze teken- en graveerkunst groeit zorg
zaam en zorgvuldig het subtiele verhaal van het beeld,
omdat Theys op het blad een sensibiliteit neerschrijft
die ons aan de intieme vreugde van grote meesters
herinnert wanneer zij nieuwe landschappen of zelfs
eenvoudige planten ontdekten."

@

Deze tentoonstelling kan men bekijken in
Huis Hellemans

van 12 september tot 4 oktober

en dit op zaterdag en zondag van 1oot @
12.30 uur en 
van 14 tot 18 uur,
op woensdag van 14 tot 17 uur
en op vrijdag van 14 tot 16 uur.

GUN
KUNST
EEN
KANS,

BEZOEK
HUIS
HELLEMANS
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Spreekuur
Burgemeester
Heeft U vragen of problemen waarbij het ge
meentebestuur U kan helpen?
Onze burgemeester Koen Snyders is bereik
baar op het gemeentehuis, elke dinsdagvoor
middag van 10 tot 12 uur. Voortaan zal hij ook
spreekuur houden op maandagavond van 19
tot 20 uur.
Voor een onderhoud op andere tijdstippen, ge
lieve U voorafgaandelijk een afspraak te
maken. Dit kan bij Kristel Kussé, Administratief
Centrum, tel. 457.78.40 - toestel 213.

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
maandag 2 november (Allerzielen) en op woens
dag 11 november (Wapenstilstand).

Op zaterdag 31 oktober (weekend Allerheiligen)
zal er geen dienstverzekering zijn op de dienst
Gemeentesekretariaat.

Op voormelde zaterdag en op dinsdagavond 10
november (vooravond Wapenstilstand) zal er
tevens geen dienstverzekering zijn op de Dienst
Bevolking.

Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur is in het bezit van een
aantal gevonden heren-, dames- en kinderfietsen
en biedt deze, rekening houdende met de wettelij
ke voorschriften ter zake, te koop aan in de staat
waarin ze zich bevinden. Deze fietsen zijn te
bezichtigen op zaterdag 31 oktober e.k., van 9
tot 12 uur, in hal 44 van Fort 5 (ingang Rogier van
der Weydenstraat). Iedere fiets zal genummerd
zijn.

U kan ter plaatse een schriftelijk bod doen op de
fiets(en) die U wenst aan te kopen. Daartoe zullen
formulieren ter beschikking liggen. Het minimum
bod per fiets is bepaald op 100 fr.

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen zal
in zijn eerstvolgende zitting de biedingen openen
en de toewijzing doen aan de hoogste bieders.
Deze worden dan verwittigd. •
Noodnummers nationale
hulporganisaties
Sedert 15 juli zijn volgende nieuwe noodnummers
in gebruik:
- Rode Kruis Hulpdienst: 105
- Tele-Onthaal: 106

Deze nummers lopen tot 15.1.1993 samen met de
andere telefoonnummers van die diensten:
- R.K. 1911 en 078-15.19.11
- Tele-Onthaal 1919 en 078-15.19.19.

De Aidstelefoon en Hallo Kanker zijn sedert half
juli bereikbaar op een negencijferig nummer, nl:
- Aidstelefoon: 078-15.19.20
- Hallo Kanker: 078-11.18.88.
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Dagen van bezinning:
verzoening - vrede · herdenking

•

Zaterdag 7 november te 20.00 uur
HULDE AAN DE GEFUSILLEERDEN
VAN DE OORLOG 1914-1918
OP HET FORT 5
Bijeenkomst voor de optocht op het Kerkplein te
19.30 uur.
Met medewerking van de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen nodigt al
onze medeburgers uit om deel te nemen aan deze
plechtigheid, die in het teken staat van de wereldvrede.

Woensdag 11 november te 10.00 uur
HERDENKING VAN WAPENSTILSTAND
Plechtige Eucharistieviering in de Basiliek O.-L.-V.-van
Lourdes, Hovestraat. gevolgd door een bloemenhulde
aan hei monument van de gesneuvelden op de be
graaiplaats en aan het monument op de hoek
Onaihankelijkheidsstraat/Vrijwilligersstraat.
Met medewerking van de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

Zondag 15 november te 10.45 uur
TER GELEGENHEID VAN HET FEEST VAN DE
DYNASTIE TE DEUM en GEBED VOOR DE KO
NING
In de Basiliek O.-L.-V.-van-Lourdes. na de Eucharistie
viering van 10.00 uur.

Fragment uit de toespraak van de
Burgemeester tijdens een vorige doden
hulde

Mensen willen steeds het slechte van het
verleden trachten te vergeten of te verdoeze
len. Zelfs de naaldbomen vóór het monument
van de gesneuvelden op dit fort zijn zo hoog
opgegroeid als willen zij de stenen die aan
het verleden herinneren, wegbannen en een
natuurlijke muur bouwen tussen de gewezen
militaire bestemming van dit fort en zijn huidi
ge rol als groene Edegemse long.

Eenmaal per jaar, op een novemberavond
zoals deze, kunnen slechte herinneringen of
zelfs deze naaldbomen ons echter niet be
letten hulde te brengen aan de 16 landge
noten die hier tijdens de oorlog 1914-1918 0p
bruuske wijze het leven verloren. Zij zijn het,
die ons vandaag tai een oproep dwingen
voor een betere wereld die de mensen
rechten, zelfs bij gewapend konflikt, en in het
bijzonder de kinderrechten eerbiedigt en een
wereld waarin vrede, vrijheid en ver
draagzaamheid geen ijdele woorden zijn..."

•

Monument
van de
gesneuvelden
op Fort 5
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Edegem steunt
Somalië
Wij worden allen geraakt door de schrijnende hon
gersnood in Somalië.

Volgens de schattingen sterft elke minuut één
Somaliër van de honger. Hulpverleners gewagen
van 5.000 doden per dag. Dat zijn er 150.000 per
maand op een bevolking van 8 miljoen. 'De hel op
aarde', zo wordt het eens zo welvarende land van
wierook en mirre omschreven.

Op 6 september werd tijdens De Gordel een aktie
"Steun Somalië" gelanceerd door Radio 2 West
Vlaanderen met als eindpunt een shownamiddag
op 4 oktober in Flanders Expo in Gent. Het in
gezamelde geld wordt systematisch en zo vlug
mogelijk verdeeld over Artsen zonder Grenzen en
Het Rode Kruis, twee Belgische organisaties die in
de geteisterde gebieden opereren.

Voormelde aktie ging ook bij de Edegemse ge
meenteraad niet onopgemerkt voorbij. Zo besloot
de gemeenteraad namelijk in zijn zitting van 17
september j.l. het bedrag van 100.000 fr., dat jaar
lijks in de begroting staat ingeschreven voor nood
hulp, integraal te besteden als bijdrage voor
"Steun Somalië".

Inwoners die als solidaire wereldburger voorals
nog een storting willen overmaken, kunnen dat
nog steeds. De hulpaktie loopt namelijk voor on
bepaalde duur verder.

Hieronder geven wij U de desbetreffende reke
ningnummers:

"Om hen te helpen
en omdat honger

geen uitstel geeft ... 11

•

•
Steun Somalië met Radio 2 - 001-2450000-50

Het Rode Kruis - 000-0000025-25
(duidelijk vermelden "Somalië"

omdat de aktie van Het Rode Kruis ook gedeeltelijk
voor ex-Joegoslavië bestemd is)

Artsen zonder Grenzen - 000-0000060-60

Fiskaal vrijstellingsattest voor giften van 1000 fr. en meer.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

•

•

Containerpark
Eind vorig jaar kocht het gemeentebestuur vanwe
ge de firma Produco gronden en gebouwen gele
gen langs de Prins Boudewijnlaan; oppervlakte:
29.000 m.
Op deze gronden wil het gemeentebestuur o.m.
een containerpark of gemeentelijk recyclage
centrum verwezenlijken. Daartoe werd een bestek
goedgekeurd bestaande uit verscheidene loten:
wegenis en riolering, aanplantingen, onder
grondse en bovengrondse uitrusting, afsluiting,
verlichting en inbedrijfstelling.
Geraamde kostprijs: 18 miljoen frank.

B.P.A. nr.6 Buizegem
Om de kwaliteit van de woonfunktie in onze ge
meente op peil te houden, verder uit te bouwen en
te harmoniseren is er planning nodig.
De toekomstige situatie van een gebied kan be
paald worden in bestemmingsplannen. Eens
wettelijk vastgesteld, heet zulk een plan een
"bijzonder plan van aanleg" of B.P.A.
Zo werd voor het waardevol gebied gelegen
tussen de Kontichstraat, Hovestraat, Mechelse
steenweg en de grens met Kontich een B.P.A.
voorlopig goedgekeurd.
Op het raadsbesluit volgt een openbaar onder
zoek.

Heraanleg visvijver Romeinse Put
Het behoud van de bestaande visvijver langs de
Romeinse Put is om technische en financiële
overwegingen niet langer verantwoord.
Daarom besloot de gemeenteraad deze vijver te
dempen en het terrein terug aan te leggen.
Zo zal een nieuwe vijver worden aangelegd,
gesitueerd tussen de bestaande vijver en het voet
balterrein. Een slootinloop zal gebouwd worden op
de zijbeek van de Edegemse beek en een vijver
overloop vanuit een moerasgedeelte naar de
Edegemse beek. Op de gevormde dijk tussen vij
ver en moerasgedeelte komt een wandelweg.
Deze werken omvatten ook de aanleg van de oe
verbescherming rond de vijver en aan weerszijden
van de wandelweg alsook herbezaaiingen.
De geraamde kostprijs bedraagt 6,5 miljoen frank.

Verkaveling Boerenlegerstraat
De gemeenteraad keurde het wegentracé goed
van de verkaveling langs de Boerenlegerstraat en
de nieuw ontworpen straten ter hoogte van de
Boerenlegerstraat en de Arendsnestlaan en keur
de de voorwaarden tot aanleg van de wegenis
goed.
In het verlengde daarvan, werd een ereloonover
eenkomst vastgesteld voor het opmaken van een
ontwerp voor wegenis- en rioleringswerken in
Boerenlegerstraat en Arendsnestlaan.

PASTOOR VERMOESEN EN
ZUSTER DIREKTRICE
VAN DER AUWERA
NEMEN AFSCHEID
Op vrijdag 25 september werden E.H. E.
Vermoesen, pastoor van de St.-Jozef
parochie, en E.Z. H. Van der Auwera, direk
trice van het O.-L.-Vr.-van-Lourdeskollege,
afdeling Patronaatstraat en Jan Verbertlei,
naar aanleiding van hun opruststelling op
plechtige wijze ontvangen op het gemeente
huis.

Pastoor Vermoesen startte zijn loopbaan in
de St.-Jozefparochie op 17.7.1965. Op
26.7.1992 vierde hij zijn gouden priesterjubi
leum. Inmiddels 75 jaar geworden, is hij
door het kerkelijk recht verplicht om een
einde te stellen aan zijn funktie.

Zuster Van der Auwera werd tot direktrice
benoemd op 1.9.1975. 17 jaar lang heeft zij
met volle overtuiging haar school geleid. Na
een loopbaan van 36 jaar in het onderwijs,
waarvan 32 jaar in Edegem, neemt ook zij
afscheid.

Wij danken beiden voor hun jarenlange inzet
voor de Edegemse bevolking en wensen
hen een welverdiende rust!
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Kalender
Tentoonstel lingen

Van 7 tot 29 november wordt in
Huis Hellemans een tentoonstelling
georganiseerd door de heren

Hippoliet Van Tengelen
en Sylvain Simons.

Het gaat om een ietwat bijzondere
tentoonstelling: beide exposanten
zijn beroepspaswerkers die met
potlood of met pen merkwaardige
perfektionistische tekeningen
neerzetten.

Een bezoek loont echt de moeite!

U~ t,w.,ifuA"•'"''J.

,

- - 1JJJt7A-'Ei
Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 EDEGEM

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.

•



•

d tsc,cc±,Me
g
haJn
Gemeentehyk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Stn,dersstraat 14 2650 EDEGEM

BERICHT AAN ALLE EDEGEMSE BEELDENDE
KUNSTENAARS DIE IN DIALOOG WILLEN
TREDEN MET DE MUZE DER POEZIE

Schilders, beeldhouwers, fotografen, grafici, akwa
rellisten, textielkunstenaars, e.a. van Edegem wor
den uitgenodigd het onderwerp of de sfeer van
een gedicht uit te beelden.

Hun werk zal na selektie worden tentoongesteld in
Huis Hellemans van 15 mei tot 6 juni 1993.

Wie deze uitdaging boeit, kan voor inlichtingen
en/of deelname terecht bij dhr. A. De Roeck of
mevr. 1. Waterschoot, op de zetel van de v.z.w.
Tentoonstellingshuis Hellemans, Administratief
Centrum, Kontichstraat 19, Edegem
(tel: 457.78.40).

Wie vóór 1 november a.s. inschrijft, krijgt de
teksten toegestuurd en kan dan beslissen al dan
niet deel te nemen aan deze wedstrijd.

"Dialoog: woord en beeld"
in Huis Hellemans

nciaal-pedagogische toelage
aan moeders van minder-validen

•

Bij gemeenteraadsbesluit van 6 juni 1974 wordt
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 toe
lage toegekend van 6.000 fr. als tussenkomst in de
bijzondere zorg die het kind vereist.

Als tussenkomst in de bijzondere zorgen, wordt
eveneens aan de moeder (of persoon die haar ver
vangt) een toelage van 1.500 fr. per jaar verleend,
voor het zwaar fysisch of mentaal gehandikapt kind
(minimum 66 % invaliditeit) dat hetzij school
bezoekt, hetzij geplaatst is in een instelling en dat
minstens 50 % van de verlofperiode in familiever
band doorbrengt.

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.

Om de toelage te kunnen genieten, dient als bewijs
het laatste strookje van de uitbetaling van de ver
hoogde 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 13.11.'92 in
gediend worden bij het Kollege van Burgemeester
en Schepenen. Gelieve onderstaande strook te ge
bruiken 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 min
der-validen.

Gemeentelijke Sociale Dienst, Administratief Gebouw
Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Handtekening
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Belangrijke
mededelingen
Wat doen bij verlies, diefstal of
vernietiging van de identiteitskaart
(Europees type)?
U moet zo snel mogelijk persoonlijk aangifte doen
bij de politie van uw woonplaats of bij politie of
rijkswacht van de plaats waar het verlies, de
diefstal of de vernieling is vastgesteld. U dient een
recente pasfoto mee te nemen, die zal aange
bracht worden op het "attest van verklaring van
verlies of vernietiging van een identiteitskaart". U
ontvangt dit attest als tijdelijk identiteitsgetuig
schrift; bij verlies of vernietiging ervan wordt op
dezelfde wijze gehandeld.
Als U binnen de 15 dagen na deze aangifte uw
identiteitskaart terugvindt of -krijgt, moet U zich zo
spoedig mogelijk melden bij de politie en/of de
dienst bevolking van uw woonplaats om hen
hiervan in kennis te stellen en het "attest van verlies
of vernietiging van een identiteitskaart" af te geven.
Na deze termijn van 15 dagen zet de dienst bevol
king van uw woonplaats de procedure in voor het
afgeven van een nieuwe identiteitskaart. Bij het in
zetten van deze procedure wordt de vorige
identiteitskaart geannuleerd en onherroepelijk on
geldig, ook al wordt ze later alsnog teruggevonden.
In dat geval moet deze steeds zo spoedig mogelijk
afgegeven worden op de dienst bevolking van uw
woonplaats.
De procedure voor het afgeven van een nieuwe
identiteitskaart verloopt daarna als volgt: ongeveer
14 dagen na het inzetten van de procedure (dit is
dus ongeveer 1 maand na de aangifte van het ver
lies, de diefstal of de vernietiging) ontvangt U een
oproepingskaart om U persoonlijk aan te melden
bij de dienst bevolking met een pasfoto (recent en
met witte achtergrond), trouwboekje (van de ou
ders), het "attest van verlies of vernietiging van een
identiteitskaart" en het te betalen bedrag. Daar
krijgt U de verdere instrukties voor het verkrijgen
van uw nieuwe identiteitskaart.

Plus-3-pas
Iedere inwoner kan vanaf 55 jaar bij de dienst
bevolking een Plus-3-Pas verkrijgen. Hiervoor
dient U enkel naam, adres en geboortedatum van
de betrokkene op te geven en een recente pasfoto
mee te brengen.
De Plus-3-Pas is gratis en geeft recht op een
reeks prijsverminderingen en voordelen bij
verscheidene kulturele en sportieve aktiviteiten, in

sommige teaterzalen, kulturele centra, musea, bi
blioteken, enz...

Beroep - Beroepswijziging
Ondanks het feit dat het beroep niet meer vermeld
wordt op de nieuwe identiteitskaart van het
Europese type, is elke burger verplicht zijn/haar
beroep of beroepswijziging (evenals de opruststel
ling) door te geven aan de dienst bevolking
(persoonlijk of schriftelijk).

Het opnemen van uw beroep en ale beroeP
wijziging in het bevolkings- of vrmdelingen
register is niet alleen noodzakelijk vor hei opma
ken van diverse akten of van de ±zeslijsten,
maar ook en vooral voor het afgeven van uit
treksels uit die registers, zoals bewijzen van
woonst of nationaliteit, samenstelling van gezin
(bv. voor kinderbijslag of ziekenfonds), enz..

•Informatie-avond
voor uw vereniging?
Onze werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
beschikt over de film "In de voetsporen van
Gandhi", die onze Indische projekten voorstelt
en toelicht.

Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze
film gratis komen tonen bij uw vereniging.

Duur: 30 of 50 minuten.

Kontaktpersoon: Marianne Bellon 
tel. 457 78 40.

Dank voor uw interesse!
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Gemeentegids 1992
wijzig i ngen/aanvu 11 ingen
■ Zopas ontving iedereen onze Gemeentelijke
Informatiegids 1992 in de bus. Tijdens het drukken ervan
zijn er wijzigingen aangebracht in diverse wetgevingen,
o.a. deze betreffende het houden van de bevolkingsregis
ters. Hieronder geven wij de voornaamste wijzigingen,
zodat U indien gewenst, dit artikel in uw gids kunt bewa
ren.

4.2.1. AFDELING BEVOLKING
ADRESWIJZIGINGEN (pagina 51)
Toevoegen bij "Aankomst uit of vertrek naar een andere
Belgische gemeente"
"De aangifte van verblijfsverandering dient te gebeuren bij het
gemeentebestuur van de plaats waar men zich komt vestigen
en niet meer bij de administratie van de gemeente die men
verlaat."

TIJDELIJKE AFWEZIGHEID (pagina 52)
Vervangen door volgende tekst
Indien U gedurende langere tijd afwezig bent uit uw normale
verblijfplaats, kunt U in welbepaalde gevallen toch op dit
adres ingeschreven blijven. mits U de afdeling bevolking op
de hoogte brengt van uw verblijfsadres, de reden en de duur
van uww afwezigheid.
Vo::ende kategorieén (evenals in voorkomend geval hun
ge.s komen hiervoor in aanmerking.
a. personen die verblijven in een verpleeginrichting. rust
hu:zen. psychiatrische instellingen of andere openbare en
private instellingen die zieken opvangen;
b. nersonen die minder dan één jaar afwezig zijn voor studie-,
zaken-. gezondheids- of vakantiereizen;
c. personen die omwille van beroepsredenen gedurende
maximaal één jaar werken uitvoeren in een andere gemeente
of in het buitenland;
d. personen die studeren in binnen- of buitenland;
e. personen die opgesloten zijn in strafinrichtingen of inrichtin
gen voor sociaal verweer:
f. militair en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten
in Duitsland en militairen gedetacheerd in het buitenland:
g. dienstplichtigen onder de wapens en gewetensbezwaarden
voor de duur van hun dienst;
h. Belgische diplomatieke en konsulaire ambtenaren en het
technisch en administratief personeel van de Belgische diplo
matieke missies;
i. ontwikkelingshelpers en personen die op koöperatie-op
dracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn
door A.B.O.S. voor de duur van hun opdracht.

Worden daarentegen niet beschouwd als tijdelijk afwezig en
worden (of blijven) ingeschreven in de registers waar ze hun
effektieve verblijfplaats hebben of deze van de gemeente
waar de instelling is gevestigd:
a. personen, bovenvermeld onder a., die geen gezin of
haardstede meer hebben in hun gemeente van oorsprong en
die zich niet laten inschrijven op het adres van een onthaal
gezin; deze inschrijving heeft automatisch plaats na een ver
blijf van één jaar in één van de instellingen boven onder a.
vermeld;
b. dienstplichtigen onder de wapens en dienstdoende ge
wetensbezwaarden die niet meer ten laste zijn van hun fami
lie, beroepsvrijwilligers en leden van het Rijkswachtkorps,
voor zover ze elders geen gezin noch haardstede meer heb
ben;
c. gevonden of verlaten kinderen en aan pleegouders toever
trouwde wezen, die geplaatst zijn in een instelling, een home
of een gezin;
d. studenten die geen gezin noch haardstede meer hebben
en die niet meer ten laste zijn van hun familie;
e. personen in een strafinrichting of een inrichting van sociaal

verweer. die geen gezin noch haardstede meer hebben; de
inschrijving van deze personen op het adres van de instelling
kan slechts gebeuren met de toestemming van het hoofd van
die instelling."

BEWIJZEN EN GETUIGSCHRIFTEN (pagina 53)
Toevoegen onder de titel
"Eenieder kan een uittreksel uit de registers of een getuig
schrift dat aan de hand van de registers is opgemaakt verkrij
gen voor zover de inlichtingen die zij bevatten op hem betrek
king hebben. De aanvraag geschiedt mondeling (maar niet
langs de telefoon) of schriftelijk door de betrokken persoon,
zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn bijzonder gemachtig
de bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar betrokkene
is ingeschreven.

Elke persoon. elke publieke of private instelling kan op schrif
telijk en ondertekend verzoek een uittreksel uit de registers of
een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opge
maakt krijgen betreffende een inwoner van de gemeente,
wanneer de afgifte van die dokumenten door of krachtens
een wet is voorgeschreven of toegestaan."

VARIA
ADRESOPZOEKINGEN (pagina 54)
Toevoegen onder de tekst
"iedereen kan aan het gemeentebestuur van de gemeente
van zijn verblijfplaats vragen dat zijn adres niet aan derden
wordt verstrekt. De aanvraag moet schriftelijk en gemotiveerd
zijn. Het Kollege van Burgemeester en Schepenen doet uit
spraak over de aanvraag en de aanvrager wordt schriftelijk in
kennis gesteld van de beslissing.
De goedkeuring van de aanvraag houdt het niet verstrekken
van het adres slechts in voor een periode van zes maanden,
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het Kollege
van Burgemeester en Schepenen."

■ Voor militie zijn ook wijzigingen op komst, waarvoor de
wetten zelf eerlang zulten gestemd worden of juist ge
stemd zijn. Uit de onderrichtingen blijken reeds enkele op
til zijnde veranderingen, zodat ook in dat hoofdstuk
tekstwijzigingen nodig zijn.

4.2.3. AFDELING MILITIE
DIENSTPLICHT (pagina 55)
Vervangen
"Mannelijke Belgen, die 16 jaar worden in de loop van het jaar
1992, zullen niet meer ingeschreven worden op de militielijsten
van de gemeente waar zij op 1 oktober ingeschreven stonden
in het bevolkingsregister (militiegemeente). Zij ontvangen dus
géén Model 6 (kennisgeving van inschrijving) meer, noch de
brochure "Militie, uw rechten en plichten".

In de loop van de maand december 1992 wordt ook géén
Model 10 gestuurd naar de dienstplichtigen van de lichting
1994.
Deze diensplichtigen, d.w.z. de jongens geboren in 1975 en
zij die door uitstel{len) tot deze lichting behoren, moeten in de
loop van de maand 1993 géén aanvragen om uitstel en/of
vrijlating op morele grond en/of vrijstelling op lichamelijke
grond meer indienen."

BURGERDIENST (pagina 56)
Vervangen
"Duurtijd van de dienst:
a. ongewapende militaire dienst: lichting 1992: 10 maanden
b. bij de Civiele Bescherming: lichting 1992: 14 maanden

lichting 1993: 1 O maanden
c. bij instellingen van openbaar nut: lichting 1992: 14 maanden

lichting 1993: 10 maanden
d. bij instellingen van sociale of kulturele aard:
Lichting 1992: 18 maanden
Lichting 1993: 12 maanden".
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Deze funkties hebben wij reeds in een vorig ge
meenteblad toegelicht. Om uw geheugen op te
frissen, herhalen wij hierna het essentiële in tele
gramstijl.

• INFORMATIELIJN
Informatie-databank die 6 à 7 uren gesproken in
formatie bevat. Beschikt over een doorschakel
funktie naar de gemeentediensten en de mogelijk
heid om een 16-tal administratieve dokumenten te
bestellen en bovendien bepaalde mededelingen te
doen aan het gemeentebestuur, zoals bvb. het be
stellen van huisvuilemmers, het aanvragen van de
beerruimer enz.

• DIENSTENLIJN
Achterlaten van gesproken berichten voor Burge
meester, Schepenen, Gemeentesekretaris en ge
meentediensten.
Bestelling van administratieve dokumenten.

• AKTIVITEITENKALENDER
Verlengstuk van de informatielijn. Speciaal afge
stemd op het aankondigen van gemeentelijke
aktiviteiten, zoals tentoonstellingen, koncerten,
feestelijkheden...

• MEER OVER DE INFO-FOON
Licht het gebruik van de info-foon toe.

• VERENIGINGEN
Verlengstuk van de aktiviteitenkalender. Deze ru
briek wordt ingevuld door de verenigingen.

De informatielijn
De zwaarste brok informatie bevindt zich in de in
formatielijn. Alle inlichtingen zijn opgeslagen in
een "boom"-struktuur.
Wij tekenen op de pagina hiernaast de stam
(hoofdmenu) en zijn takken (submenu's).

Meer informatie
De heer Raymond Van Dijck, tel. 457.78.40 - toe
stel 214 tijdens de kantooruren. Buiten de kantoor
uren kan U een berichtje inlezen in de ideeënlijn.
De heer Van Dijck neemt dan nadien met U
kontakt op.

informatielijn druk 1

diensten lijn druk 2

ideeën lijn druk 3

aktiviteitenkalender druk 4

meer over de werking druk 5

verenigingen druk 6

De gemeentelijke info-·foon "Hallo Edegem"
geraakt stilaan ingeburgerd
De gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"
verwerft een vaste stek in het gemeentelijk infor
matie- en kommunikatielandschap.

Ondertussen is een nieuwe fase in de evolutie van
de info-foon aangevat, namelijk de verruiming
naar de verenigingen toe. Zo kregen een 16-tal
verenigingen de kans om bij wijze van proef een
rubriek in de info-foon naar eigen behoefte en fan
tasie in te vullen.

Ook werd werk gemaakt van het verhelpen van de
kinderziekten van het systeem, zodat we kunnen
stellen dat "Hallo Edegem" zich in gunstige zin
ontplooit.

Met de info-foon beschikt U, bij U thuis in uw
woonkamer, over een heuse gemeentelijke ge
gevensbank, die U 24 uur op 24 via uw tele
foontoestel met druktoetsen kan raadplegen.
"Hallo Edegem" vergroot tevens uw kommuni
katiemogelijkheden met uw gemeentebestuur mid
dels zijn diensten- en ideeënlijn.
Informeren en kommunikeren vanuit uw luie
zetel...

En vergeet vooral niet: "Als je kan telefoneren,
dan kan je ook info-foneren!". Want moeilijk is
het helemaal niet, zeker niet als U de sleutels van
het systeem op zak heeft en die reiken wij U hier
na aan.

De funkties
Als U de info-foon opbelt, hoort U eerst een groei
boodschap. U drukt dan op 1.

Daarna volgt een woordje uitleg. U drukt nog
maals op 1.

Vervolgens komt U in het menu "FUNKTIES" te
recht. De zes funkties van de info-foon zijn:



info-foon "Hallo Edegem"
Beknopt overzicht inhoud informatielijn

Om te telefoneren naar de
info-foon moet U in het bezit
zijn van een telefoontoestel
met druktoetsen. Heeft U een
telefoontoestel met druk
toetsen maar aangesloten op
een oude telefooncentrale (te
lefoonnummer beginnend met
440 of 455), dan moet U wel
na het vormen van het tele
foonnummer van "Hallo
Edegem" even op de muziek
noot van uw toestel drukken
alvorens uw verdere keuze te
maken.
Beschikt U over een tele
foontoestel met draaischijf,
dan kan U toch nog naar de
info-foon telefoneren.
Aangezien U niet kan door
dringen in de boomstruktruur,
zal U de mogelijkheid krijgen
een bericht in te spreken.
Vergeet vanzelfsprekend niet
uw naam, adres en telefoon
nummer te vermelden, zodat
wij met U kontakt kunnen op
nemen.
Uw niet geschikt telefoontoe
stel kan U bij Belgacom (RTT)
onder zeer voordelige voor
waarden omruilen tegen een
nieuw toestel met druktoetsen
en uitgerust met de nodige
accessoires.

Uw telefoontoestel
is toch geschikt?

VOORBEELD:
wenst informatie over identiteitskaarten

D (tijdens welkomstboodschap)
druk op: D (tijdens woordje uteg )

D voor de informatielijnvoor admlnlstralle en beleidvoor administratie
t voor passene.d.
E) Identhteitskaarten e.d.
€@) identiteitskaarten
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Nieuws uit het
O.C.M.W.

luarulat

Het O.C.M.W. Lint, het O.C.M.W. Edegem, Uit je Doppen Kontich en Sfinks-Vorming Boechout
bieden gezamenlijk volgende vormingsreeksen aan:

• In Lint
ECHTSCHEIDING ...
ALLEEN MET JE KINDEREN
vijf maandagavonden vanaf 9 november
voor vrouwen

• In Kontich
OMGAAN MET ELKAAR
vier donderdagavonden vanaf 14 januari 1993
voor mannen en vrouwen

Unicef - wenskaarten

4&%& :}Au: 'l'2,=
■ De tijd van de kerst- en nieuwjaarskaarten
komt in het vooruitzicht.
U kunt evengoed een 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 uit de ganse wereld gratis
ter beschikking gesteld. Met de opbrengst van
de wenskaarten financiert UNICEF hulppro
jekten voor miljoenen zieke, ondervoede en on
wetende kinderen van overal.
Hebt U al aan de UNICEF-agenda gedacht, niet
alleen als persoonlijk cadeau of relatie
geschenk, maar ook voor eigen werktafel?
Met UNICEF-wenskaarten en -agenda's koopt
U een stukje geluk voor een kind.
Verkoop en inlichtingen vanaf half november op
het gemeentesekretariaat, Kontichstraat 19, 2e
verdieping, tel. 457.78.40.
■ Tijdens de afgelopen jaarmarktfeesten orga
niseerde UNICEF-EDEGEM een kaarten- en
bloemenverkoop.
De opbrengst bedroeg respektievelijk 15.000 en
24.000 fr.of in totaal 39.000 fr.
Hartelijk dank aan de milde kopers!

• In Edegem
TIJD VOOR JEZELF
tien maandagnamiddagen vanaf 1 februari
1993
voor vrouwen

Informatie en inschrijvingen:
O.C.M.W. Edegem - tel. 457.17.10

Week van de
3de leeftijd
De Gemeentelijke Seniorenraad Edegem orga

niseert op vrijdag 13 november van
14tot 16.30 uur een

OPEN ALGEMENE TOELICHTINGS
VERGADERING ROND HET TEMA "REUMA"

in de feestzaal van het O.CM.W., Oude-Godstraat
110 te Edegem, en dit naar aanleiding van de

"Week van de 3de Leeftijd".

Een praktische voorlichting - met dia's - zal ge
geven worden door:

dhr. Dokter Johan Waes,
Voorzitter van de Vlaamse Reuma Liga,

Antwerpen
en

mw. De Munck, Verpleegster, eveneens van de
Vlaamse Reuma Liga, Antwerpen.

Ook zullen enkele praktische "hulpmiddelen"
getoond worden.

Deze namiddag wordt voor iedereen toegankelijk
gesteld en wordt U warm aanbevolen!
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Ontwikkelingssamen
werking Edegem

Indische Chaya '92
Ook dit jaar kon men weer exotisch tafelen in onze
Chaya-tent!

Dank zij de inzet van meer dan 70 vrijwilligers en
meer dan 1000 'Indische Chaya'-bezoekers,
mochten wij een bruto-omzet van meer dan
700.000,-fr. tellen.

Onze sympatieke ploeg diende een 1000-tal ape
ritieven en ongeveer 700 menu's te serveren.

Onze - inmiddels befaamde - pakurasbakkers
hebber werkelijk alle rekords gebroken met de
2080 pakuras die zij aan de man wisten te bren
gen.

En vergeten we niet de bijna 500 Kigembebroden
die alleen maar op de jaarmarkt te verkrijgen zijn
en hier ook hun gretige afzet vinden!

ALLES TESAMEN BETEKENT DIT EEN BATIG
SALDO VAN MEER DAN 516.000,-FR. TEN
VOORDELE VAN ONZE INDISCHE PRO
JEKTEN!

Met de Belgische co-financiering wordt uiteinde
lijk 2 miljoen Belgische frank overgedragen!

Dank aan iedereen die meehielp om dit
resultaat te bereiken!

#ie
a

Najaarsaktiviteiten '92
1. Kindertoneel dd. 24 en 25 oktober '92
R.A.T. DE MEEUW organiseert ten voordele van
Konda Reddy India "Het geheim van de Indische
schat" op zaterdag 24 en zondag 25 oktober a.s.,
telkens om 10.30 u. en 15 u., in het Forttheater 
R.V.D. Weydenstraat te Edegem.
Inkom: 120,-fr.

Gratis strip van Rancho en Pepita "Spoorloos
verdwenen" voor de eerste 500 kinderen!

2. Weekend vóór 11 november a.s.

• Kaarten- en stickerverkoop op zaterdag 7 en zon
dag 8 november a.s. Deur-aan-deur-aktie over het
gehele Edegemse grondgebied, in samenwerking
met de ingeschreven verenigingen, begeleid door
radio en televisie.

• Kwis o.l.v. Paul De Meulder (Radio 2 Antwerpen)
op zaterdag 7 november a.s., te 20 u., in het KSA-lo
kaal - Fort V te Edegem.
Ontspannend en leerrijk vragenspel voor iedereen,
die zonder speciale voorkennis kan meedingen naar
de hoofdprijs.
Geïnteresseerde verenigingen of inwoners kunnen
steeds inschrijven bij Marianne Bellon, tel. 457 78 40
(218), op het administratief centrum, Kontichstraat
19 te Edegem.

• Kinderanimatie "Wickie de Viking" door
Poppentheater De Spiegel, ingericht door BGJG, op
woensdag 11 november a.s. in zaal Elzenhof
Elsdonk te Edegem, om 14.30 u.
Inkom: leden BGJG: 80,-fr. - niet-leden: 120,-fr.
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IGAO
Ingevolge besluit van de Raad van Bestuur
van IGAO van 19 mei 1992 worden de verhu
ringsaktiviteiten van de interkommunale zelf
vervangen door een nieuw systeem.
Naar de toekomst toe zal de verbruiker nog
steeds over de mogelijkheid beschikken om
gastoestellen te huren, weliswaar niet bij
IGAO maar wel bij andere firma's.
In overleg en nauwe samenwerking met IGAO
werden door geïnteresseerde firma's onder
handelingen gevoerd omtrent een vervangend
systeem voor de verhuring van gastoestellen.
Hoofdbekommernis van IGAO was daarbij het
totstandbrengen van een gelijkwaardig
vervangend verhuringssysteem.
Gelijkwaardigheid voor de gasabonnee-huur
der zowel wat betreft:
- de geboden service en kwaliteit;
- het prijsniveau in verhouding tot het aange

Belgacom is de nieuwe naam voor R.T.T. en
de taak van dit autonoom overheidsbedrijf is
meer dan ooit: moderne telekommunikatie
verstrekken.

Bij Belgacom kan je een keuze maken uit een
reeks enkelvoudige telefoontoestellen met tal
rijke mogelijkheden zoals verkort kiezen, her
haaltoets, luidsprekerfunktie, handenvrij oproe
pen, ...

Je kan deze toestellen uitproberen en kopen in
de telefoonwinkels van Belgacom, waar je
bovendien terecht kan voor alle informatie over
huisschakelaars, draadloze telefoons, mobilo
foons, semafoons, telex, telefax, videotex en
andere telecomtoepassingen. Ook op alle vra

boden toestellengamma;
- en bovendien speciale aandacht en maatre
gelen voor de sociaal minderbegoeden (recht
hebbenden op het Specifiek Sociaal Tarief
voor Gas en Elektriciteit).
Voor wat betreft de verhuring van gasradiato
ren heeft de firma AMALGA/DAALDEROP als
eerste een organisatie uitgebouwd die inmid
dels operationeel is.
Voor alle informatie betreffende het nieuwe
verhuringssysteem en advies bij het invullen •.
van de kontrakten zal de verbruiker terecht
kunnen in het kantoor St.-Jansplein 18 te
Kontich (tel. 489.00.64).
De interkommunale zal via een steekproef
gewijze kontrole van de installateurs waken
over de kwaliteit van de dienstverlening en de
korrekte uitvoering van de installatie van de
toestellen bij de verbruiker.

BELGACOM
•gen over aansluitingen, verhuizingen, num

merwijzigingen enzovoort wordt graag ge
antwoord.

De dichtstbijzijnde telefoonwinkel bevindt zich
te Wilrijk, Kern 24. Open van maandag tot
donderdag van negen tot twaalf uur en van
dertien tot zestien uur. Op vrijdag tot achttien
uur.

De Mobiele Telefoonwinkel komt op de open
bare markt te Edegem elke 2de en 4de dins
dag van de maand.

Naast de telefoonwinkels staat ook de telefo
nische klantendienst op het gratis nummer
1290 steeds tot uw dienst!

1111111111111111 Il l Il Il Il Il Il Il Il Il l l Il Il l Il l Il Il l l Il Il Il Il Il l Il l Il 1111111111111 14 l 1111111111111111



Zorg voor het
leefmilieu
Inzameling klein gevaarlijk afval (KGA)

Nieuwe regeling!
Uitbreiding!
Nu ook naast zaterdag op dinsdagen en
maandagen dichter bij huis.

DINSDAG 3 NOVEMBER
13.30-14.30: G. de Cremerstraat
14.45-15.45: P. Moonslaan (pleintje)
16.00-17.00: Ph. de Monteplein
17.15-18.45: Molenveldlaan (parking hoek
Ten oschstraat)
19.O0-20.20: Kerkplein

ZATERDAG 21 NOVEMBER
09.30-12.30: Gemeenteplein

MAANDAG21 DECEMBER
13.30-14.15: Buizegemlei (tegenover St.
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 (hoek Leopold III-lei)
17.30-20.30: St.-Goriksplein

• Nieuwe unieke service aan de Edegemse
tuinliefhebbers: alles over het VAM-kom
postvat in woord en beeld!

- Wie een VAM-kompostvat aankoopt of wie
belangstelling heeft maar meer informatie
wenst, kan gratis gedurende één week een
video (VHS) ontlenen. Deze video geeft U in
formatie over de wijze waarop het VAM-vat
werkt en is een praktische gebruiksaan
wijzing voor wie het vat in gebruik neemt.
Er dient een waarborg van 500 fr. betaald te
worden.

Belangstelling?
Neem vandaag nog kontakt op met de
Groen- en Milieudienst - tel. 448.00.78.

Klein Gevaarlijk Afval
apart houden in de

MILIEUBOX!

DE MILIEUBOX WORDT U GRATIS TER
BESCHIKKING GESTELD

GELIEVE DEZE TE KOMEN AFHALEN:

ofwel:

Groen- en Milieudienst
Binnenfort rekreatiedomein Fort 5
alle werkdagen
tussen 9 en 12 uur of 14 en 16 uur

ofwel:

Dienst Gemeentewerken
Heldenstraat 15
alle werkdagen
tussen 10 en 12 uur of 14 en 16 uur
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Zaterdagavondkoncert
Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt U van harte uit op zijn derde
en laatste zaterdagavondkoncert van dit jaar:

JEUGDKOOR SCALDIS CANTAT + SOLI
O.L.V. LIEVE SUYS

IN
100 JAAR ROND MOZART

(MOZART-M.HAYDN-SCHUBERT-SCHUMANN-BRAHMS
ROSSINI - MENDELSSOHN - e.a.)

Datum: zaterdag 28 november om 20.15 uur

Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat,
Edegem

Kaarten: 250 fr .
150 fr . voor +3-pas, CJP en -18-jarigen
10% korting voor de "Vrienden van de Edegemse
Koncerten"

Voorverkoop en informatie:
Kristel Kussé, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
Tel.: 457.78.40 -213.

Reservatie is ook mogelijk via de dienstenlijn
van de gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"
(457.78.88): druk1-1-2-1en lees uw bericht
in na de toon. Druk op een willekeurige tois en
daarna op het hekje of vierkantje.

Gelieve duidelijk opgave te doen van.
- naam, adres, telefoonnummer
- aantal kaarten
- eventuele korting.

De kaarten liggen dan klaar aan de ingang van
de kerk op 28 november, waar U ze dient af te
halen vóór 20.00 uur.

[ 

•
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Gemeentediensten
Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
dinsdag 23 februari a.s. in de namiddag, we
gens Karnaval.

Tevens zal er op dinsdagavond 23 februari geen
dienstverzekering zijn op de Dienst Bevolking en
de Sociale Dienst.

Nieuwe bevoegdheidsverdeling
Kollege van Burgemeester en
Schepenen
Koen Snyders (Burgemeester)
Burgerlijke Stand - Algemene Planning en
Personeel - Politie - Veiligheid - Brandweer - Kies
zaken - Militie - Protokol- Markten - Kontakten
O.C.M.W. - Begraafplaatsen - Middenstand 
Informatiebeleid: Infoblad, Infobrochure, Info-foon,
Lokale kabeltekst - Overleg vakbonden.

Rony Rumes (Schepen van Milieubeleid,
Ruimtelijke Ordening en Ontwikkelingssamen
werking)
Bijzondere plannen van aanleg - Hinderende inrichtin
gen - Leefmilieu - Milieuraad - Ontwikkelingssamen
werking.

Terry Goossens-Luyckx (Schepen van Sport, •
Parken en Plantsoenen)
Sportraad - Toewijzing sportvelden en akkommo
datie- v.z.w. Sport & Rekreatie - F ken en Aan
plantingen - Onderhoud gemeentell.e sportvelden
- Onderhoud begraafplaats - Koörinaie Fort 5 
Bioklas en Advies vissersraad.

Dirk De Ridder (Schepen van Verteer, Stede
bouw, Inspraak en Rechtszaken)
Verkeersbeleid: Aanleg en herinrichting wegenis,
Verkeerscel, Verkeersopvoeding, Openbaar Ver
voer - Inspraakbeleid - Kontrakten - Rechtszaken
- Reglementen en statuten.

Jan Pszeniczko (Schepen van Sociale Zaken,
Gezin en Onderwijs)
Kinderopvang - Onthaalgezinnen- Gezinsraad
Bejaardenraad - Gehandikaptenzorg- Woning
sanering - Volksgezondheid - Gemeenteschool •
Andreas Vesalius - Taalatelier - Muziekakademie.

Willy In-'t-Ven (Schepen van Financién en
Openbare Werken)
Financiën - Financiële planning - Dossiers open
bare werken en opvolging bouwwerken 
Gemeentegebouwen- Werken vergunninghou
dende maatschappijen - Waterlopen - Wegenis 
Uitlenen materialen - Openbare reinigingsdienst 
Rollend materiaal - Openbare verlichting.

Frieda Laforce-Janssens (Schepen van Kul
tuur, Jeugd en Emancipatie)
Jeugd en Jeugdraad - Dossiers betoelaging jeugd
lokalen buiten Fort 5 - Kultuur: Kultuurraad 
Biblioteek - Diskoteek - Monumentenzorg - Beheer
Huis Hellemans - St.-Antoniuskerk- Fortteater 
Jaarmarkt Feestelijkheden Edegemse
Koncerten - Kunstakademie - Kunstatelier Manke
Lies - Emancipatie.
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De burgemeester
aan het woord

Beste inwoners,

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer wat
opgeschoten. In zover ik de gelegenheid
daartoe nog niet had, breng ik U toch nog
graag mijn wensen van voorspoed en geluk
over.

Dit jaar belooft een druk jaar te worden. De
gemeenteraad keurde op 23 december jl.
de begroting en de beleidsbrief 1993 goed.
Het komt er nu op aan om deze voorne
mens zo goed mogelijk uit te voeren.

De modernisering van de administratie zal
gerealiseerd worden door enerzijds een
verbeterde huisvesting (het nieuwe politie
planton en de herinrichting van het gelijk
vloers van het administratief centrum) en
anderzijds de uitvoering van onze informati
caprojekten.

De lift in het oude gemeentehuis maakt de
trouw- en ontvangstzaal bereikbaar voor
bejaarden en rolstoelgebruikers. Na deze
ingreep zal de oude raadzaal opnieuw ge
bruikt worden voor officiële plechtigheden.

Het streven naar een veilige leefomgeving
is een zorg die door vele burgers als prio
ritair wordt ervaren. Deze veiligheid situeert
zich zowel in de sfeer van de verkeersvei
ligheid als inzake de bestrijding van de kri
minaliteit. Daarop zal de nodige aandacht
toegespitst worden.

De aanwezigheid van de politie in het
straatbeeld zal verhoogd worden en in de
diverse wijken zullen preventie-avonden
plaatsvinden.

De verkeersveiligheid ten voordele van de
zwakke weggebruikers wordt verbeterd
door de herinrichting van de Drie
Eikenstraat, de verwezenlijking van het pro
jekt Kollegewijk, de aanpak van het kruis
punt Boniverlei-Buizegemlei, de verbinding

Drie Eikenstraat - Oude-Godstraat en nog
diverse andere maatregelen.

Het startschot voor de aanleg van de
nieuwe vijver in het rekreatiedomein
Romeinse Put werd inmiddels reeds ge
geven. Later dit jaar volgt het overleg over
de verdere herinrichting: chalet en speel
tuin. Ook andere speeltuinen in onze ge
meente krijgen een grondige opsmuk.

De realisatie van het ekopark wordt een be
langrijke stap in de gescheiden ophaling
van huishoudelijke afvalstoffen en de IHK
zal overgaan tot de aanleg van een kom
postwerf op de terreinen aan de Doorn
straat.

Het OCMW zal dit jaar de konkrete plannen
opmaken voor de bouw van een nieuw
rustoord en uit de studie over de behoefte
van kinderopvang moeten, zo mogelijk, be
leidskonklusies getrokken worden.

In de sfeer van Antwerpen '93 wordt ook
Edegem kultureel in de kijker geplaatst en
wordt straks een nieuw monument onthuld
in onze gemeente.

De belastingtarieven 'personenbelasting' en
'onroerende voorheffing' blijven onveran
derd laag. Wel werd een milieubelasting op
de verspreiding van reklamedrukwerk goed
gekeurd.

Tot daar een beperkte greep uit de belang
rijkste initiatieven die onze ploeg dit jaar wil
uitvoeren en waarmee wij verder bouwen
aan een mooie gemeente, waar wij samen
met plezier kunnen leven en werken.

Uw burgemeester,
Koen Snyders
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Het gebeurde in de
gemeenteraad
Eindejaarsverlichting
Vanuit de Edegemse Middenstandsraad kreeg de
gemeente de vraag om een ander type van einde
jaarsverlichting uit te werken. Tot hiertoe bestond
deze uit verlichte kerstbomen.

De gemeenteraad keurde daartoe een ontwerp
goed alsook een bestek voor de aankoop van
diverse materialen voor een totaal geraamd be
drag van 308.908 fr.

De nieuwe eindejaarsverlichting wordt door de ge
meentediensten in eigen regie vervaardigd en
wordt verhuurd aan de middenstanders die ook
het energieverbruik bekostigen.

Burgemeestersgalerij
In 1988 besloot de gemeenteraad om een portret
van zijn burgemeesters te laten schilderen ten be
hoeve van de burgemeestersgalerij die tentoonge
steld wordt in de raadzaal van het administratief
gebouw.

Omdat oud-burgemeester Leo Tindemans door
ambtsbezigheden teveel in beslag was genomen,
is dit portret nooit verwezenlijkt geworden. Hieraan
kon inmiddels verholpen worden.

Het portret zal in de loop van de volgende maand
officieel worden onthuld.

Kostprijs van het portret: 127 .200 fr.

Statuten van de adviesraden
Elke gemeente moet vanaf 1 januari 1993 één of
meer adviesraden oprichten inzake kultuurbeleid.

De gezinsraad en de seniorenraad vallen niet
onder de toepassing van het desbetreffende de
kreet; dit is wel het geval voor de sportraad, de
kultuurraad en de jeugdraad.

Edegem wenst deze laatstvermelC aen te be
houden, omdat ze in het verleden r 1 nut hebben
bewezen. Hun statuten moeten el aangepast
worden.

De aanpassingen hebben o.m. betrekking op de
advisering, de openbaarheid, de intenties, de se
kretariaatswerking en de samenstelling van de
raad.

Herstelling orgel 0.-L.-V.-van
Lourdeskerk •
Het orgel van de Basiliek werd in 1936 gebouwd
en is een waardevol muziekinstrument, waarvan
de huidige waarde op minimum 10 miljoen frank
wordt geschat.

De 56-jarige ouderdom, de oorlog en het vele stof
vormen de reden voor de grondige herstelbeurt.
De herstellingskosten belopen 2 miljoen frank en
worden voor het grootste gedeelte gedragen door
de gemeente.

Als tegenprestatie zal de kerkelijke overheid o.m.
het openbaar karakter van het orgel moeten ga
randeren (terbeschikkingstelling voor een jaarlijks
koncert en tevens voor de opleiding van de leerlin
gen "orgel" van de plaatselijke muziekakademie)
alsook een degelijk jaarlijks onderhoud van het in
strument.
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Politieverordening op het verkeer
in de Herfstlei
Het eenrichtingsverkeer in het stukje Herfstlei
tussen Zomerlei en Boniverlei, richting Boniverlei,
wordt opgeheven. In plaats daarvan komt er een
richtingsverkeer vanaf de Boniverlei tot pand 45 in
de Herfstlei, met toegelaten rijrichting van
Boniverlei naar Zomerlei. Fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen klasse A worden in
beide richtingen toegelaten. Er komt tevens par
keerverbod langs de pare zijde.

Verkeersingrepen Kollegewijk
De Kollegewijk is het gebied tussen de Oude
Godstraat en de grens met Mortsel.
Tot hiertoe werden de studies en de ontwerpteke
ningen inzake de geplande verkeersingrepen door
de gemeentediensten uitgevoerd.
Omwilie van de gewijzigde organisatorische
situ?tie vei besloten de studie aan derden uit te
geven. De ereloonovereenkomst daartoe werd
door de gemeenteraad goedgekeurd.

Toegangsweg naar het zuive
ringsstation Edegemse beek
De gemeente zal de toegangsweg van de Prins
Boudewijnlaan naar het zuiveringsstation aan de
Edegemse Beek in erfpacht nemen voor 99 jaar,
tegen de symbolische frank per jaar.
Hierdoor wordt de ontsluiting mogelijk van het
achtergelegen gebied: sportterreinen Ter Elst.
Bovendien ontstaat op die manier een toe
gangsweg naar het geplande container- of recy
clagepark.

Toelagen
De gemeentelijke toelagen 1992 ten voordele van
de vaderlandslievende, ontspannings-, sociale

verenigingen en instellingen met sociale kenmer
ken werden vastgesteld. Hiervoor werd een be
drag van 1,2 miljoen frank uitgetrokken.

Verblijfplaats van personen en
gezinnen
Ingevolge nieuwe onderrichtingen van de hogere
overheid, betreffende de bevolkings- en vreemde
lingenregisters, is de gemeenteraad verplicht een
verordening op te stellen inzake het onderzoek
naar de werkelijke verblijfplaats van personen of
gezinnen op het grondgebied van de gemeente en
het verslag hieromtrent.
De gemeenteraad keurde inmiddels zulke veror
dening goed.
Hierin staat te lezen dat de politie telkens een on
derzoek ter plaatse zal instellen wanneer een
persoon of een gezin in Edegem komt wonen of
binnen deze gemeente verhuist. Bedoeling is
enerzijds fiktieve inschrijvingen en anderzijds ver
blijven zonder inschrijving tegen te gaan.
Deze verordening vermeldt tevens de wijze van
verslaggeving alsook de mogelijkheid tot beroep.
Voormelde onderzoeken worden te Edegem reeds
jaren ingesteld.

Gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan
Tussen de Vlaamse Gemeenschap en de ge
meente Edegem bestaat een overeenkomst over
het gemeentelijk MINA-beleid (milieu- en natuur
beleid).
Door deze overeenkomst is het gemeentebestuur
verplicht een natuurontwikkelingsplan op te stellen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dit plan in
eigen beheer te verwezenlijken.
Ingevolge een aantal belangrijke ontwikkelingen
en de vaststelling dat de opmaak een multi-disci
plinaire of veelzijdige aanpak veronderstelt, wordt
er nu de voorkeur aan gegeven externe deskundi
gen met de opdracht te belasten.
Kostprijs: 500.000 fr., gespreid over 5 jaar.

Abonnement agenda's gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda's van de ge
meenteraadszittingen krijgen de geïnteresseer
de burgers informatie omtrent de vergaderingen
van de gemeenteraad en alle onderwerpen die
binnen deze raad zullen besproken worden,
thuis gestuurd.

Heeft ook U belangstelling voor de werking van
de gemeenteraad, stort dan 150 fr. op rekening
nr. 000-0009054-33 van het gemeentebestuur
Edegem, onder vermelding "Abonnement
Gemeenteraad".
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Zorg voor het
leefmilieu

Gemeentelijke milieuraad
Op 18 november 1992 ging officieel de
"Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur"
van start. Deze raad zal het gemeentebestuur ad
viseren in materies i.v.m. milieuzorg, sensibilisatie,
natuurontwikkeling.

Om een zo breed mogelijke doelgroep te berei
ken, werd de raad samengesteld uit verte
genwoordigers van de andere adviesraden, de
Edegemse scholen, enkele verenigingen en afge
vaardigden voorgedragen door de gemeenteraad.
Toetreding van andere verenigingen blijft steeds
mogelijk.

De raad vergadert in principe maandelijks en de
vergaderingen zijn openbaar. De eerstvolgende
vergadering vindt plaats op donderdag 23 fe
bruari, te 20.00 uur, in de raadzaal van het admi
nistratief gebouw.

Inlichtingen: sekretariaat van de milieuraad,
Kontichstraat 19, tel. 448.00.78.

KGA-inzamelingen 1993
Om de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval
(KGA) nog efficiënter te laten verlopen, worden
vanaf dit jaar zowel het aantal inzamelplaatsen als
het aantal inzameluren gevoelig verhoogd. Om de
twee maanden, telkens de eerste donderdag-vrij
dag-zaterdag, komt de chemo-car langs.

De zaterdagophaling blijft zoals voorheen: ee, ê
vaste standplaats in de voormiddaç, en een in de
namiddag. Op donderdag en vrijdag gaat de
chemo-car op ronde en doet daaroij meer stop
plaatsen aan, waar ze gedurende een kortere tijd
blijft staan.

Hierna volgt het schema voor de ophalingen '93:

3 juni 4 juni 5 juni
7 oktober 8 oktober 9 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksplein

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein Gemeenteplein

I Il l Il Il l Il Il l Il l l l l Il l Il l Il Il l l Il l l l l Il l l Il l l Il Il l l Il l l l l l l l l l l l l 111111111111111 6 1111111111111111 I



•

1 april 2 april 3 april
5 augustus 6 augustus 7 augustus
2 december 3 december 4 december

10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

16.30-17.15 Boniverlei B. van Orleyplein
1 (Leopold lil-lei)
1

G. de Cremerstraat[17.30-18.15 De Wieken

fss St.-Goriksplein Noulaertsplein
1----

EERSTVOLGENDE INZAMELING: 1, 2 EN 3 APRIL

•
t ±±i aaa Ruualal .7.T.7......T.re. ....m.na......e7.na.7..7.7."

DE GRATIS MILIEUBOXEN KUNNEN
NOG STEEDS WORDEN AFGE

HAALD, TIJDENS DE KANTOOR
UREN, BIJ:

- de dienst gemeentewerken,
Heldenstraat 15

- de groen- en milieudienst, binnenfort
rekreatiedomein Fort 5
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Nieuws uit de
Jeugdraad

FILM
Vrijdag 19 februari,
20.00 uur, Fortteater
Inkom: 90 fr.

"DEAD POETS SOCIETY"
Een jonge leerkracht zet met zijn ver
nieuwende ideeën een traditioneel in
ternaat op stelten...

Voor alle jongeren vanaf 15 jaar.

E.H.B.O.-KURSUS
donderdag 11 maart,
19.30 uur,
refter administratief centrum

Een beknopte kursus voor de leiding
van de Edegemse jeugdbewegingen.
Om praktische redenen kunnen
slechts 20 personen deelnemen.
Inschrijvingen worden verwacht op
het gemeentesekretariaat

ROEFEL
Zaterdag 26 juni

Ben je tussen 6 en 12 jaar
en roefel je graag in de
grote mensenwereld?
Hou deze datum dan vrij!

VERGADERINGEN
Alle geinteresseerden zijn seiom op
de algemene vergaderingen van de
Jeugdraad.
De eerstvolgende vergadering vindt
plaats op donderdag 4 maart te 20
uur in de refter van het administratief
centrum.

Meer informatie of inlichtingen kan je verkrijgen
op het JRE-sekretariaat, administratief centrum, 1 f
Kontichstraat 19 te Edegem, bij dhr. Luc Bries,
tel. 457.78.40 (toestel 221).

Basiskursus automekaniek
voor vrouwen
Een geslaagd initiatief van de Werkgroep Emanci
patie Edegem!

In oktober 1992 werd een lessenreeks automeka
niek georganiseerd, bestaande uit drie teorie
avonden en één voormiddag praktijk. De respons

hierop was enorm. In een mum van tijd was het
aantal beschikbare plaatsen volzet en werd een
ruime lijst van geïnteresseerden aangelegd. Voor
de personen op deze wachtlijst zullen in 1993 op
nieuw twee lessenreeksen ingericht worden.
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Planning 1993
De Werkgroep Emancipatie Edegem plant voor
1993 een technische kursus voor vrouwen, waar
bij les wordt gegeven over allerhande klusjes en
reparaties in huis.

Tevens wil men enkele gespreksavonden orga
niseren over aktuele onderwerpen in verband met
emancipatie.

Meer hierover in een volgend informatieblad.

Opvangouders gevraagd
• • .etijke Kinderopvangdienst is dringend op zoek naar opvanggezinnen

:re 1 van buitenhuiswerkende ouders.

Ben jij iemand die:

- kinderen met zorg en toewijding wil opvoe
den?

- aandacht wil besteden aan de ontwikke
ling via spel, beweging, taal,...?

- een gezonde voeding belangrijk vindt?
- Over een kindvriendelijke en veilige leef-
ruimte beschikt?

• 1 - zich fit en gezond voelt...?

dan ben jij misschien een geschikte kandi
daat om opvangouder te worden.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend kontakt op met de Gemeen
telijke Kinderopvangdienst, Kontichstraat 19,
Edegem. Tel. 457.78.40.

Openingsuren:
dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur
donderdag van 14 tot 16 uur.

WIJ
Wij bieden jou:

- degelijke begeleiding en ondersteuning
- een startkursus
- een permanente vorming
- kontakten met kollega's opvangouders
- een verzekering
- materiaal zoals een kinderstoel, vouwbed,
relax, buggy....

- een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per dag en per
kind een niet-belastbare onkostenvergoe
ding.

II l l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9 11111111111111



Gezinsaperitief
koncerten
In 1993 plant het Komitee Edegemse Koncerten
wederom enkele gezinsaperitiefkoncerten.

Dit zijn originele, ongedwongen zondagochtend
koncerten, waarbij jonge en talentvolle muzikanten
de kans krijgen hun beste beentje voor te zetten.

Achteraf wordt in een gezellige sfeer een gratis
aperitiefje aangeboden.

DATA:
zondag 28 februari
zondag 28 maart
telkens om 11.00 uur

PLAATS:
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem

INKOM:
100 fr.
250 fr. gezinskaart

VOORVERKOOP EN INFORMATIE:
Kristel Kussé, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem - tel.: 457.78.40 -213.

Reservatie via de gemeentelijke info-foon:

Tel. nr. 457.78.88
Druk 1-1-2-1.

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 en het aantal kaarten.

Uw kaarten liggen dan klaar aars de ingang
van de kerk, waar U ze dient af halen vóór
10.45 uur.

Een geslaagde start van uw zondag
ochtend! Komt U ook een keer?

93 In de sfeer van het projekt "Antwerpen
93", kulturele hoofdstad van Europa,
wensen wij ook Edegem kultureel in
de kijker te plaatsen. Tijdens het
kultureel weekend van 15-16 mei in
en rond het Park-Centrum willen we
aan de Edegemse bevolking tonen wat
er aan "kultuur" leeft in Edegem.

Diverse verenigingen en partikulieren
van Edegem verlenen hieraan hun
medewerking.

Hou deze datum alvast vrij!!!

é

Kultureel
weekend
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EGROTING 1993
ELEID

'L__ ~

voornemens, uw verwachtingen...
in haar laatste vergadering van vorig jaar keurde de gemeenteraad de begroting en de
beleidsbrief 1993 goed, zoals voorgelegd door het kollege van burgemeester en schepe
nen.

De gemeentebegroting bevat de geplande en geraamde ontvangsten en uitgaven voor
1993 alsook de beslissingen die daarmee gepaard gaan. De beleidsbrief daarentegen
verduidelijkt de belangrijkste aksenten. In beide beleidsdokumenten werd het oog vooral
gelegd op de zorg voor de kwaliteit van onze lokale leefomgeving.

De tekst van deze katern is een samenvatting. De volledige beleidsbrief kan U bestellen
door te telefoneren naar de dienstenlijn van de gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"
(457.78.88) of tijdens de kantooruren naar het nummer 457.78.40 (receptie administratief
gebouw - waar U desgewenst een exemplaar kan afhalen).

-}la@et
De begroting, die naar goede traditie in evenwicht
is, sluit op volgende totalen:

Inzake ontvangsten blijven de belastingtarieven
'personenbelasting' en 'onroerende voorheffing'
onveranderd laag.

Een nieuwe milieubelasting op de verspreiding
van reklamedrukwerken werd ingevoerd (lees in
dit verband het artikel op blz. 23).

Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 147

Gewone Buitengewone
dienst dienst

ontvangsten 595.006.103 160.720.696

uitgaven 594.458.790 160.514.463

saldo 547.313 206.233
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In een volgende fase van het info at .aprojekt
worden het gemeentesekretariaat en ie financiële
dienst verder geïnformatiseerd.

Teneinde de service aan de bevolking te verhogen
wordt de gemeentelijke administratie gemoder
niseerd.

De verbouwing van het politieplanton is zo goed
als afgewerkt. Van zodra de plaatsing van een lift
in het oud gemeentehuis beëindigd is, verhuist de
gemeentelijke sociale dienst naar dit gebouw. Zo
wordt het mogelijk een grondige renovatie door te
voeren van het gelijkvloers van het administratief
gebouw. Naast verruiming en vernieuwing van de
kantoren wordt een aanpassing var 'e inkomhal
met aangename wachtruimte doorgever De op
dracht van onze telefoniste zal uitg ei worden
tot onthaalbediende die hierdoor eer ·g centra
le rol zal vervullen.

6

Moderne
administratie

Groen en
rekreatie

--0- .
.

--)
In 1993 zal gestart worden met de eerste fase van
de heraanleg van het rekreatiegebied Romeinse
Put, d.w.z. de aanleg van een nieuwe visvijver. In
overleg met de wijkbewoners zal nagedacht wor
den over de inplanting van een nieuwe speeltuin
en de lokalisatie van een ontmoetingscentrum
voor de wijk.

Ook de renovatie van verscheidene speeltuinen
komt aan de orde.

Vanzelfsprekend wordt ook Fort 5 niet vergeten.
Daar zal alle aandacht uitgaan naar o.m. de uit
breiding van de bioklas, de verbetering van de
toegang tot de groen- en milieudienst en de bevei
ligingswerken in het binnenfort.

In uitvoering van de milieuconvenant zal gestart
worden met de opmaak van een gemeentelijk
natuur- en ontwikkelingsplan.

-}enigheid
De bestrijding van kriminaliteit
Onze gemeente beschikt over een degelijk uitge
rust politiekorps dat in tegenstelling tot vele ande
re gemeenten dag en nacht ter beschikking staat
van de bevolking.
Overal in het land wordt er een toenemende krimi
naliteit vastgesteld. Daarom zullen inspanningen
geleverd worden om de aanwezigheid van de po
litie in het straatbeeld te versterken.
Daarenboven zal verder werk gemaakt worden
van een meer preventief of voorkomend beleid.
De akties die hierin kaderen, zullen vooral gericht
zijn op de problematiek van de diefstallen en het
druggebruik bij jongeren.

Brandweer
Wij beschikken momenteel over ± 75 vrijwilligers
die zich op uitstekende wijze en in een positieve
geest van samenwerking kwijten van hun taak en
waarvoor de huisvesting zal verbeterd worden.

Verkeersveiligheid
Het verkeersbeleid in Edegem heeft aan samen
hang gewonnen door het 'verkeersleefbaarheids
plan'. In 1993 zullen opnieuw enkele resultaten
zichtbaar worden.
Meer in het bijzonder zullen zone 30-maatregelen
getroffen worden in de Kollegewijk.
De Drie Eikenstraat zal heringericht worden: vol
waardige verhoogde fietspaden - beveiligde kruis
punten middels drempelkonstruktie - betere ver
lichting - groenvoorziening. Een studiebureau zal
belast worden met het uitwerken van een ontwerp
in verband met het doortrekken van deze herin
richting over het noordelijk gedeelte van het cen
trum (het pleintje ter hoogte van de St.
Antoniuskerk, de Strijdersstraat en het kruispunt
Oude-Godstraat/Doelveldstraat. Ook zullen plan
nen worden opgemaakt voor het beveiligen van
het kruispunt Boniverlei/Buizegemlei.

In Edegem doet het initiatief van de gemachtigde
opzichters het uitzonderlijk goed. Door hun inzet
worden onze kinderen op een veilige manier naar
school geloodst. In 1993 zal met dezelfde kracht
en motivering worden doorgezet.

De veiligheid in het verkeer kan ook bevorderd
worden door verkeersopvoeding. De verkeers
lessen die reeds geruime tijd door onze politie in
de diverse scholen worden gegeven, kennen een
stijgend sukses. Er zal dan ook verder werk van
gemaakt worden.
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·) Leefmilieu

Gezin en
medemens

-() Kultuur,
onderwijs en
vorming

De hes si.g van het dossier 'geluidshinder E19'
wordt in het vooruitzicht gesteld en de proble
mnatiei van de uitzonderlijke wateroverlast waar
mee wij in 1992 werden gekonfronteerd, wordt
verder onderzocht.

Op het vlak van de selektieve inzameling van
huishoudelijk afval zal door de realisatie van het
ekopark of recyclagepark langs de Prins
Boudewijnlaan wederom een belangrijke milieu
stap gezet worden.

De I.H.K. zal op haar terreinen langs de
Doornstraat een kompostwerf aanleggen en de
ophaling van klein gevaarlijk afval zal in I.H.K.-ver
band gebeuren.

De milieuraad, die inmiddels van start is gegaan,
zal be!ei adviserend optreden inzake milieube
heer e a Jrontwikkeling.

rn de voorlichting staan een milieu
nieuwe brochure 'milieuklapper' op

In de sfeer van het projekt "Antwerpen 93, kulture
le hoofstad van Europa" zal ook Edegem kultureel
in de kijker geplaatst worden (meer hierover vindt
U op blz. 10).

Biblioteek en diskoteek worden verder uitge
bouwd.

Edegem krijgt een nieuw monument, het oude ge
meentehuis wordt voorzien van een aangepaste
buitenverlichting en voor de wandelaars zal een
nieuwe wandelkaart worden ontworpen.

De Jeugdraad plant een 'Roefeldag' (lees blz. 8)
alsook de publikatie van een brochure voor de
jeugd terwijl de Werkgroep Emancipatie zijn wer
king verder zal uitbreiden.

De betoelaging van de verenigingen wordt in een
nieuw stramien gestopt.

Op onderwijsvlak zal de gemeenteschool zeker
aan zijn trekken komen indien de hogere overheid
het licht op groen zet voor de verwezenlijking van
fase Il van het nieuwbouwprojekt.

• De vergrijzing van de bevolking is zonder meer
een feit. Voor de zorgbehoevende senioren die
niet meer in hun eigen leefomgeving kunnen ge
holpen worden, dient geschikte opvang in een in
stelling voorhanden te zijn.
De nieuwe plannen van het O.C.M.W. op dit vlak
staan beschreven op de volgende bladzijde.

Verder zal onderzocht worden hoe het krediet
'kansarmoede' optimaal kan besteed worden.

Ook wordt in het vooruitzicht gesteld beleidskon
klusies te trekken uit de studie over de behoefte
aan kinderopvang. Tijdens de zomervakantie zal
zoals de voorbije jaren een opvang voor de 3- tot
12-jarigen georganiseerd worden.

Dat onze solidariteit niet beperkt blijft tot de ge
meentegrenzen zal blijken uit de verdergezette in
spanningen op het vlak van ontwikkelingssa
menwerking.

--) Demokratie
en
openbaarheid

De Vlaamse regering startte voor het schooljaar
1992-1993 het projekt 'Een dialoog voor de toe
komst - Jeugd, demokratie en verdraagzaamheid'.
In onze gemeente zal op dit initiatief worden inge
pikt.

Inzake openbaarheid werd er in Edegem al een
hele weg afgelegd. Niettemin zal een overleg wor
den georganiseerd om te komen tot een betere re
glementering van de openbaarheid van bestuur en
de bescherming van privacy in administratieve
aangelegenheden.
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■ Ook de raad voor maatschappelijk welzijn legde
haar begroting en beleidsplan voor aan de ge
meenteraad.

O.C.M.W.

De budgetten 1993 van het O.C.M.W. en het ver
pleegtehuis sluiten op volgende totalen:

ontvangsten uitgaven saldo

gewone dienst 289.011.893 289.011.893 -

buitengewone dienst 5.011.621 5.011.621 -

Verpleegtehuis
--

ontvangsten uitgaven saldo
--

gewone dienst 303.260.722 246.553.319 56.707.403

buitengewone dienst 3.744.859 3.744.859 -

■ In het beleidsplan wordt grote aandacht besteed
aan de bouw van een nieuw rustoord.

Reeds enkele jaren werden diepgaande studies
gewijd aan het peilen naar de behoeften aan op
vang van de bejaarden in Edegem.
Rekening gehouden met de vooruitzichten van de
demografische evolutie van de bevolking en de
programmatie van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, werd nu beslist in een eerste fase
een nieuwbouw te verwezenlijken met 100 bed
den, waarvan 30 voor demente bejaarden.
In een tweede fase zal de mogelijkheid tot het op
voeren van het aantal bedden worden onderzocht.

Het nieuwe complex, in de vorm van 2 patio's,
heeft kamers die uitzicht geven op een binnentuin.
De nieuwe kamers zijn 18 m? groot en beschikken
over het nodige sanitair. In de ene patio zullen 30
demente bejaarden onderdak vinden, in de twee
de de andere residenten.

Het hele projekt wordt geraamd op 242 miljoen
frank. 135 miljoen wordt ten laste van de
Edegemse gemeenschap genomen. Voor het ove
rige deel worden subsidies aangevraagd.
Grote inspanningen zullen in de loop van dit jaar
worden geleverd om het voorontwerp voor deze
nieuwbouw op te stellen en vervolgens voor te
leggen aan de bevoegde minister.

14

Als alles normaal verloopt, kan in 1994 met de
bouwwerken worden aangevangen.

Voorlopig ontwerp
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Kalender
Tentoonstel I ingen

Jan Krejci

de wereld bekend zijn. Zij behaalden samen een
pleiade internationale prijzen.

Zij exposeerden over gans de wereld en men vindt
hun werken terug in vele belangrijke kollekties.

Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk van 13 fe
bruari tot 7 maart 1993.

Vladimir
Suchánek

Hana Cápová

Na 10 jaar organiseren we in het Gemeentelijk
Kunstcentrum Huis Hellemans, Strijdersstraat 14
te Edegem, een tweede tentoonstelling van
Tsjechische grafiek.

VLADIMIR SUCHANEK, HANA CAPOVA, en JAN
KREJCI, zijn stuk voor stuk grafici die over gans

Rgg
1 1·-

1•

• Van 13 februari tot 4 april 1993 organiseert onze
Edegemse beeldhouwer Paul R. Goris een
overzichtstentoonstelling "TABULA RASA"
(1982-1992) met beelden en voorstudies.

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zater
dag en zondag van 10 tot 12.30 en van 14 tot
18 uur, op woensdag van 14 tot 17 uur en op
vrijdag van 14 tot 16 uur.

Om het Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Helle
mans meer toegankelijk te maken, heeft de
Raad van Beheer besloten de openingsuren
vanaf 1 januari 1993 uit te breiden. Buiten de
bovenstaande uren zullen de tentoonstellingen
eveneens toegankelijk zijn op dinsdag van 10
tot 12 uur.

Een bezoek loont echt de moeite!
Paul R. Goris
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Brandweer-info
Gedurende de opendeurdagen van de brand
weer kregen wij heel wat vragen; zo ondermeer
over de kleine blusmiddelen die de mensen in
huis kunnen aanbrengen.
Dit bewijs dat er bij de inwoners een behoefte
bestaat aan meer informatie, heeft ons ertoe
aangezet voortaan regelmatig een rubriek in
dit gemeentelijk informatieblad te verzorgen.
Hieronder onze eerste bijdrage.

Het voornaamste kleine blusmiddel dat we alle
maal kennen en waar we elke dag mee rondrijden,
is het poederblusapparaat van 1 kg in onze wa
gen. We weten allemaal dat er een datum opstaat
en als deze verlopen is, dat we ons dan een nieuw
toestel moeten aanschaffen.
Zij die met hun wagen naar de technische kontrole
moeten, weten dat ze dan een geldig blustoestel
in hun wagen moeten plaatsen. Daarmee stopt
voor de meeste mensen de kennis over de kleine
blusmiddelen.

Voor we ingaan op deze blusmiddelen moeten we
even stilstaan bij de verschillende brandkatego
rieën.

A-branden: zijn branden van vaste stoffen (hout,
papier, karton)
B-branden: zijn branden van vloeistoffen (olie,
mazout, alkohol, frituurolie)
C-branden: zijn branden van gassen (aardgas)
D-branden: zijn branden van metalen.

De snelblusmiddelen zijn ontwikkeld voor elke van
deze verschillende brandkategorieën.
Als men zich snelblusmiddelen voor huishoudelijk
gebruik aanschaft, moet men er zich van ver
gewissen welke brandkategorie men zal moeten
blussen.

In huis zullen dit meestal A-branden zijn.
In de keuken kunnen B-branden voorkomen.
De in huis voorkomende C-branden laat men
best branden om ergere rampen te voorkomen
en men wacht op de brandweer. Als gas brandt,
dan verdwijnt het door de verbranding en kan het
zich niet verspreiden. Gas dat zich verspreidt, is
gevaarlijk daar het bij de eerste ontstekingsbron
die het tegenkomt explosief gaat ontbranden. Men
bekomt dan een ongekontroleerde brand.
Bij een C-brand kan men hoogstens de door de C
brand veroorzaakte A-branden blussen.
De D-branden komen in huis meestal niet voor. Ze
vergen ook een speciaal poeder. De indikatie D
staat ook duidelijk op de houder vermeld.

Wil men zich een poederblustoestel aanschaffen
voor huishoudelijk gebruik dan moet dit geschikt
zijn voor de brandkategorieën A, B, C. Hiervoor
zijn toestellen met polyvalent poeder in omloop.
De indikatie A.B.C. staat dan ook duidelijk op de
houder.

Poederblustoestellen die enkel de aanduiding B.C.
hebben zijn voor huishoudelijk gebruik niet aan
gewezen.

Snelblustoestellen voor huishoudelijk gcvaik wor
den meestal in gesloten ruimtes gebruis (ge age,
kelder, living, slaapkamer). Hiervoor zijr dar ook
weer poederblustoestellen aangewezen daar ze
de zuurstof, nodig om in leven te blijven, niei ver
drijven. De C02 (koolzuursneeuw) snelblustoe
stellen doen dit wel en dit kan dus nadelige gevol
gen hebben voor de gebruiker. Dit koolzuurgas is
ook zwaarder dan lucht en mag dus zeker niet in
kelders gebruikt worden. Hierover gaan we in een
volgende bijdrage verder uitweiden.

De grootte van het poederblustoestel is best 6 kg.
Bij ononderbroken straal is dit op 8 sekonden
leeggespoten. Spaarzaam omspringen en het
stootsgewijze aanbrengen van poeder is aan
gewezen. Het poeder verdrijft de zuurstof niet, het
is niet giftig, maar prikkelt wel en geeft een hoest
reaktie. Het maakt ook veel vuil. Redenen genoeg
om de 6 kg niet in één trek leeg te spuiten. Het
poeder is ook korrosief.
Als men daarenboven nog water gebruikt, gaat dit
poeder invreten in tegels, parketten of andere
vloerbedekkingen. Daarom na gebruik zo snel mo
gelijk verwijderen.

Een poedertoestel moet buiten de aangeduide
brandkategorieën ook een "Benor Label" dragen.
Het bewijst dat het toestel aangenomen is door
het Belgisch Instituut voor Normalisatie. Jaarlijks
moet uw toestel ook nog nagekeken worden. De
6 kg poeder klit aan mekaar en maakt er een
amorfe klomp van. Deze klomp kan door het aan
drijfgas niet naar buitengespoten worden.
Hetzelfde verschijnsel doet zich ook voor bij de
autopoederblusapparaten van 1 kg. Voor deze
kleine apparaten volstaat het regelmatig het poe
der los te kloppen en los te schudden. Uw toestel
blijft dan in de wagen zeker bedrijfsklaar tot de
vervaldatum.
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Bij de grotere toestellen moet jaarlijks onderhoud
door de firma waar het toestel aangekocht werd,
een garantie bieden dat het poeder los blijft en de
recipiënt met de aandrijfgassen (CO2) gevuld
blijft. Hiervoor wordt de sparklet (drijfgashouder)
gewogen.

Volgende maal zullen we de andere blusmiddelen
voor huishoudelijk gebruik even onder de loep
nemen.

Bij brand onthoudt U in ieder geval dit:

1) Brandweer bellen: nr. 100
2) Evacueer personen en dieren
3) Probeer eventueel uw persoonlijke blus
middeien
4) Wacht de brandweer op straat op, geef
hen informatie.

Vz ·ver e inlichtingen 457.46.33.

ylaamse
lWegentelefoon

Of hij nu een voetganger, een fietser of een auto
mobilist is, de weggebruiker is uiteindelijk het best
geplaatst om te ontdekken wat er aan het wegen
net en de bestaande infrastruktuur schort.

Om de inbreng van de weggebruiker vlotter te
laten doorstromen naar de Vlaamse Overheid, die
instaat voor de aanleg en het onderhoud van de
gewestwegen, werd de Vlaamse Wegentelefoon
in het leven geroepen.

iedereen kan vanuit Vlaanderen deze Vlaamse
Wegentelefoon gratis bellen:

078/11.22.66

111 ustrati e

1) Trek veiligheidspal weg.
2) Sla de slagpin door de sparklet en zet het toe

stel onder druk.
3) Neem de houder in één hand en hou hem zo

hoog mogelijk.
4) Nader het vuur in gebukte houding en met de

wind mee.
5) Neem het spuitstuk in de andere hand en richt

het naar de basis van de vlammen. Knijp het
handvat dicht en spuit stootsgewijze.

6) Doof het vuur van voor naar achter en van
onder naar boven.

7) Stel U zeer beweeglijk op.
8) Hou steeds de uitgang achter U, zodat U dade

lijk kan uitwijken.

wel
Voor alle ongemakken waarmee U als voet
ganger, fietser of automobilist op de
gewestwegen wordt gekonfronteerd.

niet

Het groene nummer is niet bedoeld:
- voor het oproepen van de hulpdiensten
(100, brandweer, politie)

- om de weg te vragen
- voor algemene opmerkingen of algemene
vragen

- voor opmerkingen over provincie- of ge
meentewegen

De gewestwegen in Edegem zijn: de Prins
Boudewijnlaan, de Drie Eikenstraat (gedeelte
Prins Boudewijnlaan naar Doornstraat), de
Doornstraat, de Wilrijkstraat (gedeelte tussen in
gang universitair ziekenhuis en de Drie
Eikenstraat), de Mechelsesteenweg, de Boniverlei
en de E19.
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Sporthal
"den Willecom"

Sport en spel
De v.z.w. Sport- en Rekreatiecentra Edegem richt
in en rond de sporthal den Willecom in de
Terelststraat weer sport en spel in voor leerlingen
van het lager onderwijs:

- Krokusvakantie
maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 februari

- Paasvakantie
maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 april
dinsdag 13 te.m. vrijdag 16 april

- telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
16 uur.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal en drank
meebrengen.

Deelnemingsprijs (verzekering inbegrepen):
- 1.000 fr. per kind per week
- 800 fr. per kind voor de 2de week van de
Paasvakantie.

De betaling dient bij de inschrijving in haar geheel
te gebeuren. Enkel indien het kamp niet volzet is,
kan de eerste dag van de week de betaling ter
plaatse gebeuren.
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Tennisinitiatie
(vanaf 19 april 1993)

MOET JE SPORTEN 1

Wanneer:
Maandag

april 19 - 26
mei 3-17-24
juni 7-14-21

Dinsdag
april 20-27
mei 4- 18-25
juni 8- 15-22

Deelnemingsprijs:
1.600 fr. per reeks (8 lessen), verzekering inbe
grepen (te betalen bij inschrijving)

Meebrengen:
tennisracket en proper sportschoeisel

Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemers
van de vorige (januari-) reeks.

Struikel niet over je konditie ...
Doe er wat aan!
Wat: Konditietraining
2 x per week een half uurtje
leder naar eigen kunnen, geen moeten, maar wil
len sporten.

Wanneer: Maandag & donderdag,
van 12u30 tot 13u00

Waar: Sporthal "den Willecom"

Meebrengen:
sportgerief & proper schoeisel (geen zwarte zolen)

Prijs:
GRATIS, VOOR NIETS!!!

DOE MEE, JE LICHAAM IS
HET ECHT WAARD

INFORMATIE,INSCHRIJVINGEN
EN BETALINGEN

Sporthal "den Willecom"
Terelststraat 2 te 2650 Edegem
tel. 457.46.62

einers A: voor volwassenen die nog geen
kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 9u00 tot 10u00

Gevorderden: voor volwassenen die de kursus
beginners gevolgd hebben
- maandag van 13u30 tot 14u30
- maandag van 14u30 tot 15u30
- dinsdag van 10u00 tot 11u00
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Berichten

Bevolkings- en
vreemdelingenregisters

■ Adreswijzigingen

Wie zijn hoofdverblijf overbrengt vanuit een
Belgische gemeente of vanuit het buitenland naar
een Belgische gemeente, moet het gemeente
bestuur van zijn nieuwe woonplaats daarvan bin
nen de acht dagen verwittigen.
Wie binnen de gemeente van adres wijzigt- en
dat geldt ook voor adreswijzigingen binnen
hetzelfde gebouw- moet het gemeentebestuur
daarvan binnen de acht dagen verwittigen.
Wie naar hei buitenland vertrekt, moet daarvan
binnen de week vóór en ten laatste de dag vóór
zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur
van zijn hoofdverblijfplaats.

■ Tijdelijke afwezigheid

Wie tijdelijk zijn hoofdverblijf verlaat, kan in be
paalde gevallen toch ingeschreven blijven of even
tueel een referentieadres nemen.
Beide mogelijkheden zijn evenwel streng geregle
menteerd en slechts bestemd voor welbepaalde
kategorieën.

■ Inlichtingen uit de registers

De wet voorziet vier modaliteiten voor het verkrij
gen van inlichtingen uit de registers. In principe
zijn deze inlichtingen enkel te verkrijgen door de
betrokkene zelf of door openbare instellingen, in
dien door of krachtens de wet toegestaan.

1. Voor uittreksels en getuigschriften geldt dat
enkel de persoon zelf of zijn wettelijke verte
genwoordiger deze kan verkrijgen. Een bijzon
der gemachtigde (expliciete geschreven vol
macht die zegt wie, wat, voor wie en waarvoor,
mag afhalen) kan mits voorlegging van de
identiteitskaart van betrokkene uittreksels of
getuigschriften afhalen. Aan derden (d.i. alle
andere natuurlijke personen, privé-instellingen
of openbare instellingen) mogen uittreksels of
getuigschriften enkel afgegeven worden indien
dit door of krachtens de wet is toegestaan.

2. Het raadplegen van de registers (o.a. opzoekin
gen naar adres of identiteit) is enkel toegestaan
voor interne doeleinden door gemeentelijke
diensten en door diensten afhangend van het
O.C.M.W.; andere overheden of openbare in
stellingen kunnen de registers slechts raadple
gen indien dit door of krachtens de wet is toe-

gestaan. Voor private personen is het raadple
gen van de registers bij wet verboden.

3. Persoonslijsten van in de registers inge
schreven personen mogen niet aan derden
verstrekt worden. Enkel overheden of openbare
instellingen, die door of krachtens de wet ge
machtigd zijn, of instellingen van Belgisch
recht, die taken van algemeen belang vervullen
en waarvan het Kollege van Burgemeester en
Schepenen de aanvraag gegrond heeft bevon
den, kunnen nog persoonslijsten verkrijgen.

4. Statistische gegevens kunnen mits toestem- s
ming van het Kollege van Burgemeester en @
Schepenen verstrekt worden op voorwaarde
dat identificatie (zelfs onrechtstreeks} n is de
registers ingeschreven personen onm elijk is.

Laatste wilsbeschikking
teraardebeste Il i ng
Elkeen kan tijdens zijn leven een vrijwillige
schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wils
beschikking inzake de wijze van lijkbezorging
richten tot de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
van zijn woonstgemeente. Deze wilsbeschikking
wordt ingeschreven in het Bevolkings- of
Vreemdelingenregister, dat na overlijden dient ge
raadpleegd te worden vooraleer een begrafenis
of krematietoelating gegeven wordt.

Hoe kunt U van dit recht gebruik maken?
U bezorgt uw schriftelijke wilsbeschikking op de 1)
Dienst Bevolking:
- ofwel persoonlijk
- ofwel via een derde, mits voorlegging van uw
identiteitskaart.

Wat moet die wilsbeschikking bevatten?
- uw voornamen en naam;
- uw geboorteplaats en -datum;
- UW volledig adres;
- de wijze waarop U na uw overlijden teraardebe
steld wilt worden: U dient hiervoor duidelijk en on
dubbelzinnig één van volgende twee termen te ge
bruiken: begraving of lijkverbranding.

Meer inlichtingen
Dienst Bevolking - Administratief Gebouw
Kontichstraat 19, Edegem
tel. 457.78.40
alle werkdagen van 9 tot 12 uur
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25 jaar Kommissie
voor het Wegverkeer
Op vrijdag 8 januari 1993 werd op het gemeente
huis te Edegem het 25-jarig bestaan van de
Raadgevende Kommissie voor het Wegverkeer 
Groep Antwerpen gevierd.
De heer Provinciegouverneur A. Kinsbergen woon
de deze plechtigheid bij.

Het was de Gouverneur die op 28.12.1967 op het
gemeentehuis te Borgerhout de Raadgevende
Kommissie geïnstalleerd heeft. Tot aan de fusie
van de stad Antwerpen vergaderde deze kom
missie elke maand te Borgerhout. Vanaf 1983
vond zij haar nieuw onderkomen in Edegem.
Sindsdien is het de traditie dat de burgemeesters
van Edegem het voorzitterschap van deze kom
missie waarnemen.

1, zijn openingstoespraak beklemtoonde Burge
meester Koen Snyders de rol van de Raad
gever de Kaissie.

Dec komma;sie heeft als opdracht adviezen te
vers1affe ver de aanvullende reglementen op
het wcgverker. zowel de gemeentelijke als de mi
nis'c..äle.

De voorbije 25 jaar heeft de Kommissie gepoogd
om zich op een korrekte wijze van haar taak te
kwijten. Hierbij werden honderden aanvullende re
glementen onderzocht op de wettelijkheid en dus
op hun overeenstemming met de voorschriften
van de verkeersreglementering. Het feit dat er een
platform is waarop zulke kwesties onder politie
kommissarissen kunnen besproken worden, is
wellicht een van de voornaamste verworvenheden
van dit orgaan. Daarnaast is de koördinatie van de

• Aangifte vuurwapens
In ons gemeentelijk informatieblad nr.140 van de
cember 1991 publiceerden wij een uitgebreid arti
kel over de nieuwe wet op de vuurwapens.
Ondertussen verschenen, in het Belgisch Staats
blad van 25 september en in dit van 16 december
1992, aanvullingen op deze wapenwet.
In het kort komt het er op neer dat alle re
peteervuurwapens met één of meer gladde lopen
nu verweerwapens zijn, ongeacht de lengte van
de loop.
Personen die in het bezit zijn van dergelijke wa
pens dienen zulks te melden op het politiekom
missariaat en dit uiterlijk 31 maart 1993.
Het stelsel van de verweervuurwapens werd
tevens toepasbaar gemaakt op de wapens met
getrokken loop of lopen die echter munitie afvuren

De Burgemeester en de Politiekommissaris verwelkomen Gouverneur A.
Kinsbergen.

reglementering tussen aangrenzende gemeenten
van belang.

Het aantal reglementen dat aan de kommissie
wordt voorgelegd, kent een grote vlucht. Deze
evolutie hangt nauw samen met de grote zorg die
de gemeentelijke overheden vandaag besteden
aan een veilige en optimale afwikkeling van het
verkeer op hun grondgebied.

In zijn slotwoord feliciteerde Gouverneur Kins
bergen de leden van de Kommissie met hun
werkzaamheden en gaf hij een boeiend overzicht
van de ontwikkelingen in de Provincie Antwerpen
de voorbije 25 jaar.

De viering werd met een korte receptie afgesloten.

die normaal bestemd is om te worden afgevuurd
door wapens met gladde loop of lopen.
Alle lange repeteerwapens met pomp (riot-guns)
dienen dan ook te worden beschouwd als
verweerwapens, zowel wanneer zij zijn uitgerust
met een gladde loop, als met een getrokken loop
en dienen bij de politie te worden geregistreerd
uiterlijk 30 juni 1993.
Vanaf de respektievelijke data van 31 maart en 30
juni zijn de niet geregistreerde wapens van be
doelde groepen onwettig.
Voor bijkomende informatie kan U terecht bij de
hoofdinspekteur "logistiek" van politie Edegem.
Deze is bereikbaar op het telefoonnummer
457.78.50, op werkdagen tussen 8.40 en 9 uur of
tussen 12 en 13 uur.
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Edegem steunt
Ex-Joegoslavié
De media getuigen dagelijks van de omvang van
de nood en het lot van de bevolking van het voor
malige Joegoslavië. Dagelijks vallen er slachtoffers.
Uit bezorgdheid over de situatie van de getroffen
bevolking is in Vlaanderen een "Balkan-aktie" tot
ontplooiing gekomen.
De steden en gemeenten kunnen een belangrijke
rol daarin vervullen. Voor wat de gemeenten be
treft, treedt de "Staten-Generaal van de Gemeen
ten" koördinerend op.
In dat kader heeft de gemeenteraad van Edegem
zich bereid verklaard haar medewerking te verlenen
aan de aan de gang zijnde humanitaire aktie ten
voordele van de bevolking van ex-Joegoslavië.

Waar het begrotingskrediet "toelagen rampen" vorig
jaar besteed werd als steun aan Somalië", werd nu
beslist dit krediet ten bedrage van 100.000 fr. aan
te wenden ten voordele van de Balkan-aktie. Dit be
drag werd inmiddels reeds overgemaakt aan het
lnterburgerlijk Noodfonds dat werd opgericht.
De opbrengst van de aktie in het arrondissement
Antwerpen gaat naar twee kampen in Slovenië, nl.
te Ptuj en Ljutomer.
Inwoners die als solidaire wereldburger hun mede
mensen in ex-Joegoslavië willen helpen, kunnen
hun bijdrage storten op onderstaand rekeningnum
mer.

096-7654321-72
Artsen Zonder Grenzen/Balkan-aktie

Elektriciteitspannes
Rond de jaarwisseling werd een gedeelte van
Edegem, Mortsel en Wilrijk getroffen door een
reeks elektriciteitspannes.

Nieuws uit het
0.C.M.W.

Uit informatie door het gemeentebestuur ingewon
nen bij Electrabel is gebleken dat de oorzaak wel
licht te vinden is in defekten aan de elektriciteits
kabel "Kontich-Edegem".

Reeds eerder was voorzien om in 1993 een nieu
we kabel te leggen vanuit Mortsel. Om de hinder
zoveel mogelijk te beperken had het gemeente
bestuur de wens uitgedrukt deze werken te laten
uitvoeren samen met de herinrichting van de Drie
Eikenstraat, tussen Prins Boudewijnlaan en
Strijdersstraat, onder voorbehoud voorzien voor
juni 1993.

Omwille van voormelde pannes en het risico voor
nieuwe problemen heeft Electrabel toestemming
gekregen om de aanleg van de later geplande
nieuwe kabel te bespoedigen.

Dit heeft helaas tot gevolg dat de inwoners en ge
bruikers van dit gedeelte Drie Eikenstraat dit jaar
tweemaal hinder ondervinden van werken aan de
openbare weg.

Mogelijk is hierdoor aan het probleem van de
veelvuldige pannes verholpen.

Je leest in dit gemeenteblad regelmatig iets over
het O.C.M.W. Je weet dus dat je bij het O.C.M.W.
terecht kunt als je persoonlijk, maatschappelijk of
financieel in de knoei zit. Je komt terecht bij de •
maatschappelijk assistente.

Maar wie is nu deze maatschappelijk assis
tente?
- Om te beginnen is de maatschappelijk werkster
ook maar een mens. Als mens is zij iemand die
door eigen levenservaring en woonomgeving op
de hoogte is van de dagelijkse gang van zaken.
- Het zijn van een buitenstaander ten opzichte van
het probleem, schept vaak een beter overzicht in
de situatie.
- AIs deskundige wil de maatschappelijk werkster
met de hulpaanvrager samenwerken om uit de
problemen te komen.
- Vooral goed luisteren mag tot de eigenschap van
de maatschappelijk werkster worden gerekend.
- Gelukkig kan zij voor overleg altijd terugvallen op
een team wanneer er bij haar problemen of vra
gen rijzen. Ook wanneer zij bijvoorbeeld door
ziekte niet kan aanwezig zijn, neemt een ander uit
het team het werk over, zo de hulpvrager daarin
toestemt.
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Reklame:
milieubelasting en sticker

Als tweede maatregel heeft het gemeentebestuur
inmiddels stickers laten drukken, met de tekst:
"Geen reklamedrukwerk a.u.b."
Deze stickers kunnen op de brievenbussen wor
den aangeplakt. Op die manier kunnen inwoners
die geen reklamedrukwerk in hun brievenbus dul
den, op eenvoudige wijze hun intentie of zienswij
ze aan de verspreiders in kwestie kenbaar maken.

Inwoners die zulks wensen, kunnen gratis en zo
lang de voorraad strekt een sticker verkrijgen in
het administratief gebouw, Kontichstraat 19 te
Edegem, bij de receptie, tijdens de kantooruren.

1ec1amedtukwetk a.u.b. ,.. '
GEMEENTEEDEGEM '

De stroom reklamedrukwerk die wekelijks in onze
brievenbussen terecht komt, is aanzienlijk en
verwekt bij meer en meer personen negatieve re
akties. Daarenboven zijn er de verwijderingskos
ten die door de gemeenschap moeten worden ge
dragen.

In dat kader werd door de gemeenteraad, voor de
jaren 1993 en 1994, een gemeentelijke milieube
lasting ingevoerd op de huis-aan-huis verspreiding
van reklamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde
produkten.
Deze belasting is verschuldigd door de ver
antwoordelijke uitgever en zal 0,25 fr. per exem
plaar bedragen. Voor drukwerken van geringe om
vang zi een lager tarief van 0,10 fr. voorzien wor
den.

•

• Zelf tuinieren
Aan de overkant van de bestaande volkstuintjes
langs de Kontichstraat zal een uitbreiding worden
gerealiseerd.

Er komt een 9-tal kavels van 4 meter breedte bij.
Een 6-tal van deze kavels is nog beschikbaar. Het
gemeentebestuur zal zorgen voor waterleiding op
dit terrein.

Inwoners die interesse hebben om zulk een kavel
te bewerken, kunnen in kontakt treden met het
Werk van de Volkstuintjes, p.a. de heer Louis
Wouters, Hagedoornlei 11 te Edegen (tel.
457.23.11).

KAN JE TELEFONEREN?

DAN KAN JE OOK
"INFO-FONEREN"!

24/24 uur
Edegemse gemeentelijke informatie
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Het "Voor U"-kantoor

Electrabel zorgt voor de distributie van elektriciteit,
aardgas en T.V.-distributie in een groot gebied.
Ten behoeve van het kliënteel beschikt Electrabel
over een 20-tal "Voor U"-kantoren.

Het "Voor U"-kantoor dat ter beschikking staat
van de inwoners van Edegem is gevestigd op het
Sint-Jansplein 18 te 2550 Kontich, tel. 489.00.64.
Dit kantoor is geopend op maandag, dinsdag en
woensdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.00
uur, op donderdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot
18 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur.

U kan daar terecht voor het treffen van regelingen
of het inwinnen van informatie in verband met tal
van zaken zoals: rekeningen, tarieven, aansluitin
gen, meters, automatisch betalen en allerlei tech
nische en praktische vragen over aardgas, elektri
citeit en T.V.-distributie.

Informatiebrochure
"Ons advies, Uw comfort"
Door Electrabel werd een handige informatiebro
chure uitgegeven die tal van nuttige inlichtingen
bevat over uw aardgas-, T.V.-distributie- en elektri
citeitsvoorziening.

Het gemeentebestuur Edegem beschikt over een
beperkt aantal exemplaren daarvan.

Bent U geïnteresseerd, dan kan U een exemplaar
verkrijgen in het administratief gebouw, Kontich
straat 19 te Edegem, bij de receptie, op werkdagen
tijdens de kantooruren.

De Bouwmap:
12m2 nuttige bouwtips
Voor wie bouwt of verbouwt is "De Bouwmap" een
onmisbare bron van informatie. De map bevat bijna
200 bladzijden en wordt regelmatig bijgewerkt. Al
het mogelijke wordt gedaan om de informatie
aktueel te houden.
Ook bij het plannen van alles wat te maken heeft
met energie helpt de Bouwmap U op weg.
U kan een exemplaar bestellen, tegen de prijs van
300 fr., door te bellen naar de Energielijn van
Electrabel: 280.0.280.

ELECTRABEL

ELECTRABEL

U kan de kabeltekst-informatie
ontvangen door uw televisietoe
stel af te stemmen op het
mozaïekkanaal en uw teletekst
knop in te drukken.

50 pagina's Edegemse infor
matie vanaf bladzijde 451.

Bereikbaar 24 uur op 24,
7 dagen in de week.

•

@

l l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 24 l l 111111111111111



•

•
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Werk zoeken

Brandweer-info
Sport en spel in de paasvakantie
Een greep uit het jaarverslag
Zorg voor het leefmilieu
O.C.M.W.

14

16-17
17
18
19

20

Openbare vergaderingen
adviesraden

Volgende algemene vergaderingang van de ge
meentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor het
publiek:

- 22 april - 20 uur - Jeugdraad
refter administratief gebouw

- 23 april - 20 uur - Milieuraad
raadzaal administratief gebouw

- 26 april - 20 uur - Sportraad
raadzaal administratief gebouw

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom.

Voordrachtavond "beeldvorming
over vrouwen"

•

•

Aanwerving jobstudenten voor Vakantiespeelklub 15
Provinciale toelage gehandicapte kinderen 15

INHOUD
Het gebeurde in de gemeenteraad 3-4

Werkbezoek Konda Reddy/lndia 5-6-7
Kultureel weekend 8
Poolse volkskunstavond 8
Gezinsaperitiefkoncert 8
Jeugdboekenweek 9

Grabbelpas 9

Kunstcentrum Huis Hellemans in de kijker 10-11

Berichten 12-13

Preventief kankeronderzoek 13

Gemeentediensten

Redaktie
Koen Snyders, Alex De Roeck, Kris Leysen,
Hugo Stabel, Marjon Thienpondt, Anne-Marie Van
Gaver, Raymond Van Dijck (Redaktiesekretaris)

Lay-out
Raymond Van Dijck

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90 te Edegem
tel. 03/457.48.04

148/maart 1993

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
vrijdag 9 april in de namiddag (Goede Vrijdag).

Op zaterdag 10 april (Pasen) en op zaterdag
1 mei (Feest van de Arbeid) zal er geen dienst
verzekering zijn op de diensten Bevolking en
Sekretariaat.

De werkgroep emancipatie Edegem plant op
woensdag 5 mei een avond over beeldvorming
over vrouwen.

Mevrouw Magiels verzorgt deze voordracht met
vraag ronde.

Meer details hierover vindt U in het volgend infor
matieblad.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad
Verkeer
Op 23 april wordt er tussen 18.00 en 22.30 uur
door het OLVE-kollege van de Prins Boude
wijnlaan een sponsorloop zonder kompetitief ver
band georganiseerd in de omgeving van de
school.

Daartoe werd door de gemeenteraad voor be
doeld tijdstip een tijdelijke politieverordening op
het verkeer in Te Nijverdoncklaan, Wenzel Co
bergherstraat en Hazeschransstraat uitgevaar

• digd.

van de kulturele en socio-kulturele sektor vastge
steld.

Voor de inwerkingtreding werd een overgangspe
riode van 3 jaar voorzien.

Biblioteek
Op voorstel van het beheersorgaan van de ge
meentelijke openbare biblioteek werd het dienstre
glement van de gemeentelijke openbare biblioteek
en van de privaatrechtelijke biblioteek Elsdonk
aangepast.

De overeenkomst tussen de Vlaamse ge
meenschap en de gemeente over het gemeente
lijk MINA-beleid schrijft de opstelling voor van een
jaarlijkse beleidsnota betreffende het gemeentelijk
milieu- en natuurbeleid.

De milieubeleidsnota 1993 werd, na advies van
wege de gemeentelijke adviesraad voor milieu en
natuur, door de gemeenteraad goedgekeurd.

Deze nota bevat de voor dit jaar geplande akties
inzake afvalverwerking, groenvoorziening, milieu
sensibilisering enzovoorts.

• Tot die akties behoren ondermeer de aanwerving
van een milieuambtenaar, het aanleggen en op
starten van een ekopark en een interkommunale
kompostwerf alsook de heraanleg van de visvijver
Romeinse Put en diverse speeltuinen.

Betoelaging kulturele en socio
kulturele verenigingen
Tot hiertoe werden de kulturele verenigingen over
wegend gesubsidieerd op forfaitaire basis, met
uitzondering echter van de toneel-, zangverenigin
gen en muziekmaatschappijen waarvoor een toe
lagereglement als basis wordt genomen.

Teneinde meer eenvormigheid te scheppen werd
door de gemeenteraad, op advies van de ge
meentelijke kulturele raad, een algehele subsi
dieverordening voor de plaatselijke verenigingen

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Hovestraat
13.30-20.00
13.30-17.00
13.30-20.00
13.30-20.00
13.30-18.00
09.30-12.30

Kerkplein
18.00-20.00

14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
15.00-17.00

Zo werd de boete bij het te laat inleveren van boe
ken opgetrokken van 5 naar 10 fr. per boek en per
begonnen week, terwijl bij verlies van de leners
kaart voortaan 20 fr. zal moeten betaald worden in
plaats van 10 fr. voorheen.

Het inschrijvingsgeld blijft vastgesteld op 100 fr.
per kalenderjaar. Jongeren beneden de 14 jaar
worden gratis ingeschreven. De uitleningen zijn
gratis.

Ter herinnering geven we nog even de openingsu
ren:
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Vervanging staande wip
In 1979 heeft het gemeentebestuur een staande
wip geïnstalleerd op grond gelegen langs de dreef
van Hof ter Linden.

Deze wordt afgehuurd door de Koninklijke
Handbooggilde St.-Sebastiaan, vereniging die
reeds 480 jaar in Edegem aktief is.

De wip werd door de storm onherstelbaar bescha
digd.
Kosten van de vervanging: 400.000 fr.

Sociaal-pedagogische toelage
Sedert jaren verstrekt de gemeente een sociaal
pedagogische toelage voor de Edegemse fysisch
of mentaal gehandikapte kinderen met een inva
liditeit van minimum 66%, die hetzij een school be
zoeken, hetzij geplaatst zijn in een instelling en
minstens 50% van de verlofperiode in familiever
band doorbrengen.

Het bedrag van deze toelage wordt met ingang
van 1.1.1993 verhoogd naar 3.500 fr. per jaar.

Speel-o-teek
Ten behoeve van de gemeentelijke kinderopvang
dienst zal door het gemeentebestuur een speel-o
theek worden opgericht. Daar zullen de onthaal
moeders die aangesloten zijn bij de kinderopvang
dienst gratis allerhande speelgoed kunnen ontle
nen.

Edegemse vakantie-initiatieven
Tijdens de maanden juli en augustus zal voor de
kinderen van 3 tot 8 jaar een gemeentelijke va
kantiespeelklub worden georganiseerd.

Door de gemeenteraad werd het schepenkollege
belast met de aanwerving van jobstudenten om de
kinderen op te vangen en te begeleiden (lees hier
over verder in dit blad).

é

Nieuwe huisvuilwagen
De aankoop van een nieuwe huisvuilophaalwa
gen, uitgerust met een bovenbouw met pers
systeem, wordt in het vooruitzicht gesteld.
Geraamde kostprijs: 4,9 miljoen frank.

Openbare werken
Volgende bestekken werden door de gemeente
raad goedgekeurd:
reinigen en onderzoek van bestaande riolering9@" @$
(820.000 fr.)
herbestrating van voet- en fietspaden
(2.800.000 fr.).

Daarenboven werd ingestemd met de ereloon
overeenkomst voor de studie van de verkeersin
grepen Florent Geversstraat, Heldenstraat,
Victoriastraat en hoek Doelveldstraat/Hovestraat.

Abonnement agenda's gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda's van de ge
meenteraadszittingen krijgen de geïnteresseer
de burgers informatie omtrent de vergaderingen
van de gemeenteraad en alle onderwerpen die
binnen deze raad zullen besproken worden,
thuis gestuurd.

Heeft ook U belangstelling voor de werking van
de gemeenteraad, stort dan 150 fr. op rekening
nr. 000-0009054-33 van het gemeentebestuur
Edegem, onder vermelding "Abonnement
Gemeenteraad".
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Ontwikkelingssamen
werking Edegem

Op herhaalde uitnodiging van
Mr. MADHAVAN, voorzitter van AWARE

Edegemse delegatie bezoekt
ontwikkelingsprojekten India
Konda Feddy - projekten
Dankzij de milde steun van onze inwoners heeft
Edegem sinds 1989, inclusief de Belgische co-fi
nanciering. reeds 25.000.000 Bfr. kunnen overma
ken aan de Indische projekten KONDA REDDY
van de ontwikkelingsorganisatie AWARE.
Herhaalde malen kreeg het kollege en de aktieve
werkgroep dan ook uitnodigingen van AWARE en
her NCO om zich ter plaatse te komen overtui
ga: waaraan deze ontwikkelingsgelden besteed
werden overeenkomstig de afspraken met
Edegem zc's dit trouwens in de jaarlijkse evo
lutieraporten werd meegedeeld.

Onder patronage van het NCOS werd eind nov
ember '92 een officiële delegatie o.l.v. de schepen
van ontwikkelingssamenwerking bereid gevonden
om naar India te trekken, met als doel gedurende
een week hei leven van de Konda Reddy's in on
herbergzame streken van de zuidelijke deelstaat
ANDRA PRADESH te delen en uitvoerig kennis te
maken met de werking van de Indiase NCOS part
nerorganisatie AWARE.

Hierna volgt een kort verslag van de Edegemse
bezoekers.

Na een werkbezoek aan de AWARE-kwartieren in
HYDERABAD, werden wij het Indiase binnenland
ingestuurd voor een bezoek aan een tiental dor
pen. Aanvankelijk per wagen, naderhand per jeep
en tenslotte per boot ging de tocht steeds door
dringerder in het onherbergzame gebied rond de
GODAVARI-rivier.

Vanaf het eerste moment ervaarden wij hoe de
ontwikkelingsfilosofie van AWARE doorwerkt in
het leven van elke dag. Kennismaken met de
armste mensen, de kastelozen, de onaanraakba
ren, de 'kinderen van God' zoals Gandhi ze noem
de, in een land waar loonslavernij en uitbuiting 
hoewel bij wet verboden - nog werkelijk bestaan,
maakte op ons een onuitwisbare indruk.

Steeds werden wij warm, en volgens Indiase
eeuwenoude tradities bijna prinselijk onthaald op
de mahila mandali-vergaderingen in deze arme
dorpen.
Hier konden wij ons overtuigen van de invloed van
AWARE; hoe dorpsraden werden gevormd om so
lidair mensen vrij te maken van loonslavernij, hoe
landbouw-, groente- en veeteeltprojekten dankzij
AWARE bestaanszekerheid gaven, hoe vrouwen
zeer bewust andere vrouwen van hun rechten en
emancipatiemogelijkheden overtuigden.

Op de manila mandali-vergaderingen vertellen de Lambada's ons wat
AWARE in samenwerking met Edegem verwezenlijkt heeft.

Zo werden wij in het dorpje Mupecharla gekon
fronteerd met 14 kinderen in loonslavernij. Zij
zouden hun hele leven hard bij dezelfde landlord
verplicht moeten werken voor een schuld van hun
ouders, die nooit kon afbetaald worden ...
De volgende dag ging het hele dorp van 500
personen tesamen met de 'blote-voeten-advo
katen' van AWARE, naar de rechter om deze kin
deren wettelijk vrij te maken.
Zulke kontakten waren aangrijpend en gaven een
beeld hoezeer AWARE ingrijpt in de barre levens
omstandigheden van deze mensen. Zeer goed
was merkbaar waar AWARE pas begonnen was,
waar zij reeds enkele jaren aktief waren, waar zij
reeds overbodig werden. Want dat is de filosofie
"AWARE must go, bul AWARENESS must stay".

Sinds 1989 besloot het gemeentebestuur op una
nieme voordracht van de werkgroep voor ontwik
kelingssamenwerking, om de AWARE-projekten te
steunen.
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Een Indisch kunstdoek als dank voor Edegem.

AWARE is het Engelse letterwoord voor "Action
for Welfare and Awakening in Rural Environment"
of "Ak1ie voor Welzijn en Bewustwording op het
Platteland". AWARE streeft ernaar de dorpsbewo
ners in 6000 dorpen in Andra Pradesh en Orissa
ekonomisch zo onafhankelijk mogelijk van hulp
van buitenaf te maken, maar ook van de orga
nisatie zelf. Tien jaar lang zorgt AWARE voor
motivatietrainingen en lessen in alfabetisering en
gezondheidszorg, verschaft het informatie over
bestaande wetten en subsidieregelingen van de
overheid, verstrekt het renteloze leningen. De kre
dieten worden gebruikt voor het opstarten van een
bepaald beroep (bijv. aankoop visnetten), voor de
aankoop van waterpompen, bemesters, zaden,
enz.
Fiere inwoners poseren maar al te graag bij hun
piepklein winkeltje dat zij dankzij de financieringen
van AWARE kunnen uitbaten.
Na tien jaar ongeveer moeten de dorpsbewoners
op eigen houtje verder en worden zij veron
dersteld hun lening terugbetaald te hebben.
Momenteel heeft AWARE een 4500 dorpen ge
adopteerd, waarvan 1500 onafhankelijk zijn van
de organisatie zelf.

Wij hebben ons hier in Edegem te weinig gereali
seerd hoe je mensen, door hen van hun eigen mo
gelijkheden bewust te maken, kan leren hun eigen
ontwikkeling in handen te nemen mits een kleine
ruggesteun van buitenaf. Dit doet AWARE in
India. Dank zij ons bezoek kunnen wij U nu getui
genis afleggen van de goede werking van deze or
ganisatie. Het weze hierbij opgemerkt dat
AWARE/lndia nog door 15 andere gemeenten in
Vlaanderen gesteund wordt.

Spin- en weefprojekt / Calcutta
In 1992 besloot de werkgroep voor ontwikke
lingssamenwerking een spin- en weefprojekt te fi
nancieren in Canning (Calcutta). Aan ex-patiënten
van Dr. Jack Preger's straatkliniek worden voor dit
projekt kansen geboden om in hun eigen levens
onderhoud te kunnen voorzien.

Wij zijn dan ook meteen naar Calcutta doorgereisd
om de Edegemnaar Herman Van der Velden te
bezoeken, die intussen een jaar vrijwilligerswerk
doet in de 2 straatklinieken die Dr. Preger inmid
dels heeft opgericht.

Wat je vooral treft als je Calcutta bezoekt, is de
extreme, allesoverheersende armoede, die je ov
eral blijft achtervolgen. Nergens in India vind je
zoveel zichtbare armoede.

Elke ochtend opnieuw wordt op twee plaatsen in
Calcutta een straatkliniek opgericht, gewoon op
straat, ergens midden in de stad. Heel eenvoudige
konstrukties zijn het: een zeil, gespannen over en
kele houten palen. Daar worden elke dag meer
dan 400 patiënten behandeld. Het gaat hier om de
meest hulpbehoevenden, mensen die op straat
leven en hier enige verzorging komen zoeken.

Er is ook een speciaal projekt voor kinderen.
Tijdens het wachten worden korte isssen simpele $
gezondheidsleer gegeven. Men is ook drie jaar
geleden begonnen met een schcol, waar mo
menteel een 100-tal straatkinderen gratis on
derwijs krijgen. Ze krijgen ook eten en geneeskun
dige zorgen.

Het spin en weefprojekt dat Edegem, dankzij de
NGO "ACT" samen met de EG financiert, is één
van de vertakkingen van het oorspronkelijke
straatkliniekprojekt. Ex-patiënten leren spinnen en
weven, enerzijds voor de klinieken, anderzijds om
voor zichzelf een beroep op te bouwen om in hun
eigen onderhoud te kunnen voorzien. Men kan
dus zeggen dat de allerarmsten worden gese
lekteerd via de kliniek.

Een van de twee straatklinieken die Jack Preger
in Calcutta opbouwde.
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Opbrengsten D.0.E.-akties 1992
451.486 fr.
165.302 tr.
184.700 f
700.000 fr.

Indische Chaya
Novemberaktiviteiten

• private stortingen
Gemeentetoelage

Elke frank komt terecht
Deze boeiende ervaringen en fantastische belev
enissen kunnen weergegeven worden met behulp
van pen en papier, foto- en videomateriaal.
Onmogelijk is het echter de lezer of toeschouwer
de hevige warmte, de indringende geuren, het
stofferig zand of de mystieke uitstraling van de
Indiër mee te geven.
Ontegensprekelijk is dit bezoek het begin van ver
dere intensieve aktie en motivatie voor ontwikke
lingssamenwerking. Alle medewerkers van het
ontwikkelingsprojekt Konda Reddy kunnen er ab
soluut van overtuigd zijn dat elke frank daadwer
kelijk in India belandt en op de meest zinvolle ma
nier besteed wordt.

•
TOTAAL: 1.501.488,-fr.

(met co-rinanciering van de Belgische Staat, betekent dit meer dan 6.000.000,-fr
dat gestort wordt t.v.v. de dorpencluster Koïda)

Korte herhaling van onze projekten:

•
Konda Reddy tribalen: de Konda Reddy tribalen
leven aan de oevers en in het binnenland van de
Godavari-rivier. De gezondheidstoestand van de
groep is alarmerend en hun aantal neemt dan ook
drastisch af. (13.449.720,-fr)

Bevrijding van de slavenarbeid: 'bonded labour'
betekent gebonden arbeid of lijfeigenschap. Het
ontstaat uit een vorm van leensysteem dat zeer
vlug tot lijfeigenschap leidt.
Bonded labour werd in 1976 bij wet verboden. In
de praktijk blijft het echter voortbestaan. AWARE
richt dorpsraden op zodat alle bonded labourers
op solidaire steun van de groep kunnen rekenen.
(13.748.400,-fr)

lnkomensverwervende aktiviteiten voor vrou
wen: de vrouwen zijn het slachtoffer van een dub
bele discriminatie, zowel binnen de maatschappij
als binnen hun eigen huisgezin. Eeuwenoude tra
dities, bestaande kultuurpatronen, bepaalde wet
gevingen houden deze onrechtvaardigheid in
stand. AWARE wil een einde maken aan de on
derdrukking van de vrouwen. Vrouwen krijgen op
het vormingscentrum van AWARE een bewuste
vorming. (12.440.012,-fr)

Informatie-avond voor
uw vereniging?
Dankzij het bezoek van een Edegemse dele
gatie aan de Konda Reddy-projekten, kunnen
wij aan de hand van zelfgemaakte videobeel
den, een voorstelling komen geven, die onze
Indische projekten toelicht.

Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze
film gratis komen tonen bij uw vereniging.

Duur: ± 45 min.

WARM AANBEVOLEN!

Kontaktpersoon:
Marianne Bellon
Tel. 457 78 40
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Kultuur

Gezinsaperitiefkoncert Kultureel weekend
Graag nodigt het Komitee Edegemse Koncerten u
uit op zijn derde en laatste gezinsaperitiefkoncert
voor 1993.

Op zaterdag 15 en zondag 16 mei a.s. wordt in
het centrum van de gemeente een kultureel week
end ingericht.

Voorverkoop en
informatie:
Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem 
tel. 457. 78.40 - 213.

De verscheidene muziek
maatschappijen en koren bren
gen U een brede waaier van 
muziek en zana.. de toneelver- )
enigingen zorgen voor de nodi
ge animatie.. popgroepjes
brengen muziek voor onze jon
geren.. de ruziekakademie
zet haar deu:·en open... de
kunstakademie toont haar wer
ken. Er wordt gedanst en ge
turnd...

Die dagen zullen Huis Hellemans, de oude pasto
rij, de Sint-Antoniuskerk, de muziek- en kunstaka

demie, de sporthal en het park
centrum bruisen van kultureel
leven.

Ook Huis Hellemans en de Kring voor Heemkunde
zijn die dagen meer dan een bezoek waard.

Dus voor ieder wat wils! Voor het volledige pro
gramma... raadpleeg het volgende informatieblad.

~P.$l!E'i '_C)~
Plaats:
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat,
Edegem

Datum:
zondag 28 maart
om 11.00 uur

Inkom:
100 fr.
250 fr. gezinskaart

Jonge en talentvolle muzikanten schotelen u hun
muzikale kunnen voor.
Achteraf kan u nablijven voor een gezellige babbel
met gratis aperitiefje.
Komt u ook eens?

Reservatie via de gemeentelijke info-foon:

Tel. nr. 457.78.88
Druk 1-1-2-1.

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 en het aantal kaarten.

Uw kaarten liggen dan klaar aan de ingang van
de kerk, waar U ze dient af te halen vóór 10.45
uur.

Poolse volkskunstavond
Als voorsmaakje van het Internationaal Volks
dansfestival Edegem, dat plaatsheeft in de loop
van de maand augustus, komt een 40-koppige
Poolse volkskunstgroep "MASOVIA" uit Plock
van 8 tot 14 april naar Edegem.

Deze groep verzorgt een optreden op zaterdag 10
april om 20.30 uur, in zaal Elzenhof, Kerkplein te
Elsdonk. Deuren open om 19.30 uur. Toegangs
prijs: 200 fr. Kaarten verkrijgbaar aan de ingang
van de zaal.

De organisatie van deze volkskunstavond gebeurt
in het kader van het C.1.O.F.F. - Vlaanderen
Festival in het Brusselse - en onder auspiciën van
het gemeentebestuur.

Alle info en ook kaartenverkoop bij het: Sekre
tariaat van het Edegems Volkskunstkomitee v.z.w.
Onafhankelijkheidsstraat 34 te 2650 Edegem
tel. 457.04.10.

$'
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Jeugd

Grabbelpas
In 90 Vlaamse gemeenten wordt tijdens de
schoolvakanties een vakantieprogramma voor jon
geren van 6 tot 16 jaar georganiseerd onder de
gemeenschappelijke naam "Grabbelpas".
Zo'n Grabbelpas-vakantieprogramma zit boor
devol kulturele, kreatieve en sportieve vrijetijds
aktiviteiten.

Met steun van het V.V.J. (Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten & -konsulenten), dat als overkoe
pelend orgaan optreedt, hebben ook de ge
meenten Mortsel, Kontich, Hove, Boechout,
Borsbeek en Edegem een plaatselijk programma
uitgewer't.

Daarnaast kan je met een Grabbelpas ook ge
ieler van allerlei kortingen en voordelen, het
gans= jaar door.
! deze voordelen voor de Grabbelpassers zijn
gebundeld in de Grabbelaar, een handige gids
mnet leuke ideeén en nuttige adressen om je va
kantie nog toffer door te brengen.

De Grabbelpas kost slechts 100 fr. en is vanaf 15
maart verkrijgbaar op het gemeentesekretariaat,
administratief centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem, waar ook meer informatie kan verkregen
worden (vragen naar dhr. Luc Bries, tel. 457.78.40
- toestel 221).

Jeugd boekenweek
De gemeentelijke openbare biblioteek organiseert
in samenwerking met de B.G.J.G. en onder het
tema "Andere kulturen":

• een kinderwereldatelier
' een knutselfeest
' spannende verhalen
' een UNICEF-kindertentoonstelling.

Wanneer?
Zaterdag 20 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Waar?
gemeentelijke openbare biblioteek
Hovestraat 55 te Edegem

Inkom?
alle kinderen van het 1ste tot en met het 6de leer
jaar zijn gratis welkom

Info?
Hilde Marechal
tel. 449.92.39
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KUNSTCENTRUM HUIS HELLEMANS KUNSTCENTRUM E

GEMEENTELIJK
KUNSTCENTRUM

De Kunstgalerij Huis Hellemans is een gemeente
lijk initiatief, in 1978 door de toenmalige gemeen
teraad opengesteld.
Het beheer werd toevertrouwd aan een vereniging
zonder winstgevend doel, met name: "Tentoon
stellingshuis Hellemans".
Politiek mandatarissen en kunstenaars zijn er lid
van; daarnaast staat de vereniging ook open voor
hen die zich bij de kunstwereld betrokken voelen.
Vanuit het kultuurbeleid van de gemeente
Edegem was het, bij de stichting, en is het nog
steeds, de uitdrukkelijke bedoeling om aan de
plastische kunsten een plaats te gunnen.
Enerzijds krijgen kunstenaars zo een kans om hun
kreativiteit te ontplooien en hun prestaties te
toetsen aan de kritische appreciatie van de bur
ger, anderzijds heeft de v.z.w. ook een edukatieve
taak naar de bevolking toe, namelijk het schone
leren waarnemen, beoordelen en waarderen en
de kreativiteit bevorderen.

Bij de samenstelling van de jaarkalender, die
doorgaans 9 tot 10 tentoonstellingen bevat, gaat
veel aandacht uit naar afwisseling: grafiek, akwa
rellen, olieverfschilderijen, keramiek, beeldhouw
werk, textieltechnieken, fotografie, ...
De kwaliteit, die inherent is aan de doelstelling van
Huis Hellemans, vind je als bezoeker:
- in prestigieuze tentoonstellingen van binnen- en
buitenlandse kunstenaars (Alfred Ost, Jos
Hendrickx, Paul Van Ostaijen en zijn tijd, James
Ensor, Albert Servaes, Frans Masereel, Bervoets,
Cox, Etsen van Breughel, Granach, Dürer,
Evenepoel, Picasso en Rembrandt)
- bij gevestigde en gevierde lokale waarden (Marc
Aerts, Robert Borrel, Hugo Deprins, Bart
Laerenbergh, Marc Melsen, Freddy Theys, Paul
Goris, e.a. grote Vlaamse kunstenaars: Jean-Paul
Laenen, Willy Peeters, Ronald De Winter, Michel
Martens, Achiel Pauwels en Harold Van de Perre).
Jaarlijks wordt een tentoonstelling van een buiten
landse kunstenaar of een minder gekende kultuur
aangetrokken (Afrikaanse kunst, Joodse erediens
tobjekten, Japanse kunst, Zuid-Oost Aziatische
kunst, Hongaarse en Tsjechische grafiek,
Russische ikonen, Oostere tapijten, enz...).
Soms worden de eindejaarsfeesten in Huis
He/lemans met een speciale tema-tentoonstelling

gevierd: oude poppen, speelkaarten, juwelen en
dergelijke meer.
De opendeurdagen in mei - juni, nu onder een an
dere vorm, worden voorbehouden aan de Ede
gemse kunstenaars. Het seizoen wordt meestal
afgesloten met een gasttentoonstelling.
Elke tentoonstelling start met een vernissage, die
op een prettige en leerrijke manier wordt ingeleid
door een kriticus of een woordkunstenaar.
Dit alles gaat door in het gezellige kader van een
oud herenhuis, waarbij een prachtige tuin ook
geschikt is voor beeldhouwwerk.

{
1-i.
~

-· J/eg~

"Grijp uw kans,
bezoek Huis Hellemans"
Heb je interesse en wens je uitgenodigd
te worden voor de verschillende ten
toonstellingen, geef dan naam en adres
door aan:
Alex De Roeck of Ilse Waterschoot
Kontichstraat 19 - Edegem
tel: 457.78.40.

Openingsuren:
zater- en zondag van 10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 18 uur, dinsdag van 10 tot
12 uur, woensdag van 14 tot 17 uur en
vrijdag van 14 tot 16 uur.

é
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Tabula Rasa
Van 13 februari tot 4 april 1993 orgniseert onze
Edegemse beeldhouwer Paul R. Goris een over
zichtstentoonsteling "Tabula Rasa" (1982-1992)
met beelden en voorstudies.

... In zijn overwegend kleine werken denkt Paul R.
Goris groot. De inkeer markeert evenwel al zijn
werken. Bij menige figuur beklemtoont hij het be
klemmend gevoel in de maatschappij en ook in
zichzelf opgesloten te zitten. De zwachtels rond
gedeelten van hun lichaam zijn ervan de zowel
reeël als symbolische expressie. Het is of hij ons
wil aantonen, hoe ze op weg zijn levende mum
mies te worden, eenzame gekluisterden, zielige
gevangenen...

René Turkry

Volgende tentoonstellingen
in Huis Hellemans

17 april tot 9 mei 1993
A. De Beider

15 mei tot 6 juni 1993
Dialoog "Woord en Beeld"

Uitbreiding openingsuren
Om het Gemeentelijk Kunstcentrum
Huis Hellemans meer toegankelijk te
maken, werden de openingsuren uitge
breid. De tentoonstellingen kunnen nu
ook bezocht worden op dinsdag van
10 tot 12 uur.

Kom eens een kijkje nemen.

De toegang is gratis!

11 september tot 3 oktober 1993
Kunst uit de Islam-wereld

9 tot 31 oktober 1993
Leerlingen Stedelijke Akademie - Hoboken

6 tot 28 november 1993
Marcel Van den Ven

4 tot 19 december 1993
Jeannine Van Durme en Roland Coene
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Berichten

Gewaarborgd inkomen
Gepensioneerden die aanvullend een gewaar
borgd inkomen genieten dat door de verkoop van
een eigendom beperkt wordt, kunnen mogelijk
door een nieuwe aanvraag in te dienen een
gunstiger regeling bekomen.

Iedere inwoner die meent in dat geval te verke
ren, wordt verzocht zich met zijn/haar pensioenbe
slissingen aan te bieden op de dienst Bevolking 
Pensioenen, tijdens de gewone openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur of woensdagnamid
dag van 14 tot 16 uur.

Identiteitsbewijs
kinderen -12 jaar
Kinderen onder de 12 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 "reis
pasje" verkrijgen dat geldig is voor 1 jaar en
voorzien is van een foto van het kind. Dit "reispas
je" dient aangevraagd te worden door één van de
ouders of door de persoon die het gezag over het
kind uitoefent.

Voor verdere inlichtingen hieromtrent kunt U te
recht op de dienst Bevolking (tel.: 457.78.40).

Beroep - Beroepswijziging
Ondanks het feit dat het beroep niet meer vermeld
wordt op de nieuwe identiteitskaart van het
Europese type, is elke burger verplicht zijn/haar
beroep of beroepswijziging (evenals de opruststel
ling) door te geven aan de dienst Bevolking. Dit
kan schriftelijk gebeuren of persoonlijk tijdens de
openingsuren van deze dienst.
De vermelding van het juist beroep in de bevol
kingsregisters is niet alleen noodzakelijk voor het
opmaken van diverse akten, kiezerslijsten, en ...
maar ook en vooral voor het afgeven van uit
treksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregis
ter, zoals bewijzen van woonst of nationaliteit, sa
menstelling van gezin, e.d. voor kinderbijslag
kassen, ziekenfondsen, pensioendiensten, enz.

Orgaan- en weefseltransplantatie
Het transplanteren van organen en weefsels na
overlijden kan andere mensen helpen. Dankzij
nier-, hoornvlies-, huid-, hart- en levertransplanta
ties kunnen vele zieken geholpen worden met or
ganen en/of weefsels van pas overleden perso
nen.

Bij wie kunnen organen en weefseis weggeno
men worden?
Organen en weefsels kunnen weggenomen wor
den bij iedere overleden persoon die in Belgiêé $
woont. Een uitdrukkelijke toestemming is niet
nodig; er is een vermoeden van soli3ariait, een
stilzwijgende toestemming.
Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf
verzet, bereid is organen af te staan na zijn of
haar dood.

De organen of weefsels mogen enkel weggeno
men worden nadat drie geneesheren het overlij
den hebben bevestigd aan de hand van de
strengste criteria die de medische wetenschap ter
beschikking heeft. Deze geneesheren mogen niet
tot de groep behoren die de ontvanger behandelt
of die de wegneming en de transplantatie zal ver
richten.

De identiteit van de overledene en die van de ont
vanger mogen niet meegedeeld worden.

Het kopen of verkopen van organen en/of f
weefsels is verboden.

De organen of weefsels die werden weggenomen,
zijn uitsluitend bestemd om te worden ingeplant bij
andere personen.

Hoe kan U verzet aantekenen?
Indien U jonger bent dan 18 jaar, kan U dit zelf of
kunnen uw ouders of samenwonende familieleden
dit in uw plaats. Bent U 18 jaar of ouder dan bent
U zelf verantwoordelijk voor deze beslissing.

Verzet aantekenen kan op de dienst bevolking in
het administratief gebouw, Kontichstraat 19 te
Edegem, op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Dit verzet wordt via het Rijksregister doorgegeven
aan een centrale dienst van het Departement voor
Volksgezondheid. De geneesheren die een trans
plantatie overwegen, moeten deze centrale dienst
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steeds vooraf raadplegen. De gegevens zijn 24
uur op 24 beschikbaar voor de transplantatie
teams.

Wette bevoegdheid heeft uw familie?
In het geval L' verzet heeft aangetekend, mogen
geen organen of weefsels weggenomen worden,
zelis iet in}in de familie na uw overlijden toeste
ming zou iiar, geven.

Heeft U geen verzet aangetekend, dan kunnen de
geneesheren, na uw overlijden te hebben vastge
steld, organen en weefsels wegnemen. In dat
geval is verzet van familieleden van de eerste
graad of van de samenwonende echtgeno(o)t(e)
mogelijk (tenzij ingeval van uitdrukkelijke toestem
ming- zie verder), maar het initiatief daartoe moet
dan wel van de familie uitgaan.

Kan U uitdrukkelijk toestemming geven?
Om uw solidariteit met uw medemens in nood op
uitdrukkelijke wijze te uiten, kan U ook op de
dienst bevolking terecht.
Deze uitdrukkelijke toestemming wordt via het
Rijksregister doorgegeven aan de centrale dienst
van Volksgezondheid. In dat geval kunnen uw fa
milieleden zich niet meer verzetten en een even
tuele wegname van organen of weefsels verhinde
ren.

Meer informatie:
Voor alle verdere inlichtingen kan U steeds terecht
op de dienst bevolking, administratief gebouw,
Kontichstraat 19 te Edegem, op werkdagen tussen
9 en 12 uur. Tel. 457.78.40.

• kankeronderzoek
Een jaar geleden hebben alle vrouwen tussen 20
en 65 jaar een uitnodigingsbrief gekregen om zich
bij de huisarts preventief te laten onderzoeken in
zake mogelijke baarmoeder- en borstkanker.

Een groot aantal vrouwen heeft op deze uitnodi
ging gereageerd, door een onderzoek te laten
uitvoeren of door de vragenlijst ingevuld terug te
zenden.

De campagne zal daarom de volgende maanden
een tweede fase kennen.

Alle vrouwen tussen 20 en 65 jaar zullen in de
tweede helft van maart een uitnodigingsbrief ont
vangen. Het lezen van deze brief is belangrijk,
zelfs als men regelmatig op kontrole gaat bij de
huisarts. Bij twijfel kan men met vragen bij hem te-

recht. Maar ook als men zeker weet dat het on
derzoek niet nodig is (men is dit jaar al geweest),
wordt gevraagd deze brief onder gesloten omslag
terug te zenden naar het gemeentebestuur,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, met vermelding
"Preventief onderzoek - t.a.v. de geneesheer-koor
dinator". U kan uw gesloten omslag ook zelf komen
deponeren in de speciaal daartoe voorziene
brievenbus in het administratief centrum (dienst
bevolking - gelijkvloers).

Voor bijkomende inlichtingen kan U steeds terecht
bij uw arts, bij Hallo Kanker (tel. 078/11.18.88) of
bij het Voorlichtingscentrum Gezondheid (tel.
226.40.00)

Meedoen, omdat gezond zijn belangrijk is!
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Diefstal in naam van het goede doel...
Begin februari kochten enkele vriendelijke Ede
gemnaren taarten van derden. Zij wilden Chiro
Edegem steunen, want de "verkopers" in kwestie
gaven zich uit voor leden van deze jeugdbewe
ging. Verbazing alom toen bleek dat de taarten
niet geleverd werden op zaterdag 13.2.1993. De
kans dat de kopers hun reeds betaalde taarten
ooit nog zullen ontvangen, is bijzonder klein.

Het is zo dat Chiro Edegem dit jaar geen enkele
taartenslag organiseerde. Zij hebben met deze
aktie niets te maken. Het is spijtig dat goedme
nende mensen het slachtoffer werden van op
lichterij.
Het gemeentebestuur hoopt dat de naam van
geen enkele vereniging nog zo misbruikt zal wor
den en dat U het vertrouwen in onze verenigin
gen bewaart. Zij blijven uw steun broodnodig vin
den en waarderen deze ten volle.

Jobklub daarentegen werkt in groepen en geeft
0.a. een teoretische opleiding, 4 halve dagen per
week gedurende twee weken, om te leren sollicite
ren: Hoe stel ik mijn curriculum vitae op? Hoe
maak ik een sollicitatiebrief? Welke kanalen zijn er
om werk te zoeken?... Er worden ook sollicitatie
gesprekken geënsceneerd.
Nadien staat dan de materiaalcel ter beschikking.
Telefoon, briefpapier, top 5000 van de bedrijven,
enz...

In het regionale kantoor van de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), Magdalena
straat 21 te Kontich, vindt men o.a. de bekendma
king van vakatures voor de regio's Antwerpen,
Wijnegem, Boom, Mechelen en Lier in mapjes. Dit
zowel voor arbeiders als voor bedienden.
De vakatures in eigen ambtsgebied, Kontich,
Edegem, Hove, Lint en Boechout, worden er geaf
ficheerd aan de muur.

Werk zoeken zoeken, zoeken, zoeken, zoeken,... ~···.. ~" \~-- .. é

s r"]'e.Op het Oc.Mw. a2@
van Edegem, Ter- e

lindenlaan 1, kan U =mm p
terecht na afspraak op vrijdagvoormiddag, tussen
8.30 en 12.00 uur, bij de heer Jean Peeters,
tel.: 457.17.10.

Te allen tijde kan U een afspraak maken om de
jobcomputer te raadplegen. Deze kan U de jobs,
waarvoor U geïnteresseerd bent, selekteren over
heel Vlaanderen.
U kan zich ook inschrijven zowel voor polyvalente
als voor burotica kursussen. De brochure hieromt
rent is op te vragen bij uw VDAB-kantoor.

Weerwerk, een organisatie van de VDAB, opge
richt om langdurig werklozen (meer dan één jaar)
en personen die het bestaansminimum trekken
weer werk te leren vinden, informeert en begeleidt
de werkloze naar het zoeken van werk. Men
verwijst hen eventueel door naar opleidingen. Tel.
Weerwerk-Antwerpen: 233.79.40.

Jobklub Antwerpen: Pelikaanstraat 98
2000 Antwerpen - Tel.: 202.19.08.

Voor meer informatie: •
VDAB-Antwerpen: tel. 233.86.00
VDAB-Kontich, Magdalenastraat 21, te bereiken
op werkdagen van 8.45-12 uur envan 14-16 uur,
behalve op donderdagnamiddag. Tel.: 457.05.95.

GEMEENTE EDEGEM

Gemeentediensten
Huisvuilophaling
OCMW
Wachtdiensten
Gemeentekrant

LOKALE
KABELTEKST

INTERTEVE

24 / 24 uur Edegemse informatie
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Het gemeentebestuur
werft aan:

Twaalf jobstudenten voor de
gemeentelijke vakantiespeelklub
Periode:
van 1 tot 31 juli of van 1 tot 31 augustus.

Taak:
Opvang en begeleiding van kinderen van 3 tot 8
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 jeugdverantwoordelijke
van de /iaamse Gemeenschap, van de mutualiteit
of getij'waardig. of een opleiding genieten of ge
noten heoben ir: pedagogische richting (normaal
school, kindervezorging e.d.)
- voldoende ervaring hebben in het kreatief om
gaan met kinderen
- deelnemen aan de opleidingsdag voorzien op
woensdag 14 april.

Voorwaarden hoofdmonitor(-trice):
- minimum 20 jaar oud zijn
Voor het overige zie 'voorwaarden monitor(-trice)'.

Vergoeding:
Uitbetaling monitor(-trice) volgens weddeschaal
klerk.
Uitbetaling hoofdmonitor(-trice) volgens wedde
schaal opsteller.

Kandidaturen:
In te dienen, schriftelijk en vergezeld gaande van
een curriculum vitae, bij de Gemeentelijke Kinder
opvangdienst, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem
en dit uiterlijk 1 april.

Bijkomende informatie:
Gemeentelijke Kinderopvangdienst 
tel. 457.78.40 - toestel 237 of 239.

• Provinciale toelage aan de ouders
die zelf hun gehandicapt(e) kind(eren)
verzorgen
Het Provinciebestuur van Antwerpen verleent een
toelage aan de ouders die zelf hun gehandicapt
kind opvoeden.
De persoon tot maximum 25 jaar die minimum 66%
lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is en die
overdag thuis is, dan wel een dagschool of een
semi-internaat bezoekt, wordt beschouwd als een
gehandicapt kind.

De tussenkomst bedraagt jaarlijks:
6.000,-fr. voor kinderen die bestendig thuis ver
blijven
3.000,-fr. voor kinderen die een school, semi-inter
naat of dagcentrum bezoeken.

Het netto-belastbaar gezinsinkomen mag niet meer
dan 510.000,-fr. bedragen, verhoogd met 10% per
persoon ten laste. De toelage dient aangevraagd
vóór 1 mei van het jaar waarvoor de tussenkomst
gevraagd wordt.

Voor verdere informatie en de nodige formulieren
kan u terecht op de gemeentelijke sociale dienst,
administratief centrum, Kontichstraat 19, Edegem.
Tel. 457.78.40.
Openingsuren: dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot
20 uur, donderdag van 14 tot 16 uur.
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Brandweer-info

In het vorig nummer hebben we de draagbare
poederblusmiddelen behandeld. Deze A.B.C.
poederblussers werden beschreven als het
best aangewezen voor huishoudelijk gebruik.
Ze kunnen zowel binnen als buiten gebruikt
worden.

Er blijven nog een aantal blusmiddelen over
die naargelang hun specifiek gebruik ook voor
huishoudelijke toepassing kunnen voorzien
worden.
De meest voorkomende zijn:
- de C02-snelblussers
- het blussen met water
- het afdekken.

Snelblussers met C02
Andere namen voor CO2 zijn, koolzuurgas,
koolstofdioxide. Het is het eindprodukt van een
volledige verbranding. Het is een gas dat zich nor
maal in de lucht bevindt en dat wij zelf ook uitade
men.

We kunnen daaruit reeds besluiten dat het niet
toxisch is. Dit is echter niet synoniem van on
gevaarlijk. Wanneer de koncentratie van dit gas
boven de 25% stijgt, zullen we daarvan ook nade
lige gevolgen ondervinden en kunnen er stoor
nissen optreden bij gebrek aan zuurstof.

Bij beademing en bij het toedienen van zuurstof
wordt dit verschijnwel omkeerbaar. CO2 mag dus
zeker niet verward worden met CO (koolmonoxi
de).
CO is een gas dat ontstaat bij onvolledige ver
branding. Het is wel degelijk vergiftigend. CO-gas
zet zich vast op de hemoglobine van het bloed en
belet dus zuurstofvervoer door het lichaam (het is
dus toxisch). CO is lichter dan lucht.

Koncentreren we ons op CO2. Dit gas blust door
het verdrijven van de zuurstof. Er is dan geen ver
branding meer mogelijk. Daar CO2 zwaarder is
dan lucht gaat het lagere plaatsen opzoeken.
Oppassen bij kelderopeningen, bij lager gelegen
gedeelten, zeker niet gebruiken in kelders want
zonder mechanische verwijderingsmiddelen blijft
CO2 in de kelder hangen, daar het zwaarder is
dan lucht.
Daar het kleurloos is en reukloos valt het niet op.

Het blusmiddel CO2 laat na het blussen geen spo
ren achter. Poeder en water brengen schade aan,
koolstofdioxide niet. Wie veel elektronische appa
raten in huis heeft of grote elektrische installaties
zou zich de aanschaf van dit snelblusmiddel kun
nen overwegen. Bovendien heeft CO2 gas een
zeer hoge doorslagspanning. Bluspoeders tasten
deze toestellen aan daar ze korrosief zijn. Ook
voor branden in keukens kan dit aangewezen zijn.
Bluspoeder maakt de maaltijden niet meer
geschikt voor konsumptie.

Het gas ontsnapt op zeer lage temperatuur, -78°
wat voor het blussen van personen iet aange
wezen is, het verwekt brandwonden.
Brandblustoestellen met CO2 moeten ook jaarlijks
gekontroleerd worden door de leverancier.

Water
Water heeft een hoog kalorisch vermogen. Het
neemt dus zeer veel warmte weg. Hoe fijner het
water verdeeld is hoe groter het koelingseifekt is.
Het kost ook weinig en de blusschade ervan is be
perkt.

GEVAAR!!!
Water mag niet gebruikt worden bij branden
olieën, zoals bv. frituurolie of fondue-olie. Het
water kookt onmiddellijk in die hete olie en de
dampen slepen zo een vuurbal mee de kamer j f
in. Om U attent te maken op de gevaren ervan
wordt dit effekt bijna jaarlijks op de opendeurda-
gen van de brandweer gedemonstreerd.

GOEDE RAAD!!!
Brandende olieën niet blussen met water maar
steeds blussen door afdekken, met deksel, met
vochtige doeken, of met een branddeken.

Bij elektrische installaties die nog onder span
ning staan is het gebruik van water ook niet
aangewezen daar het geleidend is.

Snelblussers op basis van verstoven water:
Dit zijn snelblustoestellen die in de handel verkrijg
baar zijn en waarin het water op een handige ma
nier verpakt is. Door het water onder druk te bren
gen kan dit water uitgedreven worden meestal in
fel vernevelde vorm. Deze felle verneveling maakt
dat al het water deelneemt aan het bluseffekt, de
koeling maximaal is en de waterschade beperkt.
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Eens de snelblusser leeggespoten is, kan men niet
meer verder. Een muurhaspel daarentegen geeft
een konstant waterdebiet onbeperkt in de tijd.
Maar de verneveling is minder, niet alle water
neemt deel aan het bluseffekt en de schade zal
groter zijn.

De tuinslang:
De tuinslang kan bij huisbranden ook hulp bieden
en de brand lokaliseren tot één lokaal.
Wanneer bij een huisbrand de buren met een tuin
slang de belendende percelen nat houden, kan dit
brandoverslag tegengaan. Het is een blusmiddel
dat meestal dadelijk klaarligt en aansluitbaar is aan
buitenkranen.

Zonder de held te moeten spelen kan een eenvou
dige tuinslang nuttig zijn bij buitenbranden, gras
branden, struikbranden, tuinhuizen en omliggende.
Het nathouden van de belendende percelen kan
hier zeker uitbreiding tegengaan. Indien men met
buren samenwerkt, kan op deze manier reeds heel
wat water er plaatse gebracht worden.

Wanneer een persoon in brand staat, is het best
deze zo snei mogelijk op de grond te leggen en af
te dekken met een deken, of mantel. Een branden
de persoon moet men beletten te gaan lopen. Door
het wegrennen worden de vlammen aangewak
kerd, en gaat hij de hete gassen die door de brand
ontstaan inademen en schade aanbrengen aan
longen en luchtwegen.

In de handel zijn speciale dekens verkrijgbaar uit
een isolerende niet brandbare stof. Deze kunnen,
in een koker opgevouwd, op een strategische
plaats aangebracht worden.

Sport en spel
De v.z. w. Sport- en Rekreatiecentra Edegem richt
in en rond de sporthal den Willecom in de
Terelststraat weer sport en spel in voor leerlingen
van het lager onderwijs:

•Paasvakantie
maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 april
dinsdag 13 te.m. vrijdag 16 april

• telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16
uur.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal en drank
meebrengen.

Een persoon die brandwonden opgelopen heeft
moet men koelen, als het kleine plaatsen zijn,
onder een kraan, als het grote delen van het li
chaam zijn, in een bad of douche. Dit koelen moet
minstens 10 min. aanhouden, de hulpdiensten
moeten verwittigd worden. Men mag geen klede
ren of weefsel verwijderen. Ook geen felle straal
gebruiken. Nooit vetten of andere zogezegde won
dermiddelen op de brandwonden aanbrengen.

Een persoon kan ook geblust worden met een poe
derblustoestel. Het poeder prikkelt en bemoeilijkt in
die zin de ademhaling. Het poeder dat op de
persoon blijft hangen zal dan achteraf ook moeten
verwijderd worden.

Wanneer kleine oppervlakten koolwaterstoffen
in brand staan, kan men dit eventueel afdekken
met er zand op te werpen en zo de brand af te
dekken.

Tot zover een kort overzicht van de beschikbare
brandblusmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Er
bestaan nog andere, soms meer gespecialiseerde
blusmiddelen. Indien U zich voor huishoudelijk ge
bruik houdt aan een keuze uit de in dit en het voor
gaande nummer voorgestelde blusmiddelen, heeft
U, wat betreft eerste hulpmiddelen bij brand, reeds
een groot gamma mogelijkheden.

Onthoudt U in ieder geval dit, bij brand:
1) Brandweer bellen: nr. 100
2) Evacueer personen en dieren
3) Probeer eventueel uw persoonlijke blusmid
delen
4) Wacht de brandweer op straat op, geef hen
informatie

Voor verdere inlichtingen 457.46.33.

Deelnemingsprijs (verzekering inbegrepen):
- 1.000 fr. per kind voor de 1ste week
- 800 fr. per kind voor de 2de week.

De betaling dient bij de inschrijving in haar geheel
te gebeuren. Enkel indien het kamp niet volzet is,
kan de eerste dag van de week de betaling ter
plaatse gebeuren.

Informatie, inschrijvingen
en betalingen:
Sporthal "den Willecom"
Terelststraat 2 te 2650 Edegem
tel. 457.46.62
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Een greep uit het
jaarverslag 1991

In het jaarverslag dienstjaar 1991 van de ge
meente, waarvan door de gemeenteraad in zitting
van 29 oktober 1992 kennis werd genomen, wordt
uitgebreid ingegaan op de werking van het kollege
van burgemeester en schepenen, de gemeente
raad, de gemeentelijke adviesraden, de werkgroe
pen, de komitees en de gemeentelijke diensten en
instellingen tijdens dat jaar.

Veel van deze aktiviteiten werden U reeds via de
diverse informatiekanalen van het gemeentebe
stuur en ook via de pers kenbaar gemaakt.

Voormeld jaarverslag bevat echter ook heel wat
interessant cijfermateriaal, ondermeer over de
Edegemse bevolking.

Een greep uit deze cijfers:

Leeftijdsstruktuur
(op 29 januari 1992)

jtikt#i
4i4#iái
jij#i#

Bevolkingsaantal

Totale bevolking
op 31 december 1989 1990 1991
Mannen 11.479 11.444 11.342
Vrouwen 11.841 11.873 11.841

Totaal 23.320 23.317 23.183

Verdeling naar é
nationaliteit 1990 1991 1992
M. Belgen 11.182 11.128 11.104
Vr. Belgen 11.633 11.644 11.610

M. Vreemdelingen* 297 316 328
Vr. Vreemdelingen* 208 229 231

Totaal 23.320 23.317 23.183

hoofdzakelijk EEG-onderdanen

Leeftijd Belgen Vreemdelingen Totaal
M V M V M V Totaal

0-5 686 656 13 15 699 671 1370
5-10 683 609 24 12 707 621 1328
10-15 723 649 27 18 750 667 1417
15-20 676 664 13 12 689 676 1365
20-25 814 776 16 13 830 789 1619
25-30 864 893 31 24 895 914 1812
30-35 855 875 48 33 903 908 1811
35-40 796 844 29 16 825 860 1685
40-45 791 827 34 23 825 850 1675
45-50 714 759 25 6 739 765 1504
50-55 641 698 15 12 656 710 1366
55-60 675 792 11 6 686 798 1484
60-65 724 798 14 13 738 811 1549
65-70 625 653 11 7 636 660 1296
70-75 340 386 8 5 348 391 739
75-80 224 329 4 8 228 337 565
80-85 107 224 3 5 110 229 339
85-90 45 126 1 3 46 129 175
90-95 9 41 - 4 9 42 51
95-100 3 7 - - 3 7 10

Totaal 10995 11606 327 232 11322 11838 23160

ó
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Zorg voor het
leefmilieu

KG-inzamelingen

•

•

3 juni 4 juni 5 juni

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.20 St.-Goriksplein
ja..age-e.

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat---
15.30-13.'5 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

--· -
16.30-17. 5 0. van Ommerplein De Wieken

--·"-
17.30- 15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-139.30 Kerkplein Gemeenteplein

1 april 2 april 3 april

10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

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

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein
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Nieuws uit het
0.C.M.W.

be±bustt
lurlata

Het leven is niet altijd rozegeur en maneschijn.
Tegenslag en zorgen kunnen iedereen overko
men. Maar niemand hoeft er alleen voor te staan.

Daarom is er in elke gemeente een Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, waar de
deur voor iedereen openstaat. En waar niemand
aan zijn lot wordt overgelaten.
Voor jongelui die met hun ouders overhoop liggen.
Voor mensen die geen werk meer vinden. Voor
bejaarden die het alleen niet meer redden. Voor
wie zich in de schulden heeft gewerkt. Of gewoon
zijn weg niet vindt in de doolhof van de admini
stratie.
Soms is een voorschot op achterstallig pensioen
al voldoende. Of het invullen van het juiste formu
lier. Soms moet het korrekt juridisch advies zijn.
Een nieuwe job. Bemiddeling in een gezinskon
flikt. De juiste school voor een gehandicapt kind.
Een bejaardenhelpster. Een prima verzorging in
het ziekenhuis, het thuisbezorgen van een warme
maaltijd.
Het toekennen van het bestaansminimum. Het af
dwingen van een haalbaar afbetalingsplan bij
schuldeisers. Het verlenen van voorschotten op
en het terugvorderen van niet-betaalde alimenta
tiegelden.

Het O.C.M.W. kan zoveel doen dat het bijna niet
op te sommen is. Met iedereen zoeken We 
samen - naar de geschikte oplossing. Omdat ie
dereen er fundamenteel recht op heeft.

Voor elke vorm van advies en bemiddeling is onze
tussenkomst gratis. Voor sommige diensten van
het O.C.M.W. wordt betaling gevraagd. Maar nooit
meer dan naar draagkracht. Wij zijn er, per slot
van rekening, om ervoor te zorgen dat iedereen
menswaardig kan leven.
Aarzel niet om van dat recht gebruik te maken, als
u ooit in de problemen komt. Hoe vroeger u een
beroep doet op ons, hoe sneller uw moeilijkheden
van de baan zijn.

Als u mensen kent die in de penarie zitten, druk
hen op het hart dat ze bij het O.C.M.W. altijd op
hulp en begrip kunnen rekenen. En als u in aanra
king komt met verborgen miserie, geef ons dan
een seintje. Laten we zorg dragen voor elkaar.

In elke
gemeente

is er een deur
die voor
iedereen
openstaat.

O.C.M.W. Edegem
Terlindenlaan 1
2650 Edegem
tel. 457.17.10

•
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Openbare vergaderingen
adviesraden
Volgende algemene vergaderingen van de ge
meentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor het
publiek:

- Sportraad - 26 april - 20 uur
raadzaal administratief gebouw of raadzaal ge
meentehuis

- Kultuurraad - 25 mei - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Milieuraad - 27 mei - 20 uur
raadzaal gemeentehuis

- Jeugdraad - 3 juni - 20 uur
refter administratief gebouw

Alle geinteresseerden zijn hartelijk 4kcmn.

Aangiften aanslagjaar 19%23
Redaktie
Koen Snyders, Alex De Roeck, Kris Leysen,
Hugo Stabel, Marjon Thienpondt, Anne-Marie Van
Gaver, Raymond Van Dijck (Redaktiesekretaris)

Lay-out
Raymond Van Dijck

Omslagontwerp
François Blanpain

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90 te Edegem
tel. 03/457.48.04

149/maart 1993

Gemeentediensten
Op zaterdag 1 mei (Feest van de Arbeid) en op
zaterdag 29 mei (weekend Pinksteren) zal er
geen dienstverzekering zijn op de diensten
Bevolking en Sekretariaat.

Voor het invullen van de aangiften aanslagjaar
1993- inkomsten van het jaar 1992- kan men
vanaf 17 mei terecht bij het Ministerie van
Financiën, Kontrole van de Belastingen, Kontich
straat 46 te Edegem en dit uitsluitend tijdens de
openingsuren.

Deze zijn: maandag tot en met donderdag van 9
tot 11 uur.

Tel. 457.75.50.

Aanwerving leerkrachten

Met het oog op het aanleggen van een wervings
reserve zoekt het Edegems taalatelier leer
krachten Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spaans en Italiaans.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer
Schammelhout, tel. 457.78.40 (kantooruren) of bij
de heer Van der Sande, tel. 353.16.44 (avond).

•
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Edegemse
vakantie
initiatieven
Nog enkele maanden en de langverwachte zomervakantie breekt weer aan. Zoals de voorbije jaren
doet het gemeentebestuur ook deze zomer een grote inspanning om te voorzien in diverse aange
name vormen van vakantieopvang.

De gemeentelijke jeugdraad verzorgt zijn traditionele speelweken, terwijl de gemeentelijke kinder
opvangdienst met de vakantiespeelklub een ideale opvang biedt voor de kleinsten. Natuurlijk kan
de jeugd ook dit jaar terecht in Hulgenrode, is de grabbelpas ter beschikking en het skate-terrein
geopend. De sportiefsten kunnen zich uitleven in "sport en spel" in en rond sporthal den
Willecom. Dit is een initiatief van de v.z.w. Sport- en Rekreatiecentra Edegem en de gemeentelijke
sportraad.

In de hiernavolgende bladzijden vindt U meer informatie over ons gemeentelijk aanbod. Wij
wensen à er uw kinderen nu reeds een prettige vakantie.

•

Gemeentelijke
vakaniespeekklub
voor 3- tot 8 jarigen

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 en
monitrices kan uw kind, in groepjes naargelang de
leeftijd en interesse, zijn fantasie en kreativiteit
naar hartelust botvieren. Uw kind kan weer twee
maanden lang genieten van speel- en sport
plezier.

De vakantiespeelklub heeft zijn thuishaven op de
avontuurlijke speelterreinen van het Fort 5 en is
een initiatief van de gemeentelijke kinderopvang
dienst.

Periode:
van 5 juli tot 27 augustus, met uitzondering van 21
juli.

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30
en 9 uur en afgehaald tussen 16 en 17.30 uur.

Dagprijs:
250 frank voor kinderen uit Edegem.
300 frank voor kinderen van buiten de gemeente.

Inbegrepen:
vieruurtje
verzekering.

Het lunchpakket moet meegebracht worden.

Tickets:
kunnen aangekocht worden op zaterdag 12, 19 en
26 juni van 9 tot 12 uur in de burelen van de kin
deropvangdienst, administratief centrum, Kontich
straat 19, Edegem.

Vanaf maandag 5 juli tot vrijdag 27 augustus van
8 tot 9.30 uur kan je dagelijks tickets kopen in
hangar 44 op het Fort 5- zijde Rogier van der
Weydenstraat.

Opgelet:
De tickets moeten niet meer op voorhand aange
kocht worden en zijn niet langer gedateerd.
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Oproep
voor speelmateriaal

7sé%€Os sas,

Vakantiespee I p I ei 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.
Vakantiespeelpleinen Hulgenrode is een initiatief
van Speelpleinen voor Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraat 20, Antwerpen, tel. 232.97.72.
Het terrein leent zich voor bosspelen, bouwen van
zandkastelen, knutselen in diverse ateliers... en
omgang met dieren op de kinderboerderij. De kin
deren kunnen dagelijks kiezen uit fierlei spelen
en aktiviteiten onder begeleiding van ge
brevetteerde monitoren en monitrices
Hebben ze er geen zin in, dan moge: ze vrij spe
len volgens eigen interesse en fantas.

Periode: van 5 juli tot 27 augustus met uitzonde
ring van 21 juli.
Uren: van 8 tot 17 uur.
Dagprijs: 125 frank.
Verzekering: éénmalig 125 frank.
Inbegrepen: warme maaltijd, busvervoer, vieruur
tje.
Opstapplaats: Gemeenteplein (centrum), Kerk
plein (Elsdonk).
Kermis/Opendeur: zaterdag 10 juli van 14.30 tot
18.30 uur.
Opgelet: kleuters vanaf 4 jaar kunnen enkel ge
bruik maken van het busvervoer als ze begeleid f
zijn door een oudere broer of zus van minstens 10
jaar. U kan uw kind rechtstreeks brengen naar het
speelplein, 't Serclaesdreef 34 te Wommelgem. Er
is opvang verzekerd vanaf 7.30 tot 18 uur mits
extra-betaling.
Tickets en verzekering: dienen vooraf aange
kocht te worden. Het verkoopadres en de ope
ningsuren zijn deze van de gemeentelijke va
kantiespeelklub.
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Lege potjes, restjes stof of wol, eier
dozen, kurken, verpakkingsmateriaal,
verkleedkleren of accessoires, gordij
nen, stripverhalen of kinderboeken,
gezelschapsspelen, speelgoed,...
alles is welkom voor de gemeentelijke
vakantiespeelklub.

U kan al deze spullen kwijt in de hal van
het administratief centrum, ingang ge
meentelijke kinderopvangdienst:

dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20
uur, donderdag van 14 tot 16 uur.
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Sport & spel
voor kinderen lagere school

Edegemse speelweken
voor kinderen lagere school

Op diverse plaatsen in onze gemeente kunnen de
kinderen een hele week lang hun hartje 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 aktiviteiten om op te noemen.

Waar en wanneer:
- FORTESIN:
op Fort 5 (hangar 44, gelegen tegenover het
OLVE-kollege)
van 5 t.e.m. 9 juli

- KEIGOE:
op Fort 5 (hangar 44)
van 19 t.e.m. 23 juli (met uitzondering van 21 juli
= Nationale Feestdag)

- RAVOTJEROT:
op het Sterrenhof (Kontichstraat)
van 2 t.e.m. 6 augustus

- HIPPERDEPIP:
op de Romeinse Put (Buizegem)
van 23 t.e.m. 27 augustus (uitwijkmogelijkheid
naar Fort 5 bij slecht weer)

NIEUW ! tijdens de speelweek Ravotjerot zal er
dit jaar ook een apart programma voorzien
worden voor 12- tot 14-jarigen.

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 - verzekering.

De monitors van de speelweken verzorgen ter
plaatse de voor- en naopvang. Er is voorbewaking
vanaf 8.45 uur en nabewaking tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moet meegebracht worden.
Deze speelweken zijn een initiatief van de ge
meentelijke jeugdraad en worden verzorgd door
vrijwillige monitors, veelal afkomstig van de
Edegemse jeugdbewegingen.
Voor verdere inlichtingen kan U steeds terecht op
het sekretariaat van de jeugdraad, administratief
centrum, Kontichstraat 19 te Edegem (dhr. Luc
Bries, tel. 457.78.40 - toestel 221).

\
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DJ de leningsorijs voor deze aktiviteit bedraagt
10i er kind per week, verzekering inbegre
pen. ' c uetiing dient wel in zijn geheel per week
(dus niet dag per dag) bij de inschrijving te gebeu
ren. Enkel indien hei kamp niet volzet is, kan de
eerste dag van de week de betaling ter plaatse
gebeuren.

Vooraf inschrijven kan vanaf 15 mei a.s. in de ge
meentelijke sporthal den Willecom", Terelststraat
2 te 2650 Edegem - telefoon 457.46.62.

Wilt U meer weten? Telefoneer even naar de
sporthal. Wij staan U graag ten dienste!

Tijdens de grote vakantie, van maandag 16 t.e.m.
vrijdag 20 augustus en van maandag 23 t.e.m.
vrijdag 27 augustus, telkens van 10u00 tot 12u30
en van 13u30 tot 16u00, worden opnieuw sport en
spel voor leerlingen van het lager onderwijs geor
ganiseerd in en rond de sporthal "den Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door pro
fessionele sportmonitoren.

De !zinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
blijven e'ar, rits zij zelf hun middagmaal en drank
meebrengen.

•

•
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Skating in Edegem

Komen de begrippen freestyle, slalom, ramp ri
ding, railslides, jumpbanken,... je onbekend voor?
Welnu, deze termen hebben alles te maken met
skateboarding.

In 1990 werd ten behoeve van alle skateboardfa
naten een skateterrein aangelegd op het Meihof in
de Hovestraat.

Dit terrein is nog steeds gratis toegankelijk voor
alle liefhebbers van deze sport en dit tijdens de
openingsuren van het Meihof. Op zondag is het
terrein slechts toegankelijk vanaf 13.00 uur.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor
eventuele ongevallen.

Voor meer informatie kan je terecht op het ge
meentesekretariaat, administratief centrum, Kon
tichstraat 19 te Edegem (dhr. Luc Bries, tel.
457. 78.40 - toestel 211).

Grabbelpas 1993

Een keiharde garantie .
voor een fijne vakantie .
In het vorige informatieblad kon je reeds verne
men wat het begrip "Grabbelpas" allemaal in
houdt.

Het is een vakantieprogramma boordevol kulture
le, kreatieve en sportieve animatie, speciaal uitge
stippeld voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar.

Naast de "Grabbelaar", een handige gids met al
lerlei kortingen, toffe ideeën en nuttige tips, word! @
er in onze gemeente ook een plaatselijk program
ma georganiseerd en dit in samenwe ing met en
kele aangrenzende gemeenten.

Verdere gegevens volgen.

De Grabbelpas kost slecht 100 fr. en is verkrijg
baar op het gemeentesekretariaat, administratief
centrum, 2e verdieping, Kontichstraat 19 te
Edegem, waar ook meer informatie kan verkregen
worden (vragen naar dhr. Luc Bries, tel. 457.78.40
- toestel 211).

•

BORSBEEKGEM HOVE K MO
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Nieuws uit de
Jeugdraad

Roefel - Roefel - Roefel - Roefel
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Neem dan vlug je ka
lender en stip ZATERDAG 26 JUNI alvast aan met
een groot uitroepteken. Op die dag kan je immers
meedoen aan ROEFEL. Dag van het Kind.

Wat is ROEFEL?

ROEFEL is een dag waarop kindjes van de lagere
school mogen gaan "roefelen" in de grote
mensen-wereld. Roefelen is niet zomaar gaan kij
kcn, nee, het wil zeggen dat je echt mag meedoen
in ie wereld van de grote mensen: mee hambur
gers maken bij de slager, brandweer spelen,
gekke asels maken, leren biljarten en nog veel
r12er

Vat er precies allemaal gaat gebeuren, staat in
een boekje dat je binnenkort op school krijgt. Nog
eventjes geduld dus..

Jeugd Rode Kruis
Op eerstehulpkamp?

Hou je van op kamp gaan?
Wil je graag eerste hulp leren?
Ben je tussen 10 en 15 jaar oud?
Ben je vrij tussen 4 en 11 juli of tussen 25 en 31
augustus?
Schrijf dan snel in vóór 31 mei.

Op avonturenkamp?

Als je van avonturen aan zee houdt en je bent tus
sen 10 en 14 jaar, dan kan je van 5 tot 11 juli mee
naar "De Zandcluyse" in Koksijde.
Gehandicapten en niet-gehandicapten verleggen
er samen hun grenzen!
Inschrijven vóór 30 april.

Meer informatie kan je krijgen op het sekretariaat
van de jeugdraad of bij het Jeugd Rode Kruis:
tel. 02/645.44.11.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Op ZATERDAG 26 JUNI organiseert de
Jeugdraad i.s.m. met gemeentebestuur en de
Middenstandsraad een Roefeldag, een dag
waarop kindjes mogen gaan "roefelen" in de
grote-mensen-wereld.

Voor de praktische uitwerking van deze dag
zoeken wij vrijwilligers die groepen kindjes
willen begeleiden of die met hun auto kind
jes van de ene Roefelplaats naar de andere
willen brengen (alle plaatsen zijn in Edegem).

Wie hieraan wil meewerken kan zijn naam,
adres en telefoonnummer opgeven bij:
-Luc Bries, sekretariaat van de jeugdraad (tel.
457.78.40 - tijdens de kantooruren);

-Veerle Stoffelen, lid van de stuurgroep ROE
FEL (tel. 458.40.68 - 's avonds en in het week
end).

Alvast bedankt.

Het Roefelkomitee.
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Terug op volle toeren

Hoge bomen vangen veel wind..., en ook voor de bliksem zijn
zij een gewillige prooi.

Dat ondervond de gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem", een koploper in de moderne
gemeentelijke voorlichting en kommunikatie.

Ten gevolge van een blikseminslag tijdens het weekend van 20-21 februari geraakte de
info-foon twee weken buiten strijd.

Van de nood werd een deugd gemaakt en naast het herstellen van de schade werd de
werking van de info-foon geoptimaliseerd.

De doelstelling van de info-foon blijft nog altijd om onze inwoners 24 uur op 24 uur "a"
dienst te kunnen zijn.

Hierna volgt een woordje uitleg.

De funkties
De info-foon heeft zes funkties. Deze werden her- bruiker, kunnen deze funkties als volgt worden ge-
werkt ter bevordering van de gebruiksvriendelijk- duid:
heid. Vertrekkend vanuit de inbreng van de ge-

-- ----·U SPREEKT U LUISTERT DE VERENIGINGEN
& & SPREKEN &
WIJ LUISTEREN WIJ SPREKEN U LUISTERT

-

Informatielijn

Boodschappenlijn (7 uren gemeentelijke

(bestellen van dokumenten /
informatie)

achterlaten van berichten)

Wegwijs in de info-foon
Verenigingen

(uitleg over doel en inhoud van
(rubriek ingevuld door dede funkties)
Edegemse verenigingen)

Ombudslijn

(uw opmerkingen en Aktiviteitenkalender
1voorstellen)

(gemeentelijke feestelijkhey
tentoonstellingen, ko,, "eden,

· 1certen,...) ..

·f·

ó
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Nieuw!!!
■ Wegwijslijn
In deze lijn kan U het doel en de beknopte inhoud
van de verscheidene funkties beluisteren; handig
bij twijfel!

■ Boodschappenlijn
De boodschappenlijn, of dienstenlijn zoals ze
vroeger werd genoemd, werd volledig heringe
richt. Er zijn als het ware drie telefonische loketten
waar U kan aankloppen.

Bij het eerste loket kan U volgende dokumenten
aanvragen door een eenvoudig bericht in te spre
ken:

• overzichtslijst voor te leggen dokumenten bij
ondertrouw

• aanvraagformulier huwelijkspremie
• lijst te verwitt igen instellingen ingeval van

ver' iden
ijst = verwittigen instellingen ingeval van ver
hurzirg

• beieisbrief 1993 gemeentebestuur
aanvraagiormulier kappen van hoogstammi
0e boen

• stedebouwkundig attest nr. 1
• stedebouwkundig attest nr. 2
• formulieren "aanvraag tot bouwen"

Bij het tweede loket kan U, eveneens door het in
spreken van een bericht:

• vragen om de beerruimer te laten komen
• beschadiging aan rijwegen, fiets- en voetpa
den signaleren

• defekten aan palen van de openbare ver
lichting melden (wel het nr. van de paal in
kwestie opgeven!)

Een derde loket leidt U naar de burgemeester,
schepenen en gemeentediensten. Het gebeurt dat
U één van hen wenst te spreken, maar zij er juist
niet zijn. In zo'n geval kan U een bericht inlezen in
hun gesproken brievenbus en wordt U binnen de
kortste keren terug opgebeld.
Vergeet vooral niet bij het inspreken van be
richten, uw naam, adres en telefoonnummer
op te geven!

■ Informatielijn
De teksten werden herwerkt en de "boom
struktuur", volgens dewelke de teksten in het
systeem zitten opgeslagen, werd verfijnd.

Voor een vlot gebruik geven wij hierna een be
knopt overzicht van de informatielijn:

Rubriek 1 - Administratie en Beleid
informeert U over de gemeenteraad, het sche
penkollege en de openingsuren en sluitingsda
gen van de gemeentediensten. Ook krijgt U
daarin inlichtingen over de traditionele
diensten waarvoor U op het gemeentehuis
terecht kunt, zoals de aangifte van geboorten,
overlijdens, of een verhuizing, het aanvragen
van een identiteitskaart, een bouwvergunning,
een stede bouwkundig attest... U kan deze ru
briek ook raadplegen over werkgelegenheid,
pensioenen, legerdienst, politie en brandweer
en nog veel meer.

Rubriek 2- Afvalverwijdering en milieu
geeft U informatie over al wat met afvalverwij
dering en milieu te maken heeft.

Rubriek 3- Wachtdiensten en gezondheid
wachtdiensten van dokters, tandartsen, oog
artsen, dierenartsen, apotekers en zelfstandi
ge verpleegkundigen.

Rubriek 4 - Sociale aangelegenheden en
kinderopvang
licht U voor over de werking van de gemeente
lijke sociale dienst, de kinderopvangdienst en
het O.C.M.W.

Rubriek 5- Onderwijs en vrije tijd
wat Edegem te bieden heeft op het vlak van
onderwijs, vorming en kultuur vindt U in deze
rubriek.

Rubriek 6- Nutsvoorzieningen
handelt over De Post, De Lijn, Electrabel, de
Antwerpse Waterwerken, de Belastingen, het
Kadaster en de Registratie.

Hoe vlot in het systeem bewegen?
Als U in gesprek bent met de info-foon, dan hoort
U telkens een lijstje van rubrieken. Uw keuze
maakt U door de cijfertoets van uw telefoontoestel
in te drukken die overeenstemt met de gekozen
rubriek.

Om naar een vorig menu terug te keren
druk9
Om naar het hoofdmenu terug te keren
druk
Om te eindigen druk #

Zo, nog veel plezier met de info-foon "Hallo
Edegem"I
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ZATERDAG 15 MEI

programma

• Tentoonstelling "Dialoog: woord & beeld"
10-18 uur in Kunstcentrum Huis Hellemans

0 Opendeurdag t.g.v. 20 jaar Kring voor Heemkunde
14-18 uur in heemmuseum "De Pastorij"
met optreden van Lea Cousin en Jos Evenepoel

0 "Er klinkt muziek uit Hof ter Elst"
in het kader van de viering van het 20-jarig bestaan van
de muziekakademie, met animatie in de diverse instru
mentklassen en optredens van de verscheidene samen
spelgroepen in de tuin van de muziekakademie
14-17 uur

• Muziekrondwandeling door de Kon. Fanfare St.
Rosalia
16-17 uur in park centrum en omgeving

• Muziekoptredens door jongeren
17-19 uur op het terras van de kunstakademie

• Het Basilicakoor en De Klaroentjes brengen, i.s.m.
het koperensemble van de Kon. Fanfare St.-Rosalia,
"Zinge de meie plezant"
19.30-20.15 uur op het bordes van de muziekakademie

• Optreden Edegems Harmonieorkest
20.30-21.30 uur in de Sint-Antoniuskerk

• Kindertoneel (voor kinderen van 6 tot 10 jaar) en
grime
De Meeuw voert op: "Knots, Knetter en Stapel"
14 uur - in de tuin van Huis Hellemans

• Tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen
en tekeningen
De kunstenaars van het Artistiek Atelier Manke Lies op
fort 5 exposeren in de St.-Antoniuskerk, van 10-12 en
van 14 tot 21.30 uur.

L3o
week

In de sfeer van het projekt "Antwe
Europa, wensen wij ook Edegem 1
Tijdens het kultureel weekend willer
tonen wat er aan "kultuur" leeft in Ede

Die dagen zien +luis Hellemans,
Antoniuskerk, uzikakademie, kun
trum bruisen , ureel levi.

Er wordt ge. d, gezongen, g
tentoongestn.

Voor ieder ws

Kom eens kijk l teren, genieten.
aan over houd·s 1!

Afspraak op 15 en i6 mei in Edegem
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reel
«end
rpen 93", kulturele hoofdstad van
iultureel in de kijker te plaatsen.
f we aan de Edegemse bevolking
gem.

heemmuseum "De Pastorij", Sint
takademie, sporthal en park cen• zo geturnd,

:lureel hart

Cc: rum.

DGM
€D€GM
€D€GM
€DGM
€D€GM
€DG€M
€DGM
DGM

ZONDAG 16 MEI

programma

• Eucharistieviering, musicaal opgeluisterd door het
St.-Jozefkoor
10-11 uur in de Basiliek O.-L.-V.-van-Lourdes

• Aperitiefkoncert door het Symfonisch Jeugdorkest
11-12.15 uur in de Sint-Antoniuskerk

• Zang door het Buizegemkoor
14-14.30 uur in de Sint-Antoniuskerk

• "Troebadoer" brengt Europese liederen
14.30-15 uur in de Sint-Antoniuskerk

• Koncert door de Akkordeonvereniging De
Nachtegaal
15-16 uur in de Sint-Antoniuskerk

• Liedjes en dans door The Jazzy Kids en de Bubbles
Optreden van jeugdkoor De Vagebondjes
Acro-gym door turnkring Jong Edegem
15.30-17.30 uur in sporthal "den Willecom"

• Tentoonstelling "Dialoog: woord & beeld"
10-18 uur in Kunstcentrum Huis Hellemans

• Opendeurdag t.g.v. 20 jaar Kring voor Heemkunde
14-18 uur in het heemmuseum "De Pastorij"

• Eenakter en grimeren kindergezichtjes door
Talkatief
in de tuin van Huis Hellemans
voorstellingen: 14- 15- 16 uur
grimeren doorlopend vanaf 14 uur

• Tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen
en tekeningen
De kunstenaars van het Artistiek Atelier Manke Lies op
fort 5 exposeren in de Sint-Antoniuskerk tijdens de uren
dat er in de kerk aktiviteiten plaatshebben.
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De andere winnaars zijn:

Benaderden best de schiftingsvraag vrn 8,300
kg en worden hoofdprijswinnaar:

10 klassen uit verscheidene Edegemse scho
len lieten zich inspireren door Roald Dahl en
zijn tekenaar Quentin Blake en maakten een
leuke, mooie en originele poster.
De jury koos klas se van OLVE-Patronaat
straat als winnaar. Proficiat!

Wendy Absillis
Tim Moons

Lauwers Liesje
Lesy Liesbeth
Marcelo Wannes
Matthys Kim
Monheim Christian
Monheim Youna
Nijs Dimitri
Peeters Wim
Smessaert Jasper
Sommer Wouter
Vanderheyden Marijke
Van Godtsenhoven Yannick
Van Olmen Jeroen
Vergauwen Karen
Xuan Kim Trinh

onstelling

Lien Cools
Peter Van Olmen
Renaat Cornelis

De Roald Dahl Tentoonstelling van 3 tot 27 fe
bruari in de Gemeentelijke Openbare Biblio
teek was een enorm sukses!
Honderden kinderen hebben alleen, met hun
(groot)ouders of met de klas de tentoonstelling
bezocht.
528 kinderen hebben deelgenomen aan de
Roald Dahl-wedstrijd.
Na een hele verbeterklus kwamen 3: korrekte
antwoordformulieren uit de bus. Zij I men al
lemaal een mooie boekenprijs.

Bal Tim
Becq Pieter
Bernaerts Aisha
Clymans Kristien
Cools Dries
De Braekeleer Sarah
Defossez Dominique
De Loose Katrien
De Ryck Donatienne
De Ryck Joachim
De Weerdt Joris
Gillissen Andy
Hama Yunes
Hellemans Hanne
Lauwers Femke

Plaats:
St.-Antoniuskerk - Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
Zaterdag 5 juni
om 20.15 uur

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

Voorverkoop en informatie:
Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem
Tel. 457.78.40-213.

KOPERKWINTET THEO MERTENS

Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u
graag uit op zijn eerste zaterdagavondkoncert
van dit jaar.

Zaterdagavondkoncert

Reservatie via de
gemeentelijke info-foon:

Tel. nr. 457.78.88
Druk 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.

1111111111111 Il I Il l l l l Il Il l Il l l Il l l l l l l l l l Il l l l Il l Il l l l l l l Il l l l l l 111111111111111 12 l l 111111111111111



•

•

Folkloristisch feest
"Meneerke van Buizegem"
Programma

Op mei-avond wordt traditioneel het folklo
ristisch feest 'Meneerke van Buizegem'
gevierd.

Graag nodigen het gemeentebestuur en het
gemeentelijk feestkomitee U uit op de
aktiviteiten die ter gelegenheid hiervan geor
ganiseerd worden in en rond een verwarmde
feesttent op de gemeentelijke rekreatiezone
Romeinse Put.

Vrijdag 30 april
19.00 uur: Muzikale rondgang door Buizegem

door de Kon. Fanfare St.-Rosalia.
Vertrek op het St.-Goriksplein.

19.30 uur: Stoet door Buizegem. Vertrek op
het St.-Goriksplein.
M.m.v. Kring voor Heemkunde,
Kon. Fanfare St.-Rosalia, St.-Se
bastiaansgilde en B.V.B.A. De
Karos.

20.00 uur. Vonnis en Terechtstelling van 'Me
neerke' met een kort toneelspel en
het lied van Meneerke van
Buizegem.
M.m.v. Kring voor Heemkunde,
Kon. Fanfare St.-Rosalia, Bui
zegemkoor en R.A.T. De Meeuw.

20.30 uur: Gezellig samenzijn met barbecue
en dansgelegenheid.
Gratis inkom.

Zaterdag 1 mei
20.00 uur: Kaartwedstrijd en bakspelwedstrijd

voor jong en oud.
Inleg: 100 fr.
Inschrijvingen tussen 19 en 20 uur
Talrijke mooie prijzen te winnen.

Zondag 2 mei
15.00 uur: Groot gezinsfeest i.s.m. de Bond

voor Grote en Jonge Gezinnen 
Edegem.
Hutsekluts-show:
Een meespeel-kindershow voor 4
tot 12-jarigen: samen kreatief zijn,
musiceren, mime, dans, clowneske
toestanden, playback-show, toffe
muziek, gekke kleren, gekleurde
lichten,...
'Klutske' tekent voor een tent vol
stralende kindergezichten.
Inkom: 60 fr.
Volkssporten: voor jong en oud.
Schminken van kinderen.

De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem
bevond zich op het grondgebied van
Buizegem, een gehucht van het huidige
Edegem. Toen deze kerk vóór een paar hon
derd jaar afbrandde, eisten de bewoners van
Edegem- het huidige centrum - dat een
nieuwe kerk zou opgebouwd worden te
Edegem, omdat daar veel meer mensen woon
den dan in Buizegem.

Daar moet heel wat kabaal zijn gemaakt
toentertijd tussen de mensen van Edegem en
Buizegem, om de kerk te krijgen waar zij ze
liefst zagen.Tenslotte wonnen die van Edegem
het pleit, want de nieuwe kerk- de huidige
Sint-Antoniuskerk- werd opgetrokken te
Edegem, tot grote verontwaardiging van de
mensen van Buizegem.

Hun verontwaardiging ging vooral uit naar
Mijnheer van Buizegem, die de cijnshoeve
'Buizegem' bewoonde, die afhing van de
kasteelheer van Catincrode. Zij verweten
Mijnheerke van Buizegem dat hij hun belangen
niet genoegzaam had verdedigd en dat hij er
de schuld van was dat de nieuwe kerk te
Edegem werd opgetrokken.

Om aan hun verontwaardiging lucht te geven,
maakten zij een levensgrote, aangeklede pop
die op een lange staak van ca. 10 m werd aan
gebracht en vervolgens in de hoogste boom
geplaatst, zodat die pop boven huizen en
bomen uitstak en van verre zichtbaar werd ge
durende de ganse maand mei.

De pop had een arm gestrekt en deze wees
naar de plaats waar de kerk van Buizegem
had gestaan. Door die pop werd de Heer van
Buizegem aan de kaak gesteld en daarmee
bedoelden die van Buizegem welke de hou
ding van de heer van Buizegem moest zijn
geweest en waar de kerk had moeten staan:
dààr en nergens anders.

Bron: Dr. R. van Passen, Geschiedenis van Edegem,
1974 Edegem. p. 66.
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Kalender
Tentoonstel I ingen à~

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Stjdersstraa t 14 - 2650 Edegem

Antwerpen Kultuurstad Dialoog: Woord & Beeld
Van 17 april tot 9 mei organiseert ALFONS DE
BELOER een tentoonstelling in het teken van
"Antwerpen Kultuurstad" Vlaanderen, en Europa
zonder grenzen.
Schilderijen uit eigen land en omgeving evenals
foto's worden tentoongesteld.

Gezien het sukses van de wedstrijd en de ten
toonstelling "Dialoog: Kunst & Poëzie" vorig jaar,
heeft de beheerraad besloten voor 1993 een ge
lijkaardig initiatief te nemen.
Een tentoonstelling onder de titel "Dialoog: Woord
& Beeld".

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op:

- zaterdag en zondag
van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur

- dinsdag
van 10 tot 12 uur

- woensdag
van 14 tot 17 uur

- vrijdag
van 14tot 16 uur.

Een bezoek loont echt de moeite!

BEELD

WOORD

Schilders. beeldhouwers, fotografen, grail, akwGa f@
rellisten, textielkunstenaars, e.a. van Edegem wer
den uitgenodigd het onderwerp of de eer van
een gedicht uit te beelden. Hun werk zal na se
lektie tentoongesteld worden in Huis ia!lemans
van 15 mei tot 6 juni.

Alfons De Beider
Antwerpen Kulluurstad
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Voordracht
"Vrouwen reageren op vrouwen" o

•

De werkgroep emancipatie Edegem nodigt u
graag uit op een voordrachtavond met vraagronde
over beeldvorming over vrouwen:

"De laatste decennia is het beeld dat men zich
vormt van vrouwen sterk beïnvloed door het feit
dat steeds meer vrouwen ook buitenshuis werken.
Vrouwen hebben steeds gewerkt: vroeger op het
land en zelfs aan de haven: nu ook met hoogtech
nologische middelen.
Daarenboven verzetten vrouwen, zowel vroeger
als nu, bergen werk in hun gezinnen.
Waarom blijft vrouwenarbeid dan een punt van
diskussie?
Of wordt vrouwenarbeid maar in vraag gesteld als
ins het gezin winderen zijn?
He is he' andaag met de situatie van de vrouw
o de a, cc'smarkt?
reit de vrouwenemancipatie haar effekt (teveel
effe!kt) gehad?
Hoe Korineert de vrouw die buitenshuis werkt
haar baan en haar gezinsarbeid?
De dwingende zorg voor kinderen blijft nu een
maal. Spelen ook vaders daarbij een rol?

Hoe ver staan we met de organisatie en vooral
met de waardering van de gezinsarbeid?

Welk beeld hebben vrouwen uiteindelijk van
zichzelf? Soms krijgen we de indruk dat vandaag
alle vrouwen met 'een slecht geweten' rondlopen:
zowel de buitenshuiswerkende als de thuiswer
kende. Het gevolg wordt dan dat de ene groep
argwanend en soms misprijzend op de andere
groep neerkijkt... terwijl toch alle vrouwen zouden
moeten kunnen gelukkig zijn. Of niet soms?"

Spreekster: Mevrouw Lou Magiels-Corsus
Wetenschappelijk medewerkster U.I.A. - Departe
ment Didaktiek en Kritiek
Vormingswerker bij B.G.J.G., C.M.B.V. en ouder
verenigingen
Lid Raad van Beheer B.G.J.G.

Datum: woensdag 5 mei om 20.00 uur

Plaats: raadzaal van het administratief centrum,
Kontichstraat 19 - Edegem (1 ste verdieping).
Inkom gratis.

lieuwvs uit het
, O.C.M.W

Geld is er om uit te geven, en om
advies over te krijgen ...
Veel geld hebben is plezierig. Je kan dan kopen
watje wil.

Toch is het niet alleen de HOEVEELHEID die telt,
maar ook de MANIER waarop je het uitgeeft. Als
je er verstandig mee omspringt, kan je MEER
doen met MINDER geld.

Dat is niet gemakkelijk. Zeker niet als je geen
fortuinen verdient en iedere maand maar juist ge
noeg geld hebt, of altijd net te weinig. Het lijkt zelfs
onmogelijk als je zo verschrikkelijk graag wil dat je
kinderen het beter hebben dan jij. En als je als
kleine zelfstandige keihard werkt, en toch failliet
gaat, lijkt het wel onbegonnen werk.

Meer doen met minder geld is een kunst. Moeilijk,
maar je kan het leren.

Het O.C.M.W. heeft een boekje voor diegenen die
deze kunst onder de knie willen krijgen.
Er staan allerhande tips in om minder geld uit te
geven.
Het is een handig boekje. En het is NIET somber.

Wij vinden niet dat je vanaf nu zo zuinig moet
gaan leven dat je vanzelf een echte zuurpruim
wordt. Integendeel. Besparen is voor ons juist - op
een slimme manier - van het leven genieten.
Daar willen we je graag advies over geven.
Als je dit boekje gratis wil toegestuurd krijgen, bel
dan gerust of kom eens langs: SOCIALE DIENST,
Terlindenlaan 1, Edegem, tel. 457.17. 10 - toestel
313.
Open alle werkdagen van 9 tot 17 uur.
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Het Edegems Taalatelier viert de voltooi
ing van zijn 20ste werkjaar met een aparte
manifestatie voor elk van de onderwezen
talen .
Doelgroep: de 721 kursisten én alle be
langstellenden.
Meer informatie op het nummer 458.06.08
('s avonds) van het ETA.

FRANS
De leerkrachten Frans nodigen alle geinte
resseerden uit op een vlotte kwis over
Frankrijk,
bij kaas en wijn,

op vrijdag 7 mei a.s. om 20.00 uur,
in de crypte van de Basiliek van Edegem.

Mevr. Houyet geeft u graag meer inlichtin
gen op nummer 230.22.73.

DUITS
Naar aanleiding van het 20-jarig jubileum
zetten de leerkrachten Duits het ETA in de
bloemen met een avondje dia's over Trier,
Leipzig, Berlin en andere Duitse steden,
bij kaas en wijn,

op vrijdag 30 april a.s. om 18.00 uur,
in het politielokaal 't Matrakske op Fort 5 te
Edegem.

Meer inlichtingen bij dhr. Pensaert - tel.
828.06.63.

ITALIAANS
CIAO ITALIA!

U wil kennismaken met Italië, er iets meer
over weten of gewoon de Italiaanse sfeer
proeven?

Alles kan...
op zaterdag 8 mei a.s. om 19.30 uur in de
turnzaal van de basisschool A. Vesalius,
Kontichstraat 21 te Edegem,
tijdens onze 'Ciao ltalia'-avond, met cen
sprankelende Venetiaanse modesho een
boeiende dia-reis door ltalié, een spannen
de ltaliê-kwis, wijndegustatie en culinaire
specialiteiten.

Toegang: 50 fr.
U wordt hartelijk op deze avond uitgeno
digd door de leerkrachten Italiaans, met
een knipoog naar Kledij Bis en Sporto.

Mevr. Deneckere verstrekt graag meer in
formatie op nummer 322.01.03.

Roemenen, Engelsen, Joegoslaven, leren,
Duitsers, Marokkanen, Amerikanen en
Nigerianen heten U in het Nederlands wel
kom en vergasten U op een hapje, een lied,
een gedicht. ..
op zaterdag 15 mei van 15.00 tot 17.00 uur
in het ETA, Romeinse Put 2 Edegem.
Mary, Ahmed, Gillian, Aziz, lke, Vassili,
Mihaela, Lilli en Gisbert willen zich in
Vlaanderen thuis voelen en zich inspannen
om heel binnenkort een aardig mondje
Nederlands te spreken.
Kom kijken en luisteren naar die bonte
mengelmoes van kulturen!
Meer inlichtingen bij mevr. Blereau - tel.
440.76.19.

Edegems Taalatelier viert
20ste werkjaar
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In juni al komen de mensen massaal in beweging:
ze gaan op reis. Het buitenland scoort voortreffe
lijk, de onbekende bestemming fascineert. Alles
wordt goed voorbereid, men wil immers een poos
je uit de zorgen. Weldra staan de koffers klaar.
Niets vergeten?

Pas dan is er zoiets als een knie-reflex, even
flitsend, even onweerstaanbaar: "Wat zeg ik in de
bank? Hoe vraag ik naar de weg? Begrijp ik alle
opschriften in het station? Wat met de getallen?
Hoe vraag ik om hulp?"

De taal van het vakantieland, daar is niet om ge
dacht. "Eigenlijk de tijd niet gehad. Ik red het wel."

Met de reiskursussen willen we meer zelfstandig
heid. zelfvertrouwen en reiskomfort geven aan
mensen die heel graag een vreemd land zouden
verke, nen, maar te weinig tijd hebben om de taal
grorate leren.

Om an de acute taalnood tegemoet te komen,
reiker we en aantal woorden, strukturen en
uitdrukkingen aan die gebruikt worden in situaties
waarin de doorsnee toerist terechtkomt.

Enkele tema's:
' boodschappen: soorten winkels, voeding, de ge
tallen.

· dienst: bank, post, info, klachten...
• oriëntatie: naar de weg vragen, opschriften be-

grijpen, de namen van de dagen...
' gastronomie: hoofdindeling menu, rekening, ta
felgerei,
uitgaan: bezienswaardigheden, manifestaties, te
ater...
in nood: ziekenhuis, autopech, politie...

Taalkeuze:
Frans - Engels - Duits - Spaans - Italiaans

Lesdata:
Zaterdag8- 15 mei-5-12-19 juni (10-12 uur).
Om zoveel mogelijk leden van hetzelfde gezin de
gelegenheid te geven de lessen bij te wonen, wor
den de kursussen ingericht op vijf zaterdagmor
gens.

Prijs:
1.100 fr. voor de 5 lesbeurten, kopieên inbegre
pen. Wij aanvaarden alleen baar geld.

Inschrijvingen:
In het ETA, Romeinse Put 2 (werkdagen 18.30
20.00 uur).
We staan geen optie op een plaats toe. Alleen wie
het lesgeld betaald heeft, wordt als kursist be
schouwd. Wegens plaatsgebrek in het ETA zal
één reiskursus plaatsvinden in het paviljoen op het
gemeenteplein.

Inlichtingen:
- ETA, tel. 458.06.08 (van 18.30 tot 20.00 uur)
- Gemeentesekretariaat, tel. 457.78.40-214

(dhr. Schammelhout).

20 jaar muziek
akademie
Edegem
Tijdens het schooljaar 1973-1974 werd in Edegem
gestart met een muziekakademie als bijafdeling
van de muziekakademie van Wilrijk. Voor dit
eerste schooljaar werden 181 leerlingen inge
schreven. Intussen is de schoolbevolking aange
groeid tot circa 500 leerlingen. In december 1988
verliet men de lokalen in de Drie Eikenstraat voor
de nieuwe school "Hof ter Elst" in de Terelststraat.
Dit jaar bestaat de akademie 20 jaar en deze ver
jaardag zal met de nodige luister gevierd worden.
Nevenstaande aktiviteiten staan in het teken van
deze gebeurtenis.

Zaterdag 15 mei van 14 tot 17 uur
"Er klinkt muziek uit Hof ter Elst" in het kader
van het kultureel weekend.

Woensdag 19 mei om 19.30 uur
Lentekoncert in de St.-Antoniuskerk met alle sa
menspelgroepen van de akademie.

Zaterdag 26 juni om 15.00 uur
Eindejaarsplechtigheid met ludiek koncert in de
St.-Antoniuskerk.
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Brandweer-info

Lente en zomer...
Barbecue seizoenen!!!!!
Niets is gezelliger en aangenamer dan bij goed
weer, samen met familie of vrienden, een barbe
cue te houden in de tuin.
Laat wat een feest zou moeten zijn nooit eindigen
met sirenes van ambulance of brandweer.

Ter gelegenheid van een barbecue in de tuin
moeten we volgende richtlijnen in het oog houden.
De barbecue op een veilige plaats zetten, uit de
wind en in openlucht.
Zet een barbecue niet onder een tent, op een ter
ras van een appartementsgebouw, onder een
overhangende luifel van een gebouw of erger nog
plaats hem nooit in de garage of binnen. Verwijder
hem ook op voldoende afstand van planten,
bomen en zonneschermen.
De barbecue moet stevig vast staan. Het omvallen
zou de brandende asse kunnen verstrooien. De
omstaanders kunnen dit op hun kledij of op de huid
krijgen.
Bij het aanmaken moet ermee rekening gehouden
worden dat het een tijdje duurt vooraleer de houts
kool voldoende hitte geeft om te roosteren.
Als je om 13 uur wil klaar zijn, moet je er niet om
13 uur aan beginnen.
De verleiding is dan immers zeer groot het vuurtje
wat aan te wakkeren met kunstmatige middelen
zoals benzine en alkohol.

LET OP:
gebruik voor het ontsteken of aanwakkeren van
een barbecue nooit vloeibare middelen!!!

Jaarlijks nog melden de brandwondencentra van
het land dat er een stijging is van het aantal
brandwondenpatiënten in de barbecue periode als
gevolg van het gebruik van vloeibare middelen.

Gloeiende houtskool wordt in de buitenlucht moei
lijk waargenomen.
Men denkt dat het vuur niet brandt en men giet
vanuit de fles de vloeistof op het vuur. Deze valt op
de gloeiende kolen en geeft een steekvlam. De
persoon schrikt en werpt zijn fles weg. De bran
dende inhoud verspreid zich over de omstaanders,
meestal kinderen, die dan met felle brandwonden
moeten opgenomen worden.
Daarom begin tijdig. Maak U niet nerveus als uw
vuur niet dadelijk de nodige hitte verspreid. Steek
het vuur aan op de oeroude metode mei ine tak
jes en bouw langzaam uw vuur op. Of garuik mo- p@
derne niet gevaarlijke middelen zoals nmaak
blokjes.
Wakker uw vuur aan met de oeroude .as:alg.
Oppassen voor wegspringende gensters.
Laat de barbecue nooit achter zonder b.waling;
wind kan eventueel gensters laten wegspringen.
Plaats in de omgeving van de barbecue steeds
blusmiddelen. Een emmer water, de tuinslang of
een poederblustoestel.
Na gebruik er zich van vergewissen dat het vuur
wel degelijk gedoofd is. Dit kan geschieden door
het vuur te laten uitbranden. Men moet er op letten
niet teveel houtskool te gebruiken. De asse verwij
deren alvorens weg te gaan. NOOIT DE RESTE
RENDE ASSE IN EEN VUILBAK KAPPEN!!
Men kan ook de asse verdrinken in water.
In ieder geval moet men na het maken van een
barbecue op "houtskool", geen genoegen nemen •
met het eenvoudig besprenkelen met water van
resterende gloeiende kolen. Dek de barbecue na
het doven van het vuur eventueel af met een meta-
len deksel.
Loshangende klederen kunnen gemakkelijk vuur
vatten. Draag daarom een barbecue schort die
strak het lichaam omsluit en niet van plastiek ge
maakt is. Feestkledij is soms zwierige kledij. Een
blouse kan vuur vatten door oververhitting of vonk.

<
%
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Wanneer de klederen toch vuur vatten:
- GA NIET LOPEN!
- GA OP DE GROND LIGGEN EN WENTEL U
OVER DE GROND!

- OMSTAANDERS HALEN EEN DEKEN EN WIK
KELEN HET SLACHTOFFER ERIN!

Dadelijk na het doven de brandwonden koelen met
water, zeker gedurende meer dan 10 minuten;
niets op de brandwonden smeren. Geen kledij
verwijderen. Als de verbrande oppervlakte te groot
is dadelijk de hulpdiensten verwittigen en naar ge
specialiseerde centra overbrengen.

U t • el mogelijk persoonlijk aangifte
cdc 7, politie van uw woonplaats of bij po
liti ijs.acht van de plaats waar het verlies,
de : aistai • de vernieling is vastgesteld. U dient
een recer pasfoto mee de nemen, die zal aan
gebracht worden op het "attest van verklaring van
verlies of vernietiging van een identiteitskaart". U
ontvangt dii attest als tijdelijk identiteitsgetuig
schrift; bij verlies of vernietiging ervan wordt op
dezelfde wijze gehandeld.
Als U binnen de 15 dagen na deze aangifte uw
identiteitskaart terugvindt of -krijgt, moet U zich zo
spoedig mogelijk aanmelden bij de politie en/of de
dienst bevolking van uw woonplaats om hen
hiervan in kennis te stellen en het "attest van ver
lies of vernietiging van een identiteitskaart" af te
geven.
Na deze termijn van 15 dagen zet de dienst bevol
king van uw woonplaats de procedure in voor het
afgeven van een nieuwe identiteitskaart. Bij het
inzetten van deze procedure wordt de vorige
identiteitskaart geannuleerd en onherroepelijk
ongeldig, ook al wordt ze later alsnog terug
gevonden. In dat geval moet deze steeds zo spoe
dig mogelijk afgegeven worden op de dienst
bevolking van uw woonplaats.
De procedure voor het afgeven van een nieuwe
identiteitskaart verloopt daarna als volgt: ongeveer
14 dagen na het inzetten van de procedure (dit is
dus ongeveer 1 maand na de aangifte van het ver
lies, de diefstal of de vernietiging) ontvangt U een
oproepingskaart om U persoonlijk aan te melden
bij de dienst bevolking met een pasfoto (recent en
met witte achtergrond), trouwboekje (van de ou
ders), het "attest van verlies of vernietiging van
een identiteitskaart" en het te betalen bedrag.
Daar krijgt U de verdere instrukties voor het ver
krijgen van uw nieuwe identiteitskaart.

Onthoudt U in ieder geval dit, bij brand:
1) Brandweer bellen: nr. 100.
2) Evacueer personen en dieren.
3) Probeer eventueel uw persoonlijke blusmid

delen.
4) Wacht de brandweer op straat op, geef haar

informatie.

Voor verdere inlichtingen 457.46.33.

Gewaarborgd inkomen
Gepensioneerden, die aanvullend een gewaar
bord inkomen genieten dat door de verkoop van
een eigendom beperkt wordt, kunnen mogelijk
door een nieuwe aanvraag in te dienen een
gunstiger regeling bekomen.

iedere inwoner die meent in dat geval te verkeren,
wordt verzocht zich met zijn/haar pensioenbe
slissingen aan te melden op de dienst bevolking 
pensioenen, tijdens de gewone openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur of woensdagnamid
dag van 14 tot 16 uur.

Belasting op honden
De inning van de belasting op honden zal dit
jaar plaatsvinden op woensdag 5 mei van 9 tot
12 uur en van 14 tot 16 uur in de refter van het
administratief gebouw. Het bedrag van de be
lasting werd door de gemeenteraad vastge
steld op 500 fr. per hond. Bij de betaling zal
een genummerde penning worden uitgereikt.

Indien U zich op voormelde dag niet kan aan
melden of indien U zich later een hond
aanschaft, kan U tijdens de kantooruren te
recht op de gemeentelijke ontvangerij,
Kontichstraat 17, 2de verdieping, en niet meer
zoals vroeger op het belastingkantoor te
Kontich.

Gelieve er rekening mee te houden dat enkel
kontante betaling zal aanvaard worden, dus
geen cheques e.d.

Wat doen bij verlies, diefstal of
vernietiging van de identiteitskaart

@ aas hyne)?i. 7·ij?5: ·jl ·
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Er wordt een rock-avond
georganiseerd onder het
tema "drugs nimémai",
waarvan de opbrengst
integraal naar de v.z.w.
Free Clinic gaat.

Het gemeentebestuur
van Edegem stelt voor
deze gelegenheid de hal
van het voormalige
Produco, gelegen langs
de Prins Boudewijnlaan,
ter beschikking.

Deze v.z.w. is in hoofd
zaak gespecialiseerd in
de opvang en begelei
ding van extreem
drugverslaafden, die
bijna nergens meer te
recht kunnen. Free Clinic
krijgt weinig subsidies en
heeft geld nodig.

Lions Club Luythaegen
wil financieel helpen en
wil de opbrengst van
haar jaarlijkse aktiviteit
ten bate van een goed
werk, deze maal schen
ken aan Free Clinic

Free Clinic

DRUGS
DICHTERBIJ

DAN JE
DENKT

Deuren: 20.30 uur

Veilinghallen
PIRODUCO

Prins 13oudewijnlaan
Edegem

RAYMCOND
VAN HET
GROENEWOUD

19 mei

PITTI POLAK

1 CORNIERSTONE 1

Je kan er niet
naast kijken
Van heel nabij worden
jongeren gekonfronteerd
met drugs onder allerlei
vormen. Toch weten
weinigen waarover het
echt gaat. Iedereen is
het erover eens dat
voorlichting en preventie
noodzakelijk zijn.

Daarom richt het ge
meentebestuur Edegem
in de maand mei een
voorlichtingscampagne
in, zowel voor jongeren
als voor ouders, in sa
menwerking met de
jeugdraad en gezins
raad.

Dokter Todts en zijn
medewerkers van Free
Clinic Antwerpen, alsook
Lions Club Luythaegen,
ondersteunen de info
sessies.

Info-sessies
dinsdag 11 mei - 19u30
zaal De Basiliek 
Hovestraat
voor ouders en
volwassenen
i.s.m. gezinsraad

donderdag 13 mei
info-namiddag voor
oudste leerlingen K.T.A.
interne schoolaktiviteit

maandag 17 mei -
19u30
Limerick - Parklaan
voorde jeugd
i.s.m. jeugdraad
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Gemeentediensten

Volgende algemene vergaderingen van de ge
meentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor het
publiek:

- Milieuraad - 22 juni - 20.00 uur
raadzaal oud gemeentehuis
Sportraad - 28 juni - 20.00 uur
raadzaal oud gemeentehuis

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom.

Op maandag 21 juni (junikermis) zullen alle ge
meentediensten gesloten zijn.

Gedurende de maanden juli en augustus zal er
noch op zaterdagvoormiddag, noch op dinsdag
avond dienstverzekering zijn op de diensten
bevolking en sekretariaat.

Daarentegen blijft in juli en augustus de
dienstverzekering van de sociale dienst op dins
dagavond doorlopen.

25
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27
27
28
28
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6/10
11
12

13
14/15

16
16/17

17
18
18
18
19
20

20
21
22
23

23

Eerste Edegems Tuinfeest
Het gebeurde in de gemeenteraad
Gemeentelijk onderwijs
Jubileumnummer infoblad
Kunstcentrum Huis Hellemans
Internationaal volksdansfestival

Edegem
Kollegewijk: zone 30
Roefel
Grabbelpas
Edegemse speelweken
Identiteitskaart -12-jarigen/reispasje
Krematorium Antwerpen
Openingsuren gemeentediensten
Junikermis
Gemeentelijke vakantiespeelklub
Hulpaktie voor vrouwen

in ex-Joegoslavië
Tennisinitiatie in "den Willecom"
Jeugd en computer 1993
Resultaten kankeronderzoek
Nieuw onderkomen sociale

dienst/kinderopvangdienst
KGA-inzamelingen
Stickers

"geen reklamedrukwerk a.u.b."
Videofilm "India"
Kompost van 't vat
Nationale feestdag
Feestmarkt
11-juli viering
Rommelmarkt
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Eerste Edegems
tuinfeest
Tot voor kort was het de gewoonte om ook in
onze gemeente jaarlijks het "Bal van de Bur
gemeester" te organiseren.

Geïnspireerd door het sukses van de inhuldi
gingsvieringen van de voorbije jaren, werd in
overleg met het inrichtend komitee besloten
om het dit jaar over een andere boeg te gooi
en.

Zo wordt op zondag 13 juni a.s. op Fort 5 het
eerste Edegems tuinfeest georganiseerd. De
bedoeling van dit feest is om zoveel mogelijk
mensen uit onze gemeente samen te brengen
in een gezellige sfeer. Het feest wordt georga
niseed met medewerking van onze Mid
densiandsraad. Elkaar ontmoeten en beter
leren kennen is de boodschap: een feest
voor de mensen van Edegem.

Ter gelegenheid van dit feest zal ook het por
tret van Minister van Staat Leo Tindemans of
ficieel onthuld worden. Hij was burgemeester
van Edegem van 1965 tot 1976.

Alle inwoners worden hartelijk op deze
aktiviteit uitgenodigd. Om praktische redenen
is het aangewezen dat vooraf wordt inge
schreven middels onderstaande strook.

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

11 uur ' Aperitiefkoncert
door leerlingen en leer
krachten van de muziek
akademie Edegem.

• Officiële onthulling, in
zijn aanwezigheid, van het
portret van Minister van
Staat Leo Tindemans,
oud-burgemeester van on
ze gemeente, gevolgd door
receptie aangeboden door
het gemeentebestuur.

---------------------------------------------~
INSCHRIJVINGSSTROOK RECEPTIE EN BARBECUE

Programma

13-18 uur Feestelijke barbecue ver
zorgd door de Edegemse
Middenstandsraad. Muzika
le omlijsting door: Akkor
deonvereniging De Nachte
gaal, Koninklijke Fanfare
St.-Rosalia, zanggroep Kro
cant en de Dixie Friends.

Springkasteel, animatie
en kinderopvang.

Naam/adres

wenst in te schrijven voor het EERSTE EDEGEMS TUINFEEST op 13 juni e.k. en zal
■ met... personen deelnemen aan aperitiefkoncert en receptie,
■ deelnemen aan barbecue
met volwassenen
met kinderen

X 350 fr. = fr.
X 250 fr. = fr.
soep - barbecue - dessert

bedrag te storten op PCR 000-0492187-09 - Edegems Tuinfeest - of te betalen middels gekruis
te check en te zenden naar: Edegems Tuinfeest, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem.

De reservatie van de tafels geldt tot 14 uur.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Politieverordening verkeer
Molenlei en Oude-Godstraat
Door de gemeenteraad werd een politieverorde
ning goedgekeurd, waarbij zowel in de Oude
Godstraat tussen Molenlei en Omheininglei als in
de Molenlei zelf het parkeren voortaan alleen
voorbehouden is aan voertuigen waarvan de
maximale toegelaten massa niet meer bedraagt
dan 3,5 ton.

Eindejaarsverlichting - 2de fase
De nieuwe eindejaarsverlichting werd positief be
oordeeld.

De raad stemde dan ook in met de aankoop van
diverse materialen voor de vervaardiging van bij
komend 200 palen.

Kostprijs: ± 330.000 fr.

Begraafplaats
Wegens plaatsgebrek dient tot het "ontknekelen"
(het verwijderen van doodsbeenderen) te worden
overgegaan van park 3 en een gedeelte van park
4 van de gemeentelijke begraafplaats.

Aangezien het hier gaat om een grote en vrij ge
specialiseerde opdracht zal deze worden aanbesteed.

Kostprijs: 1.200.000 fr.

Financiën
Door de gemeenteraad werd kennis genomen van
de terugvordering door het ministerie van finan
ciên van het voor het dienstjaar 1990 uitbetaalde
voorschot ten bedrage van 17.062.505 fr. op het
gemeentelijk aandeel op de personenbelasting.
Deze terugvordering heeft haar invloed op de fi
nanciële meerjarenplanning.

_,_
Diverse aankopen
De gemeenteraad stemde in met volgende aanko
pen:

Geraamde
kostprijs

• Twee feesttenten 250.000 fr.

* Vloerbekleding voor enkele lokalen
in het oud gemeentehuis 221547#.

* Vloerbekleding voor enkele lokalen
in de brandweerkazerne ;5% 175 fr.

* Hefbrug voor de gemeentelijke
werkplaats 250.950 fr.

• Tweedehandse kleine laadmachine
voor de groendienst 299.945 fr.

• 72 judomatten voor de gemeentelijke
sporthal 250.000 fr.

O.C.M.W.
Een nieuw gezicht •

De raad voor maatschappelijk welzijn Edegem
heeft op 30.4.1993 een nieuw lid gekregen, name-
lijk mevrouw Kristien Bossuyt-Tack, Ir. Haesaerts-
laan 23.
Mevrouw Maria Van Esser, Philips de Monteplein
6, heeft de raad verlaten.

Ter informatie staan hierna de andere leden van
de raad voor maatschappelijk welzijn opgesomd:
- dhr. Van den Steen Roger (voorzitter) - Ter
Voortlaan 79

- dhr. Dombrecht Robertus - Tony Bergmannstraat
35/1

- dhr. Van Herwegen Christiaan - Herfstlei 5
- dhr. Platteau Willy - Adr. Willaertstraat 60
- dhr. Lauwers Luc - Lode de Boningestraat 24
bus 3

- mevr. Faes Christine - Mitterlije 2
- mevr. Trienpont Liliane - Pr. Boudewijnlaan
319/9
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•

- dhr. Godon Paul - Romeinse Put 134
- dhr. Lenaerts Jan - Oude-Godstraat 12
- mevr. Vandecandelaere-Dourcy-Belle-Rose Bri-
gitte - Archimedeslaan 48

Overleg

Minstens om de drie maanden heeft er tussen een
delegatie van de raad voor maatschappelijk
welzijn en een delegatie van de gemeenteraad
een overleg plaats om de gemeenschappelijke be
langen te regelen.
Teneinde dit overleg in goede banen te leiden,
werd door de gemeenteraad een huishoudelijk re
glement goedgekeurd.

Kermissen
Door de gemeenteraad werd het reglement op de
kern on aangevuld.

D.· ort het mogelijk om, indien daartoe
a .csat, een bepaalde standplaats voor
te4 .s. " ai en grote nieuwe of vernieuwde
ins+±sg "e rog niet op de Edegemse kermissen
heef gestaan.. Dat laa! toe de attraktiviteit van het
kermisgebeuren te verhogen.

T.4.-distributie
De looptijd van het kontrakt met de gemengde in
terkommunale lnterteve, in verband met de T.V.
distributie op ondermeer Edegems grondgebied,
duurt normalerwijze tot 31.12.1995.

Niettegenstaande werden nu reeds onderhande
lingen gevoerd over de verlenging van het kon
trakt en keurde de gemeenteraad deze verlenging
goed voor een tijdsspanne van 20 jaar.

Aanleiding daartoe is de noodzaak tot het herzien
van de winstverdeling. Ook speelt de overweging
dat als zou gewacht worden op de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 1994 de tijd om
nog te onderhandelen te kort is. Daarenboven zijn
er op technisch vlak zware investeringen van 205
miljoen frank in elektronisch materiaal aan de
orde, voor het aanpassen en verbeteren van het
net, de uitbreiding van de kapaciteit en omwille
van de evolutie in nieuwe programma's.

De naamloze vennootschap lnterteve wordt om
gezet in een koöperatieve vennootschap met be
perkte aansprakelijkheid, wat een juridische aan
gelegenheid is, en de statuten worden aangepast.

In deze koöperatieve vennootschap is zowel de
openbare sektor als de private sektor, met name
Electrabel, vertegenwoordigd.

Bij de kapitaalvorming wordt gestreefd naar de in
breng van 50% door ieder van beide partners.

Voor het dienstjaar 1993 wordt door Edegem een
bedrag van 1.394.259 fr. aangewend voor de fi
nanciering van de overname van de private sektor
van deelbewijzen van de interkommunale vereni
ging lnterteve. Deze overname wordt verricht door
de interkommunale IKA (lnvesteringsinterkommu
nale voor de Kempen en Antwerpen).

Brandweer
De totale kosten voor het Gewestelijk Z-brand
weercentrum Edegem bedragen voor het dienst
jaar 1992 10.287.615 fr. Daarvan kan 4.655.146
fr. gerekupereerd worden van de door het korps
beschermde gemeenten, zodat er nog 5.632.469
fr. ten laste blijft van Edegem.

Wegenwerken
Volgende bestekken werden door de gemeente
raad goedgekeurd:

• Wegenis- en rioleringswerken in Boerenleger
straat en Arendsnestlaan ten behoeve van de
nieuwe verkaveling op die plaats.

De totale kostenraming bedraagt 19.486.722 fr.,
waarvan 5.531.691 fr. ten laste van de gemeente
Edegem en het overige deel ten laste van de ver
kavelaars valt.

Verkeersingrepen Kollegewijk (1ste fase).

De werken omvatten het maken van verkeers
plateaus, ronde punten, voetpaduitbreidingen, ver
keersdrempels, asverschuivingen door middel van
plantvakken e.d. voor de uitbouw van een zone 30
in de Kollegewijk/Oude Elsdonk.

De kostprijs wordt geraamd 0p 8.149.900 fr.

Lees in dit verband ook het artikel op blz. 14 en
15.
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Andreas@ esalius
GEMEENTELIJKE GEMENGDE LAGERE SCHOOL

Kontichstraat 21 2650 Edegem, Tel. 03.457.56.76

Voor MEISJES en JONGENS van 1ste tot 6de
leerjaar.

KINDVRIENDELIJK, OPEN, AKTIEF, KREATIEF.

PLURALISTISCH met kursussen in de erkende
godsdiensten en de zedenleer.

Waardering voor ELK KIND dat bekwaam is het
GEWONE onderwijs te volgen.
RESPEKT voor ieders begaafdheid, karakter, so
ciale situatie...

De algemene VORMING en het LEREN STUDE
REN krijgen een belangrijke plaats.
DIFFERENTIATIE: hoog peil voor wie het aankan,
hulp voor wie het nodig heeft.
Elke leerling moet zover mogelijk gebracht worden
om zonder problemen over te kunnen gaan naar
elke secundaire school, die met zijn of haar be
gaafdheid overeenstemt.

TAAKKLAS voor eerste en tweede leerjaar.
INHAALLESSEN voor de andere klassen.

(W) ONDERWIJS
#4l< o
; s

4'/b37»no i À » f-dl7,e

Het gemeentebestuur steunt haar school en stelt
de middelen ter beschikking om het onderwijs en
de opvoeding van alle kinderen te waarborgen.
Het wil een school die op peil staat en waar kinde
ren zich kunnen thuisvoelen.

- 4 termijnrapporten per jaar
- 4 ouderkontakten per schooljaar
- Grootouderdag
- Kreatieve vrijdagnamiddag met inschakeling van
ouders

- Openluchtklassen
een week voor 4de, 5de en 6de
drie dagen voor 2de en 3de

- Schoolreizen en leeruitstappen voor elke klas
Tweedaagse voor 6de leerjaar

- Aktieve oudervereniging
- Lichamelijke opvoeding door gespecialiseerde

leermeesters
- Geleide studie per klas vanaf 3de leerjaar
- Fakultatieve Franse les in 5de en 6de leerjaar
- Voor- en natoezicht •
- Schoolbus
- Middagtoezicht
- Gemeentelijke logopediste
- Biblioteekbezoek met de klas en leesbegeleiding
- Maandelijks bezoek aan jeugdteater

LESTIJDEN:
Van 8.30 u tot 12.05 u
en van 13.35 u tot 15.25 u

DIREKTEUR:
Jan Coninx, FI. Geversstraat 51, Edegem, tel.
457.47.00.
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dep2geal

eteik.e Akademie voor Schone Kunsten

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN:
Elke werkdag in de volgende perioden:
van 1 tot 16 juli
van 16 tot 31 augustus
telkens van 10.00 u tot 12.00 u

van 13.30 u tot 17.00 u
van 18.30 u tot 21.00 u.

U kan ook buiten deze dagen en uren een
afspraak maken.

•

•

aal. f2.et@ tyy

z'- -~-- .. -
Tl e j

• e l'
Beeldkultuur

Algemeen beeldende vorming voor kinderen
van 6 tot en met 11 jaar

DE BEELDTAAL LEREN BEGRIJPEN EN GEBRUIKEN

Inlichtingen:
* Kristel Kussé, Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem

tel.: 457.78.40 - toestel 213
* Kunstakademie Mortsel, Lieven Gevaertstraat 52 te Mortsel - tel.: 449.31.85

Inschrijvingen:
* Filiaal Edegem, Drie Eikenstraat 18

woensdag 1 september van 17 tot 19 uur
Aanvang van de lessen: zaterdag 4 september 1993
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Muziekakademie
... Je wil graag muziek-, zang- of voordrachtlessen
volgen?...
... Je zingt of speelt in een koor, een toneelgroep
of een muziekvereniging en je wil je basiskennis

. ?verruimen ....
... Je wil kulturele informatie als aktieve muziekbe
luisteraar of koncertganger?...
... Je wil je kinderen een artistieke bagage mee
geven 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 muziekakade
mie te Edegem, Terelststraat 69.
De muziekakademie is een filiaal van de stedelijke
muziekakademie Wilrijk/Antwerpen.

Vakken:
• MUZIEK

- algemene muzikale vorming (notenleer) jonge
ren/volwassenen

- algemene muziekkultuur, luisterpraktijk, muziek
geschiedenis, muziekteorie

- piano, orgel, klavecimbel, akkordeon
- viool, altviool, cello, contrabas, gitaar
- dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, fagot, saxo
foon

- trompet, trombone, hoorn, tuba, slagwerk
- samenspel, begeleidingspraktijk, instrumentaal
ensemble

Inlichtingen:
FILIAAL EDEGEM
de heer Willy Van den Bosch
* tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40
van 17 tot 20 uur: tel. 457.46.93

HOOFDAFDELING WILRIJK
Oudestraat 2, Wilrijk, tel. 827.11.19

•

• woonD @
- algemene verbale vorming (diktie), aratische
expressie

- voordracht, welsprekendheid, repert 2s die.
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Taalkursussen
Hoe oogt het schooljaar 93-94? Wat kost het?

•
ONDERWEZEN TALEN
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Itali
aans.

SOORTEN KURSUSSEN
?rogramm1akursus: vanaf MAANDAG 13 SEP

7 E=MEE 33
'rhoud: et is een klassieke taalkursus, met
ruimte voor uitbreiding van de woordenschat, in
zicht in gramnmatika, oefeningen, spelling, lezen,
konversatie e.d.
Duur: Vreemde talen: 4 schooljaren van 25 leswe
ken (2 u./week).
f\Jeoerlands: 2 schooljaren van 25 lesweken (2 x
2 u./week).

Programmakursus: 3800 fr. voor een schooljaar.
Brugkursus: 800 fr. voor de 4 lessen.
Konversatiekursus: 3800 fr. voor een schooljaar.
Reiskursus: 1100 fr. voor de 5 lessen.

Hoe schrijft U in?
De inschrijvingen hebben plaats in het ETA zelf,
Romeinse Put 2, Edegem. Daar vult u ons voorge
drukt overschrijvingsformulier in (geen checks of
baar geld!). Let erop dat u uw rekeningnummer
kent of bij u hebt.

Brugkursus: vanaf MAANDAG 2 MEI 94
Inhoud: Een brugkursus sluit aan bij een program
makursus en overbrugt de periode tussen twee
schooljaren. De kursisten herhalen de leerstof van
het/de voorbije jaar/jaren.
Duur: 4 lesbeurten van 2 uren, gegeven om de 14

• dagen in mei en juni.

* Konversatiekursus: vanaf MAANDAG 4 OKTO
BER 93
Inhoud: Het is een spreek-kursus over aktuele on
derwerpen.
Zowel eigen kursisten als mensen van buiten de
school zijn welkom.
Duur: 2 semesters van 10 lesbeurten van 2
u./week.

Reiskursus vanaf ZATERDAG 28 MEI 94
Inhoud: Deze kursus geeft meer reiskomfort aan
mensen die heel graag een vreemd land zouden
bezoeken, maar te weinig tijd hebben om de taal
grondig te leren.
We reiken een aantal woorden, strukturen en uit
drukkingen aan die gebruikt worden in situaties
waarin de doorsnee toerist doorgaans terecht
komt.
Duur: 5 lesbeurten van 2 uren, gegeven op 5 op
eenvolgende zaterdagen van 10 tot 12 uur.

Wanneer kan U inschrijven?
Alle werkdagen vanaf 1 juli t.e.m. 16 juli en vanaf
17 augustus tot bij het begin van het schooljaar,
steeds van 19.00 tot 21.00 u.
Verder ook nog bij de aanvang van de lessen zelf.
We kunnen maar zoveel kursisten toelaten als er
plaatsen zijn. Draal niet!

Meer inlichtingen?
Dhr. L. Van der Sande - tel. 353.16.44.
Dhr. T. Schammelhout - tel. 457.78.40 (kantoor
uren).
Tijdens de inschrijvingsuren in het ETA - tel.
458.06.08.

ETA-aanbood schooljaar 93-94
zie volgende bladzijde.
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Legende
LOK = lokaal

MAX =
maximum kapaciteit van
het lokaal;
voor een konversatie
kursus laten we niet meer
dan 15 kursisten toe, in
welk lokaal de kursus ook
gegeven wordt

K =
konversatiekursus

OLVE =
R. Keldermansstraat 33
Edegem

OPMERKING BIJ NE
DERLANDS 1 en 2:

twee lesbeurten per
week, maandag in ETA,
donderdag in OLVE!

LET OP!
Er volgt geen tweede pu
blikatie van dit lessen
rooster.
Hebt u belangstelling,
bewaar dan dit schema of
raadpleeg de gemeentelij
ke info-foon "Hallo Ede
gem" - tel. 457.78.88.

ETA-aanbod schooljaar 93-94
TAAL JAAR DAG UUR LOK MAX LEERKRACHT
NED 1 MA 1900 A2 20 Mw. De Ryck

DO 1900 OLVE 20
2 MA 1900 B2 17 Mw. Blondé

DO 1900 OLVE 17
K wo 1900 OLVE 15 Mw. De Ryck

FRA 1a MA 1330 B2 17 Mw. Teney
1b DO 1900 A1 30 Mw. Serck
2a MA 1345 A1 30 Mw. Struyf
2b VA 1900 A1 30 Mw Teney
3a DI 0900 B2 17 Mw. Struy
3b DO 1900 1 30 Mw. Walthéry
4a DI 1900 A2 20 Mw. Walthéry
4b wo 1930 A2 20 Dhr. Appels
Ka Dl 1900 OLVE 15 Mw. Teney
Kb wo 0930 A2 15 Mw. Houyet
Kc DO 1345 A2 15 Mw. Houyet
Kd VA 1900 A2 15 Mw. Serck

ENG 1a Dl 0900 A1 30 Mw Meersman
1b wo 1900 A1 30 Dhr. Verbruggen
2a Dl 1345 A1 30 Mw. Meersman
2b DO 1900 OLVE 30 Dhr Ver0ruggen
3a wo 1900 B1 30 Dhr. Van oer San1de
3b DO 0900 A1 30 Mw Kloc!
4a MA 1600 B1 30 Mw. Ket2er
4b MA 1900 A1 30 Dhr Lar:con
Ka MA 1330 B1 15 Mw. Ket'or
Kb Dl 0900 A2 15 Dhr. Lar.n
Kc Dl 0845 B1 15 Dhr. Roe 1ooft
Kd Dl 1100 B1 15 Dhr. Roo' '7oof
Ke wo 1900 OLVE 15 Dhr. R0, Oot

DUI 1a MA 1400 A2 20 Mw. Seri,
1b wo 1900 B2 17 Mw. De Fré
2a wo 0900 B1 30 Mw. Van Damme
2b DO 1900 OLVE 30 Mw. De Fré
3a Dl 1400 1 30 Mw. Dassen
3b wo 1900 OLVE 30 Mw. Blereau
4 Dl 1900 OLVE 30 Mw. Dassen
K MA 1900 OLVE 15 Mw. Van Damme

SPA 1a Dl 1900 B1 30 Mw. Lopez
1b DO 1400 B1 30 Mw. Lopez
2a MA 1900 OLVE 30 Mw. Van Mol
2b wo 0900 A1 30 Mw. Maes
3a DO 0930 1 30 Dhr. Sanspeur
3b VA 1900 B1 30 Dhr. Sanspeur
4a MA 1915 B1 30 Mw. Maes
4b Dl 1900 A1 30 Mw. Van Mol
Ka MA 1900 OLVE 15 Mw. Galoppo
Kb Dl 1400 A2 15 Mw. Galoppo
Kc DO 0930 A2 15 Mw. Galoppo

ITA 1a Dl 1900 OLVE 30 Mw. Mast
1b wo 0900 B2 17 Mw. Deneckere
2a wo 1930 OLVE 30 Mw. Van der Smissen
2b DO 1400 A1 30 Mw. Mast
3a MA 0900 A2 20 Mw. Deneckere
3b Dl 1900 B2 17 Mw. Deneckere
4 DO 1900 B2 17 Mw. Deneckere
Ka DO 0930 B2 15 Mw. Mast
Kb DO 1900 A2 15 Mw. Mast

•

•
1·

]
'
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Het gemeentelijk informatieblad verscheen voor
de eerste maal in mei 1971. Het blad dat U hierbij
wordt aangeboden, is het 150ste in de reeks.

Toenmalig burgemeester Leo Tindemans schreef
in zijn inleiding van infoblad nr. 1 in het artikel "Bij
dit eerste verschijnen":

Tevens werd vastgesteld dat de betrekkingen
tussen bestuurders en bestuurden, ook in goed
werkende parlementaire democratieën, vaak be
perkt bleven tot vluchtige ontmoetingen en wat
propaganda-literatuur ter gelegenheid van de ver
kiezingen, maar dat daartussen weinig of geen
uit isse!ra van verteerbare informatie bestond...
Als ei (an de middelen om de verhouding
tuss9: -. inwoners van een gemeente en de

:s van de gemeente te verbeteren, werd
0ri t5 en gemeentelijk informatieblad te
ers r waarin alles wat betrekking heeft op

r 3 ei aven van de gemeente, objectief zou
wiorde meegedeeld. Verscheidene gemeenten
hebe reeds tot de uitgave van zulk een ge
meentelijk informatieblad besloten.
... Wij menen dat de tijd aangebroken is om ook in
Edegem een informatieblad te verspreiden. De be
doeling kent U: wij willen de inwoners van Ede
gem nog beter op de hoogte houden van de wijze
waarop de gemeente bestuurd wordt, en tevens
melding maken van het voornaamste wel en wee
op Edegems vlak. Ook inlichtingen van meer alge
mene aard die voor het begrijpen van een aantal
beslissingen onmisbaar zijn, zullen een plaats vin-

den in dit blad ..."

Het in citaat vermelde tema van de verbetering
van "de betrekkingen tussen bestuurders en
bestuurden" staat terug volop in de aktualiteit en
het uitgeven van een gemeentelijk informatieblad
als één van de hefbomen van het gemeentelijk in
formatie- en inspraakgebeuren staat meer dan
ooit buiten kijf.

Aan de doelstellingen is niets veranderd, het
uitzicht en de inhoud van het informatieblad zijn
echter met de tijd meegegaan; ontegensprekelijk
zal deze evolutie zich nog verder doorzetten.

Waar het hem allemaal om draait, is: de inwoners
goed "voorlichten" of "informeren". En wie weet
beter dan de inwoners zelf, of zij goed voorgelicht
of geïnformeerd worden.

Daarom bieden wij onze lezers de kans om, ter
gelegenheid van dit jubileumnummer, middels on
derstaande strook hun aan- of opmerkingen, voor
stellen of verwachtingen met betrekking tot het ge
meentelijk informatieblad Edegem aan de redaktie
van dit blad mee te delen.

U kan ook uw mening kenbaar maken via de "om
budslijn" van de gemeentelijke info-foon "Hallo Ede
gem". Telefoneer naar nr. 457.78.88, druk achter
eenvolgens op 1-1-1-3 en spreek uw bericht in.

Dank op voorhand voor de inbreng!

- - - - - - - - - - - - - - -~·
Meldingskaart: "infoblad.
■ Ik vind het gemeentelijk informatieblad Edegem

a. zeer slecht □
b. slecht □
c. matig □
d. goed □
e. uitstekend l

(aankruisen a.u.b.)

Reden:

■ Suggesties voor de toekomst:

Terug te zenden naar: Redaktie Gemeentelijk
Informatieblad, Administratief Gebouw, Kon
tichstraat 19, 2650 Edegem.
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Kalender
TentoonstelI ingen E..I6

in1e
Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraa t 14 - 2650 Edegem

GAST'TENTOONSTELLING!
Op zaterdag en zondag 12-13 en 19-20 juni stelt
kantclub "Animo" ter gelegenheid van het 15-jarig
bestaan tentoon met verschillende kantsoorten,
zoals: Brugse Stropkant, Russisch, Cluny, Brugs
bloemwerk, Binche, Vlaanderse en Duchesse
kant.

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag •
en zondag van 10 tot 18 uur.

Een bezoek loont echt de moeite!

ó

Inlichtingen:
Mw. Suzan MENS-DE CLERCK
Lourdeslaan 104, 2650 Edegem
03-457.10.52
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18de internationaal C.I.O.F,F, Volksdansfestival -· Edegem
van 12 tot en met 18 augustus 1993

De wereld is kleiner dan je denkt. ..
• Dit jaar komen groepen uit Bulgarije, Duitsland,

Frankrijk, Israêl, Litouwen, Noorwegen, Roe
menië, Spanje, Tsjechië, Vietnam en Vlaanderen
naar Edegem... Maar ook Zuid-Amerika is present
met groepen uit Colombië en Mexico!

Festivalvoorstell ingen:
aan en in het Hof ter Linden, Drie Eikenstraat,
Edegem-centrum
- festivaltent: 12, 13, 16, 17 en 18 augustus, tel
kens te 20 uur
- openlucht: 14 en 15 augustus te 14.30 uur

Nevenmanifestaties:
Zaterdag 14 augustus - 10 uur - optreden van
een Zuiderse groep op de parking van SUPER
GB, Prins Boudewijnlaan Edegem

- 13.30 uur - folkloristische optocht - centrum van
Edegem

Zondag 15 augustus - 10 uur - eucharistieviering
in de O.-L.-Vrouw-van-Lourdeskerk (basiliek), Hove
straat, Edegem-centrum

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het

Sekretariaat van het
EDEGEMS VOLKSKUNSTKOMITEE v.z.w.,
Onafhankelijkheidsstraat 34- 2650 Edegem.
Telefoon & Fax: 03/457 04 10.

Mensen die dit jaar graag als gastouder 1
of 2 personen willen opnemen uit de groe
pen uit Bulgarije, Colombië, Frankrijk
(Bretagne), Mexico, Noorwegen of Spanje
(Andaloesiè) kunnen zich opgeven bij voor
meld sekretariaat.
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VERKEERSLEEFBAARHEIC

DU"" Kollegewijkhr
TER Zone30

""· 'r--

1 1

Zoals het onderzoek in het kader van het verkeersleefbaar
heidsplan heeft uitgewezen, bestaat het verkeer dat door de
Kollegewijk rijdt uit 50% sluipverkeer (niet-bestemmingsver
keer). De snelheid ligt er ook vrij hoog. Daarom werd de aan
pak van de wijk ook prioritair gesteld.

Op 9 en 29 maart werden de voorstellen respektievelijk aan de
stuurgroep en aan de wijkbewoners ter diskussie voorgelegd.
De reakties waren overwegend positief, alhoewel er duidelijk
naar nog meer maatregelen werd gevraagd.

Daarom zal na een proefperiode het ganse projekt geëva
lueerd worden om na te gaan of een 2de fase met bijkomende
maatregelen noodzakelijk is.

Gezien de wijk zich situeert aan de gemeentelijke grenzen,
wordt het dossier niet op een enge, ge"rsoleerde manier aan
gepakt, maar grensoverschrijdend. Er werd overleg gepleegd
met de grensgemeente Mortsel en stad Antwerpen. Zij gaan
ook op hun grondgebied de zone 30 verder doortrekken tot de
grote assen (Edegemsestraat, Frans Van Dunlaan).

Doelstellingen en uitgangspunten:

Een verlaging van de snelheid door zachte maatregelen en
het herstel van de rust/leefbaarheid in de wijk.

Maatregelenpakket:

Er worden een aantal snelheidsremmende maatregelen ge
pland, zoals plateaus, drempels, asverschuivingen, kruis
puntaanpassingen, ... ter realisatie van een zone 30.

Raming:

± 10.000.000 fr.

Uitvoering:

najaar 1993 - voorjaar 1994

KOMBINATIE VAN PLATEAU, MINIR0T
EN VERNAUWEN VAN HET KRUISPL

T"-i
017·'/~ =-l]f

_ __J
o o..·" ""n· u'IJ "' ,1__ J ~ <ite, ' » 1
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Nieuws uit de
Jeugdraad

ROEFEL
Nog een paar weken en het is zover...
Op zaterdag 26 juni wordt er in heel veel Vlaamse
gemeenten "geroefeld". Overal trekken kinderen
er op uit om mee te helpen bij de bakker, kok te
spelen in een echt restaurant,..
Als je in Edegem naar school gaat, heb je on
dertussen het Edegemse Roefelkrantje al gekre
gen en ben je misschien al ingeschreven voor
Roefel. Heb je nog zin om mee te doen, kijk dan
vlug even in je boekje of je nog kan inschrijven.
Binnenkort zal je bij de verscheidene deelnemers
een grote Roefelaffiche zien hangen. Zo kan je
zien wie er in onze gemeente allemaal aan Roefel
meedoet.
Wil je nog meer weten over Roefel, luister dan op
woensdagmiddag naar "Van kattekwaad tot erger"
op BRTN Radio 1 of kijk naar Kinderatelier.

Tot 26 juni!

GRABBELPAS '93

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Wij zoeken nog steeds vrijwilligers die op
zaterdag 26 juni willen meewerken aan Roefel.
Wie een groep kinderen wil begeleiden of zijn
auto wil omtoveren tot een Roefeltaxi kan zijn
naam opgeven bij:

- Luc Bries, sekretariaat Jeugdraad
(tel. 457.78.40 - toestel 221
tijdens de kantooruren);

- Veerle Staffelen, lid van de stuurgroep Roe
fel (tel. 458.40.68- 's avonds en in het week
end).

Alvast bedankt.
Het Roef3koritee

Roefel
Een keiharde garantie .
voor een fijne vakantie .

Zoals in de vorige informatiebladen reeds meege
deeld, heeft de gemeente Edegem in samenwer
king met enkele naburige gemeenten een plaatse
lijk Grabbelpas-vakantieprogramma uitgewerkt
voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar.

De brochure, waarin alle aktiviteiten opgenomen
zijn die tijdens de vakantiemaanden juli en au
gustus in het kader van de Grabbelpaswerking '93
worden georganiseerd, zal verspreid worden via
de lagere scholen in Edegem.

Bovendien zullen alle 13- tot 16-jarigen van onze
gemeente deze brochure in de bus krijgen.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de
aktiviteiten die door de gemeente Edegem inge
richt worden:

dinsdag 10 augustus: busuitstap "Een dag met
de Para's in Tielen".
Programma: videofilm over de opleiding Para
Commando en over humanitaire opdrachten,
museumbezoek, oriëntatieloop (zoektocht) in het

) 6
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•

domein, hindernissenparcours, ...
Doelgroep: alle kinderen vanaf 10 jaar kunnen
deelnemen.

' maandag 16 en dinsdag 17 augustus: "Op
avontuur in het fort 5".
Er wordt op onderzoek gegaan in de oude gan
gen van het binnenfort, in de bio-klas worden
kleine waterbeestjes bekeken onder de mikro
skoop....
Doelgroep: voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

' vrijdag 20 augustus: teaterstuk "DOL-FIJN"
door poppenteater Katsjoe in het gemeentelijk
Fortteater.

"DOL-FIJN" is een bonte afwisseling van echte
live-muziek, kleurig poppenspel en prettig kinder
kabaret met heel veel meedoen & meezingen van
de kinderen.
Doelgroep: alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn wel
kom.

Naast het plaatselijk programma kun je met de
Grablaar ook genieten van een heleboel
orting en voordelen en dit overwegend het
gans j.ar door.

Wil je dus je vakantie op een toffe en niet-alle
daagse manier doorbrengen, aarzel dan niet en
schaf je een Grabbelpas aan. Voor de prijs hoef je
het zeker niet te laten.
De Grabbelpas kost slechts 100 fr. en is verkrijg
baar op het sekretariaat van de Jeugdraad, Admi
nistratief Centrum (2de verd.), Kontichsraat 19 te
Edegem, waar ook meer inlichtingen kunnen ver
kregen worden (vragen naar dhr. Luc Bries, tel.
457.78.40 - toestel 221).

Edegemse vakantie-initiatieven

•
Edegemse speelweken
In het vorige informatieblad kon je reeds alles ver
nemen over de 4 speelweken die op initiatief van
de gemeentelijke Jeugdraad in de grote vakantie
georganiseerd worden.
De monitors van de speelweken Fortesin en Kei
goe (Fort 5), Ravotjerot (Sterrenhof) en Hipper
depip (Romeinse Put) verzorgen op een prettige
en afwisselende wijze de opvang voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.

Bericht voor alle
geïnteresseerde monitors
Elke speelweek wordt begeleid door 1 of 2 hoofd
monitors en een 15-tal monitors.
Naast een groot aantal "oude-rotten-in-het-vak" wil
de Jeugdraad ook graag jongeren vanaf 16 jaar,
die in het bezit zijn van een attest "basisvorming
voor jeugdleiders" of een daaraan gelijkgesteld
attest, inschakelen om hen de kans te geven zich
verder te bekwamen als vakantiemonitor.

Heb je interesse om aan één of meerdere
speelweken je medewerking te verlenen, neem
dan snel kontakt op met dhr. Luc Bries, sekretari
aat Jeugdraad, Administratief Centrum (2e verd.),
Kontichsraat 19 te Edegem (tel. 457.78.40- toe
stel 221).

l 111111111 Il 111111111111111 Il Il l l l l l Il l Il Il I Il l Il Il Il l Il Il l Il l Il Il 1111111111111111 17 111111111111111



Berichten
IDENTITEITSBEWIJS KINDEREN OPENINGSUREN GEMEENTE-
-12 JAAR - REISPASJE DIENSTEN

KREMATORIUM
ANTWERPEN
Het gemeentebestuur Ede
gem is aangesloten bij de
e.v. lnterkommunale ver
eniging voor krematorium
beheer in de provincie
Antwerpen, waarvan de zetel
gevestigd is in de Juul Moretuslei
Antwerpen-Wilrijk, tel. 828.95.60.

4,±
?

'' . j~•·{
34"

2 te 2610

- Bevolking - burgerlijke stand
(Kontichstraat 19 - tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op woens
dag tevens van 14 tot 16 uur.
Er is dienstverzekering op dinsdagavond van
17 tot 20 uur en op zaterdagvoormiddag van 9
tot 12 uur (uitgezonderd tijdens de maanden juli
en augustus).
Opmerking: dienstverzekering geldt slechts
voor beperkte dienstverleningen. Neem
voor alle zekerheid eerst telefonisch kontakt
voor een afspraak.

- Sociale dienst
(oud gemeentehuis - tel. 457.78.40)
Dinsdag van 9 tot 12 uur en van 17 tot 20 uur.
Donderdag van 14 tot 16 uur.
De dienstverzekering op dinsdagavond ijft tij
dens de vakantiemaanden juli en a s, ·s
doorlopen!

- Sekretariaat
(Kontichstraat 19 - tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en wo sdg
tevens van 14 tot 16 uur.
Er is dienstverzekering op zaterdag van ot 12
uur (uitgezonderd tijdens de vakantiemaanden
juli en augustus).

- Technische dienst
(Kontichstraat 48- tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag
tevens van 14 tot 16 uur.

- Groen- en milieudienst
(Fort 5- tel. 448.00.78)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag
tevens van 14 tot 16 uur.

- Gemeenteontvangerij en gemeentekas
(Kontichstraat 17 - tel. 457.78.40)
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag
tevens van 14 tot 16 uur.

- Politie (Kontichstraat 17 - tel. 457.78.50)
1. Politiewacht

Dag en nacht dienstverlening.
2. Sekretariaat

Alle werkdagen van 8 tot 16 uur.
3. Jeugd en gezin

Alle werkdagen van 8.30 tot 16 uur en na af
spraak.

Kunt u tijdens de genoemde uren niet langs
komen, neem dan telefonisch kontakt voor
een afspraak.

é

Kinderen onder de 12 jaar moeten in het bezit
zijn van een identiteitsbewijs; dit is een wit
kaartje in een plastieken zakje.

Wanneer deze kinderen naar het buitenland
reizen, kunt U voor hen ook een zogenaamd
"reispasje" verkrijgen, dat geldig is voor 1 jaar
en voorzien is van een foto van het kind. Dit
"reispasje" dient aangevraagd te worden door
één van de ouders of door de persoon die het
gezag over het kind uitoefent.
Voor verdere inlichtingen hieromtrent kunt U te
recht op de dienst bevolking (tel.: 457.78.40).

WACHT NIET TOT DE DAG VOOR JE VERTREKT,
VRAAG HET REISPASJE TIJDIG AAN!

Op verzoek van deze interkommunale geven
wij hieronder, ter informatie, de tarieven die op
dit ogenblik worden toegepast:

Overledene ingeschreven te Edegem:
- Krematie 9.770 fr.
- Plechtigheid in aula 3.380 fr.
- Huur koffiekamer () 1.261 fr.
(*) Huur is verschuldigd vanaf de elfde persoon.
- Maaltijden:
240 fr. per persoon (broodjes + koffiekoek +
koffie)
240 fr. per persoon (dagsoep + broodjes +
koffie)
418 fr. per persoon (koude schotel + broodje
+ consumptie)
471fr. per persoon (dagsoep + koude schotel
+broodje+ consumptie)
136 fr. per persoon (cake+ koffie)
120 fr. per persoon (truffels+ koffie).

- Krematie en plechtigheid voor kinderen bene
den de 3 jaar = 1/2 prijs.

- Al deze prijzen zijn BTW inbegrepen.
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GEMEENTE EDEGEM ■ JUNIKERMIS ■ 19 TOT 22 JUNI

Het gemeentebestuur nodigt u graag uit op de jaarlijkse JUNIKERMIS
die plaatsheeft van zaterdag 19 t.e.m. dinsdag 22 juni e.k. op het gemeenteplein.

Ter gelegenheid van deze kermis worden tevens een aantal aktiviteiten gepland
door Edegemse verenigingen:

VRIJDAG 11 JUNI
17 tot 24 uur FEESTMARKT op het gemeenteplein.

ZATERDAG 19 JUNI
19.30 uur KERMISTAPTOE door de Kon. Fanfare St.-Rosalia in de kermisstraten.

ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 JUNI
14 tot 14 uur 24 UREN MARATON VISWEDSTRIJD, ingericht door Hengelmaatschappij Om ter
Grootst op het viswater van het Arendsnest in de Boerenlegerstraat - aas haakvrij - voeder max. 1
liter - enkel witte maden + kasters - maaltijden ter plaatse voorzien - inschrijven tot zaterdag 12 uur.

ZONDAG 20 JUNI
11.30 uur EUCHARISTIEVIERING in de basiliek Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes in de Hovestraat,
met muzikale begeleiding door het Edegems Harmonieorkest en het Basilicakoor o.l.v. L. Peeters

15.00 uur WIELERWEDSTRIJD 'JUNIOR VAN HET JAAR', ingericht door EBC Molenvrienden 
start en aankomst in de Hovestraat - afstand 108 km over 12 ronden - aankomst rond 17.40 uur.

DINSDAG 22 JUNI
8 tot 13 uur WEKELIJKSE MARKT in de Trooststraat.

18.00 uur KERMISSCHIETING OP STAANDE WIP, ingericht door de Kon. Handbooggilde
St.-Sebastiaan op de schuttersweide van de gilde naast Hof ter Linden.
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Wijziging organisatie
gemeentelijke
vakantiespeelklub
Periode:
van maandag 5 juli tot vrijdag 27 augustus (met
uitzondering van 21 juli)

Uren:
van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30
en 9 uur en afgehaald tussen 16 en 17.30 uur.

DE VAKANTIESPEELKLUB VERHUIST
NAAR DE OUDE KUNSTENAARSLOODS

(HANGAR 24) OP HET FORT 5 -
ZIJDE VESTINGLAAN

(OOK DE VOOR- EN NABEWAKING).

Dagprijs:
250 frank voor kinderen uit Edegem
300 frank voor kinderen van buiten de gemeente

Inbegrepen:
vieruurtje
verzekering
het lunchpakket moet meegebracht worden

Hulpaktie voor
•vrouwen in

ex-Joegoslavié
De Westhoek-Vrouwenraad organiseert een aktie
ten voordele van verkrachte vrouwen in ex-Joe
goslavië. De initiatiefneemsters verkopen kunst
kaarten die speciaal ontworpen werden door de
kunstenaars Cyr Frimout( de broer van de Vlaam
se astronaut Dirk), José Vermeersch, Godfried
Vervisch en Roger Vansevenant.

Met het verzamelde geld worden in eigen land
aankopen gedaan, zoals maandverbanden, onder
goed, pampers en melkpoeder. Een bewijs van
aankoop wordt nagestuurd en alles gebeurt onder
toezicht van het Rode Kruis.

De stad leper verleent haar medewerking aan

Rr5)

Tickets:
kunnen aangekocht worden op zaterdag

12, 19 en 26 juni in de burelen van de kin,der
opvangdienst, in het OUD GEMEENTE.RUIS

(EERSTE VERDIEPING)
op het GEMEENTEPLEIN.

Vanaf maandag 5 juli tot vrijdag 27 augustus
van 8 tot 9.30 uur kan je dagelijks tickets
kopen in HANGAR 24 op het Fort 5-zijde

VESTINGLAAN.

deze aktie en deed een oproep aan alle Vlaamse
steden en gemeenten om zich hierbij aan te
sluiten.
Het Gemeentebestuur van Edegem en de Werk
groep Emancipatie Edegem wensen deze aktie
eveneens te steunen: daartoe zullen de kunst
kaarten te koop worden aangeboden.

Een pakket van vier kaarten kost 200 fr. en is
verkrijgbaar op het gemeentesekretariaat:
Administratief Centrum (2de verdieping), Kon
tichstraat 19 te Edegem.

De kaarten kunnen aangekocht worden tot eind
augustus.
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DE TENNISKRIEBEL
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Beginners A: voor volwassenen die nog geen
kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 8u45 tot 9u45
- maandag van 14u30 tot 15u30

Vanaf september

Tennisinitiatie
in "den Willecom"

•
Beginners B: voor volwassenen die de kursus
beginners A gevolgd hebben
- dinsdag van 9u45 tot 10u45

av: :en: voor volwassenen die de kursus
,g • S gevolgd hebben
1a 3;van 13u30 tot 14u30
in. van 10u45 tot 11u45

'eug. A voor jongens en meisjes tussen 8 en
12 jaar die nog geen kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 16u30 tot 17u30

WANNEER:

Maandag
september 13-20-27
oktober 4-18-25
november 8-15-22-29

Jeugd B: voor jongens en meisjes tussen 8 en
12 jaar die reeds één kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 16u30 tot 17u30

Dinsdag
september 14-21-28
oktober 5-19-26
november 9-16-23-30

• 1 Jeugd C: voor jongens en meisjes tussen 8 en
12 jaar die reeds 2 of meer kursussen gevolgd
hebben
- maandag van 16u30 tot 17u30

Volwassenentornooi
maandag 6 december

DEELNEMINGSPRIJS:
2000 fr. per reeks, verzekering inbegrepen
200 fr. voor het tornooi
(te betalen bij inschrijving)

MEEBRENGEN: tennisracket en proper sport
schoeisel
INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN: vanaf
16 augustus a.s. in sporthal "den Willecom",

Terelststraat 2 te 2650 Edegem.
$2 Telefoon: 03/457 46 62.

MOET JE SPORTEN

l l l l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21 IIIIIIIIIIIIIII



Jeugd en Computer
1993

Zoals elk jaar organiseert de Bestendige De
putatie van de provincieraad van Antwerpen kur
sussen informatica tijdens de maand augustus. Dit
initiatief is gekend onder de naam: JEUGD EN
COMPUTER.

WAT IS "JEUGD EN COMPUTER"?
1. Een initiatiekursus

Er wordt een kort teoretisch gedeelte gegeven
over de voornaamste komponenten van een com
putersysteem, waarna men overgaat tot onderricht
in de beginselen van volgende pakketten:
-DOS
- Tekstverwerking (WP 5.1)
- Rekenblad (Lotus 123)
- Database (dBase 111).
Vermits de leerlingen beschikken over minstens 1
computer per 2 deelnemers, wordt er uitgegaan
van praktische voorbeelden en demonstraties van
de gebruikte pakketten.

2. Een kursus tekstverwerking (WP 5.1)

De deelnemers zullen kennismaken met het
tekstverwerkingspakket WP 5.1 en dit aan de
hand van praktische voorbeelden en demon
straties.

WIE MAG INSCHRIJVEN?
iedereen geboren in de jaren '77, '78, 79, '80 en
81.

WANNEER HEBBEN DE
KURSUSSEN PLAATS?
Tijdens de maand augustus van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

WAAR HEBBEN DE KURSUSSEN
PLAATS?
- INITIATIEKURSUS
Provinciaal Technisch Instituut St-Godelieve Ant
werpen

Brialmontlei 45, 2018 Antwerpen
van 16 tot 20 augustus

Provinciale Technische Scholen Boom
Beukenlaan 44/1, 2850 Boom
van 16 tot 20 augustus

Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs
Mechelen
Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen
van 23 tot 27 augustus

Provinciaal Technisch Instituut Rivierenhof Deurne
Turnhoutsebaan 250, 2100 Deurne
van 16 tot 20 augustus

- TEKSTVERWERKING WP 5.1
Provinciaal Technisch Instituut SI-Godelieve Ant
werpen
Brialmontlei 45, 2018 Antwerpen
van 23 tot 27 augustus

Provinciale Technische Scholen Boom
Beukenlaan 44/1, 2850 Boom
van 16 tot 20 augustus (enkel NM)

PRIJS?
500 fr. per kursus per deelnemer te betalen met
het overschrijvingsformulier dat U bezorgd wordt
met de bevestiging van uw inschrijving.

INFORMATIE EN
INSCHRIJVINGSFORMULIEREN:
Provinciebestuur van Antwerpen
Dienst Organisatie en Informatie
Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
tel. 240.52.01 of 240.52.02
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Resultaten
bevolkingsonderzoek
Niemand zal ontkennen dat kanker een
aanzienlijk gezondheidsprobleem vormt. Na
hart- en vaatziekten, vormt het de tweede
doodsoorzaak in de meeste landen uit de
Westerse Wereld. In België sterven er iedere
dag 75 mensen aan kanker.

Op 1 oktober 1991 startte de regionale Gezond
heidsraad Regio Zuid, waarbij het gemeente
bestuur Edegem is aangesloten, met een
preventief gezondheidsonderzoek.

Er werd gekozen voor baarmoederhals- en
borstkanker, omdat voor deze twee kankers de
mogelijkheid bestaat van vroegopsporing. Vol
gens internationale studies zijn deze twee gy
naecologische kankers trouwens de enige kan
ers waarvoor men op een effektieve wijze aan

volk gsonderzoek kan doen.

e o zoeken die werden uitgevoerd zijn
znarzij het nemen van uitstrijkjes, voor het
o/spo/en van baarmoederhalskanker, en an
ierzijas borstpalpatie (of het betasten door de
arts van de borsten van de vrouw met het oog
op voelbare afwijkingen), voor het opsporen van
borstkanker.

Uit het interimrapport dat werd opgesteld, blij
ken volgende voornaamste resultaten:
In de acht gemeenten van het kanton, werden
38.725 vrouwen uitgenodigd tussen 20 en 65
jaar. 5.517 vrouwen lieten zich onderzoeken.
In de periode tussen 1 oktober 1991 en 31 de
cember 1992 werden 5.128 protocols van uit
strijkjes geregistreerd. Hiervan bleken er 7

MIIN VERIO
◊g

positief te zijn (beginnend stadium van baar
moederhalskanker) en moeten 65 vrouwen ver
der gevolgd worden.
1 n dezelfde periode zijn 00k 1.123 borstpal
paties verwerkt. Er werden er 24 als "verdacht"
gesignaleerd en er waren 22 "twijfelgevallen".
Bijna 2.500 vrouwen stuurden een formulier
terug met daarop de reden waarom ze niet
meededen aan het onderzoek. Hieruit bleek dat
de meeste vrouwen reeds regelmatig on
derzocht worden.
In totaal werkten 141 artsen mee en 15 verschil
lende laboratoria.

Het totale percentage van opkomst en respons
over de 8 gemeenten bedraagt 20,7%; Edegem
zelf noteerde 25,1%.

Voor Edegem is ondertussen een tweede op
roep gebeurd binnen de eerste ronde. Dat wil
zeggen dat de vrouwen waarvan na de eerste
oproep niets werd vernomen, opnieuw werden
verzocht zich te laten onderzoeken. Hierover
zijn nog geen officiële cijfers beschikbaar.

Het preventief bevolkingsonderzoek zal in aan
sluitende fases worden verdergezet.

De gemeentelijke
kinderopvangdienst
en sociale dienst
zijn sedert 27 mei gevestigd op de eerste ver
dieping van het oud gemeentehuis, gemeente
plein.

De ingang (bruine dubbele poort) bevindt zich
schuin tegenover het administratief centrum.
Het gebouw is voorzien van een lift .
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Zorg voor het
leefmilieu

KGA-inzamelingen 1993
Om de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
nog efficiënter te laten verlopen, werden vanaf dit
jaar zowel het aantal inzamelplaatsen als het
aantal inzameluren gevoelig verhoogd. Om de
twee maanden, telkens de eerste donderdag-vrij
dag-zaterdag, komt de chemo-car langs.

De zaterdagophaling blijft zoals voorheen: een
vaste standplaats in de voormiddag en een in de
namiddag. Op donderdag en vrijdag gaat de
chemo-car op ronde en doet daarbij meer stop
plaatsen aan, waar ze gedurende een kortere tijd
blijft staan.

Hierna volgt het schema voor de ophalingen '93:

EERSTVOLGENDE INZAMELING: 3, 4 EN 5 Jl ~ ·~ ] f

3 juni 4 juni 5 juni
7 oktober 8 oktober 9 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksplein

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein Gemeenteplein

é
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5 augustus 6 augustus 7 augustus
2 december 3 december 4 december

10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

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

al -.

17.1-18. ° De Wieken G. de Cremerstraat
-· - - -
18. «( 4 St. -Goriksplein Noulaertsplein1). !

--- .

Geen reclamedrukwerk a.u.b. m
GEMEENTE EDEGEM "7

Omdat de massa reklamedrukwerk die dage
lijks in onze brievenbussen terecht komt, bij
meer en meer personen negatieve reakties
• opwekt, heeft het gemeentebestuur stickers

laten drukken met de tekst: "Geen reklame
drukwerk a.u.b."

Deze stickers kunnen op de brievenbussen
gekleefd worden. Op die manier kunnen inwo
ners die geen reklamefolders meer dulden, op
eenvoudige wijze hun intentie aan de ver
spreiders in kwestie kenbaar maken.

Inwoners die zulks wensen, kunnen gratis en
zolang de voorraad strekt een sticker verkrij
gen in het administratief gebouw, Kontich
straat 19 te Edegem, bij de receptie, tijdens
de kantooruren.

Informatie-avond
voor uw vereniging?
Dankzij het bezoek van een Edegemse dele
gatie aan de Konda Reddy-projekten, kunnen
wij aan de hand van zelfgemaakte videobeel
den, een voorstelling komen geven, die onze
Indische projekten toelicht.

Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze
film gratis komen tonen bij uw vereniging.

Duur: ± 45 minuten.

WARM AANBEVOLEN!

Kontaktpersoon:
Marianne Bellon 
tel. 457 78 40.
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Compost
van 't vat
Uit de analyse van ons huisvuil weten wij dat circa
de helft organisch tuin- en keukenafval betreft. Via
KOMPOSTERING kan U deze organische afval
na 6 maand terug voor uw tuin gebruiken als bo
demverbeteraar, waardoor u nog betere, gezonde
re en mooiere vruchten en bloe
men krijgt.
Komposteren is een natuurlijk
proces, dat zonder veel moeite
én reukloos verloopt.

Opdat U met uw kinderen hiervan
zou kunnen profiteren werd een
voor uw tuin speciaal kompostvat
ontwikkeld, het VAM-VAT. Reeds
meer dan 500 gezinnen in Ede
gem kunnen getuigen van het
voordeel van deze uitvinding.
Met een kompostvat vermijdt u
mestaankopen, overbodig ge
bruik van plastiekzakken, volle
vuilnisemmers en desgevallend
milieubelasting..
Daarenboven verkrijgt u een
natuurlijke bodemverbeteraar en
helpt u aktief aan de natuurlijke milieurecyclage,
waarbij de helft van onze afvalberg wordt verme
den.
Dit kompostvat wordt u door de gemeente ge
leverd aan de laagste kostprijs van 2.340 fr. bij

m»met«
rfL1u

eenvoudige terugzending van de bestelbon. Het
VAM-vat wordt bij u aan huis afgeleverd. Tevens
organiseren wij dit jaar voor U een info-avond over
deze milieu-aangelegenheid.

Meer inlichtingen kan U steeds
verkrijgen bij onze milieudienst
(telefoneer naar het nummer
448.00.78 of naar de lnfofoon nr.
457.78.88).

JE VOORDEEL
- milieuvriendelijk
- onopvallend
- eenvoudig in gebruik
- goedkoop
- geringe omvang
(0 70 cm -280 cm)

- gratis brochures over zelf kom
posteren

- speciaal ontworpen voor een
doorsnee gezin en vooral...

- kompost voor een verbetering van je tuin

BESTELLEN!

~------------------------------------------------------------- @
Bestelbon tuinkompostvat
Ondergetekende NAAM

ADRES

wenst via het Gemeentebestuur van Edegem een tuinkompostvat, gekend als VAM-vat, aan te kopen,
waarbij de betaling ten bedrage van 2.340 fr:
0 kontant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst:
0 zal geschieden door overmaking op rekening nr. 000-0009054-33 t.n.v. Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, Edegem, onder vermelding van "kompostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres geleverd worden door de gemeentediensten.

Gedaan te Edegem op: Handtekening:

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, Edegem
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Nationale feestdag
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag zal

op zondag 25 juli,
omstreeks 10.45 uur,

na de H. Mis van 10.00 uur, een

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

Deze plechtigheid staat open voor het publiek.

Feestmarkt
Op vrijdag 11 juni a.s. wordt van 17 tot 24 uur op het Gemeenteplein te Edegem een feestelijke
avondmarkt georganiseerd door de Algemene Markthandelaarsvereniging van Antwerpen, met me
dewerking 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 verplichte avondsluiting in handel, ambacht
en dienstverlening.

De inrichters organiseren een gratis aanwezigheidstombola met waardevolle prijzen als fietsen,
koffiezetapparaten en boeken.

Om aan deze tombola te kunnen deelnemen volstaat het onderstaande strook in te vullen en deze
te deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt. De trekking gebeurt om 21.30 uur.

~-----------------------------------------------~-
Aanwezigheidstombola feestmarkt

Naam en voornaam:
Straat en nummer: .
Gemeente: .

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt op 11juni.
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap
U wordt van harte uitgenodigd op de viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Deze viering zal plaatsvinden op zondag 11 juli om 20.00 uur in de tuin van het Hof ter Els

(muziekakademie) in de Terelststraat te Edegem.

Dit feest wordt opgeluisterd door:

woordkunstenaar Francis Verdoodt,
begeleid door Marcel Sterckx, met

"HARTEN IS TROEF"
(kursiefjes van Louis Verbeeck)

en muzikale intermezzo's gebracht
door het septet van het EHO
(Edegems Harmonieorkest).

Deze 11-juli-viering is een initiatief van het Gemeentebestuur i.s.m. het Davidsfonds - Edegem.

Bij slecht weer zal de viering plaatshebben in de Sint-Antoniuskerk - Drie Eikenstraat.

Rommelmarkt - zondag 5 september

0

Ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten wordt
op zondag 5 september a.s. van 8 tot 13 uur
voor de zestiende keer een grote rommelmarkt
georganiseerd.

Deze vindt plaats rond het gemeenteplein, in
de Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat en een ge
deelte van de Onafhankelijkheidsstraat.

Geïnteresseerden kunnen vanaf dinsdag 20
juni een reglement en een inschrijvingsformu
lier aanvragen bij Kristel Kussé, p.a. Admini
stratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem 
tel.: 457.78.40 - toestel 23.

Wees er tijdig bij: de vraag is steeds groot en
de inschrijvingen worden afgesloten bij uit
putting van de te verdelen meters.
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03/457.94.46
03/457.97.81

03/458.28.36

- Sekretariaat

- Technische dienst
- Politie

Het gemeentebestuur is per telefax
bereikbaar op volgende nummers:

Volgende algemene vergaderingen van de ge
meentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor het
publiek:
- Sportraad - maandag 20 september - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis
- Milieuraad - maandag 27 september - 20 uur

- dinsdag 26 oktober - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis
- Jeugdraad - donderdag 30 september - 20 uur

- donderdag 28 oktober - 20 uur
refter administratief gebouw
- Kultuurraad - woensdag 27 oktober - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis
Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom!

Openbare vergaderingen
adviesraden

De dienstverzekeringen, die in de maanden juli
en augustus waren opgeschort, worden vanaf 1
september hervat op dinsdagavond op de dienst
Bevolking (17.00 tot 19.45 uur) en op zater
dagvoormiddag op de diensten Bevolking en
Sekretariaat (9.00 tot 12.00 uur).

Op maandag 6 september (Jaarmarkt
feesten) zullen alle gemeentediensten ge
sloten zijn.

Gemeentediensten

19
19
20

21
22-23

24
24
25
25

26-27
28
29
30
31

Gemeentegids 1994
Info-foon "Hallo Edegem"
Opvangouders gevraagd

Rekreatiesportvereniging 50-Plussers
Gemeentelijk onderwijs
Sport en spel in de herfstvakantie
Konditietraining
De Edegemse jeugdpentatlon
Sportinitiaties 1993
"De Lijn" in Edegem
Zaterdagavondkoncert met I PIACERE
KGA-inzamelingen
Kompost van 't vat
Werkgroep emancipatie
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Wateroverlast
De gemeenteraad keurde een ontwerp van brief
goed, gericht aan het gemeentebestuur van
Mortsel in verband met de wateroverlast die regel
matig de Minervawijk teistert.

Hierbij worden gronden gelegen op de hoek van
de Minervastraat/Jacob de Roorestraat ter be
schikking gesteld van de gemeente Mortsel om zo
de verwezenlijking van een bufferbekken mogelijk
te maken.
Dit initiatief zou immers een oplossing kunnen
betekenen voor de wateroverlast in de Minerva
wijk.

De vraag van het gemeentebestuur Mortsel een
verbinding tot stand te brengen tussen het riole
ringsnet van de Minervastraat en het water van de
vestinggracht fort 5 stuit evenwel op ekologische
bezwaren. Er wordt immers gevreesd dat hierdoor
het water van de vestinggracht op onherroepelijke
wijze wordt verontreinigd met alle milieuschade
daaraan verbonden. Het toelaten van zulke in
greep is daarenboven in tegenstrijd met het feit
dat het gemeentebestuur Edegem de voorbije
jaren op het domein fort 5 belangrijke investerin
gen gedaan heeft om alle afvalwaters af te voeren
in het rioleringsnet.

Polyvalente hal op Fort 5
Het is aangewezen hanger 44 op fort 5, die voor
diverse rekreatieve doeleinden wordt gebruikt, een
opsmukbeurt te geven zodanig dat haar ge
bruiksvriendelijkheid verhoogt. De werken om
vatten: het aanbrengen van nieuwe verlichtingsar
maturen, schildering en reparatie van de betonnen
vloer, muurschilderwerken en het renoveren en
beveiligen tegen glasbreuk van ramen en deuren.
De totale kostprijs bedraagt circa 1,4 miljoen
frank.

Gemeenteschool A.V.E.
De geplande fase Il van de verbouwing van de
Gemeenteschool Andreas Vesalius Edegem
maakt het noodzakelijk dat voor de duur van de

werken een ander onderkomen wordt voorzien
voor direktie en leerkrachten. Op het pleintje vóór
de school zullen kantoorwagens worden opge
steld: een vijfdelig geheel met gelijkvloers en ver
dieping alsook de nodige infrastruktuur. De huur
prijs bedraagt 1 miljoen frank voor één jaar.

Automatisatie gemeentediensten
- Als gevolg van een door het Ministerie van

Binnenlandse Zaken uitgevoerde audit, zal de
oorspronkelijk voorziene computerkonfiguratie
van de politie vervangen worden door een
nieuwe.
Hierbij wordt grote aandacht besteed aan de
bescherming van de privacy. De vervanging
verloopt zonder kosten daaraan verbonden
voor de gemeente, aangezien Binnenlandse
Zaken het projekt subsidieert.

- Door de gemeenteraad werden de bestekken
goedgekeurd voor volgende aankopen:
* drie PC-konfiguraties voor de politie
(480.000 fr.)
' pc's en diverse uitbreidingen voor de dienst
gemeentewerken, de groen- en milieudienst, de
dienst bevolking, de bioklas en de muziekaka
demie (500.000 fr.).

Jaarmarktfeesten
Op 4 en 5 september hebben naar jaarlijkse
gewoonte in Edegem de jaarmarktfeesten plaats.
Dit brengt heel wat verkeershinder met zich mee
in een groot deel van het centrum. Een tijdelijke
politieverordening werd daartoe door de ge
meenteraad goedgekeurd.

Aansluiting bij de VVSG
De gemeente is reeds vele jaren lid van de
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.
Deze vereniging, die de individuele en kollektieve
belangen van de steden en gemeenten behartigt,
wordt aangepast aan de Vlaamse geweststruktuur
en krijgt voortaan de naam: Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten. Edegem sluit bij
deze nieuwe vereniging aan.
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Wegenwerken
De gemeenteraad keurde volgende werken goed:
werken aan de nutsvoorzieningen (water, tele

foon, laagspanning en verlichting) in Boeren
legerstraat en Arendsnestlaan; het gemeentelijk
aandeel bedraagt 1,4 miljoen frank
' vervanging van de openbare verlichting in de
Drie Eikenstraat; kostprijs: 900.000 fr.

Muziekakademie
Voor de gemeentelijke muziekakademie wordt een
rechtstaande piano met bank en hoes aangekocht
tegen de prijs van 320.000 fr.

Edegems Taalatelier (ETA)
Om het ETA verder zelfbedruipend te laten wer
ken, is het noodzakelijk de inschrijvingsgelden te
verhogen.
Deze bedragen met ingang van het schooljaar
1993-1994:
- 3.800 fr. voor de programmakursussen bestaan
de uit 2 lesuren/week gedurende 25 weken - voor
het Nederlands 4 lesuren/week gedurende 25
weken
- 3.800 fr. voor de konversatiekursussen bestaan
de uit 2 lesuren/week gedurende 20 weken
- 2.200 fr. voor iedere kursist die na nieuwjaar nog
voor om het even welke kursus inschrijft.

Brandweerkazerne
Ingevolge een herschikking van de indeling van
het brandweergebouw, kan nu overgegaan wor
den tot de plaatsing van een keuken/tooginstal
latie. De kosten daaraan verbonden belopen
260.000 fr. voor keuken en toog en 137.000 fr.
voor aankoop van allerlei materialen die voor
diverse werken door eigen personeel nodig zijn.

Gemeentelijke geboorte- en
adoptiepremie
Met ingang van 1.1.1993 en voor een termijn ein
digend op 31.12.1994 verleent het gemeente
bestuur aan de gezinnen in Edegem gevestigd
een premie van 2.000 fr. bij de geboorte of bij de
adoptie of wettiging door adoptie van een kind. De
aanvraag door de rechthebbende is voortaan niet
meer nodig. De geboorte- en adoptiepremies wor
den automatisch door de administratie toegekend.
Het nieuwe reglement schaft onnodige adminis
tratieve formaliteiten af.

Rustoord lmmaculata
De plannen
Reeds enkele jaren werden diepgaande studies
gewijd aan het peilen naar de behoeften aan op
vang van de bejaarden in Edegem. De huidige ak
kommodatie biedt naar de toekomst toe onvol
doende garanties inzake brandveiligheid en kwa
liteit van de voorzieningen. Daarom ligt de bouw in
het vooruitzicht van twee nieuwe vleugels met een
kapaciteit van 100 bedden, waarvan 30 voor de
mente bewoners.

Aan het huidig gebouw wordt minimaal geraakt:
alleen de cafetaria wordt uitgebouwd. Op het ge
lijkvloers wordt de administratie gehuisvest. De
verdiepingen zullen in de toekomst benut worden
in funktie van opduikende gemeentelijke noden.

De huidige, centrale hoofdingang zal ook het
knooppunt worden om de nieuwe gebouwen te
bereiken. De oude ingang wordt behouden als
gescheiden toegang tot voorlopig leegkomende
verdiepingen.

De nieuwe kamers zullen een oppervlakte hebben
van 18,8 m2 met inbegrip van toiletkabine.

In de dementenafdeling zullen de eetmalen geza
menlijk genomen worden. De vleugel voor de an
dere patiënten wordt ingericht met brede gangen
en veel zithoeken: de kamer is hun huis, de gang
is hun straat en de zitruimtes zijn hun kontakt
ruimten.

•De parking aan de hoofdingang zal ook vergroot
worden.

De realisatie wordt voorzien tussen 1994 en 1996
afhankelijk van de dossierbehandeling door de ho
gere overheid.

Financiering
De kosten worden geraamd op 258 miljoen frank,
inclusief de toelage van de Vlaamse Gemeen
schap.

Het projekt wordt uitgevoerd volgens een onroe
rende leasingovereenkomst met het Gemeente
krediet: het O.C.M.W. is de grondeigenaar en het
Gemeentekrediet is door het recht van opstal ei
genaar van het gebouw tot uitdoving van de over
eenkomst. Er is geen residuwaarde.

Deze leasingovereenkomst wordt gewaarborgd
door de gemeente.
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In iedere kamer en in de gemeenschappelijke lo
kalen komt er een branddetectiesysteem.
Het niveauverschil geeft de mogelijkheid om de
bezoekersgangen te scheiden van de diensten
gangen.
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Ekopark
Eind 1991 kocht het gemeentebestuur vanwege
de firma Produco gronden en gebouwen aan gele
gen langs de Prins Boudewijnlaan 152 te Edegem
en waarvan de oppervlakte 29.000 m2 bedraagt.

Wegens niet eerbiediging door N.V. Produco van
het voorverkooprecht van de C.V. Indika werd bij
vonnis deze aankoop ontbonden en lndika in de
plaats van de gemeente gesteld als verwerver van
deze grond.

Door de gemeenteraad werd nu een dadingsover
eenkomst met lndika goedgekeurd. Deze houdt in
dat de gemeente een totale oppervlakte van
9.327,90 m2 verwerft tegen de prijs van in totaal
9.350.000 fr .

Deze oppervlakte volstaat ruimschoots voor de
oprichting van een ekopark. Het lange termijnpro
jekt - nl. de onderbrenging van de dienst ge
meentewerken op die plaats - wordt daardoor niet
realiseerbaar.

Bijzonder plan van aanleg nr.8
"Groot ?leienveld"
In het kader van een optimale ruimtelijke ordening
heeft het gemeentebestuur beslist een bijzonder
plan van aanleg op te maken voor het gebied van
ruim 78 ha gelegen tussen de Prins Boudewijn
laan, Drie Eikenstraat, E19 en de grens met
Kontich.

Het toekomstig uitzicht van dit gebied wordt door
middel van dit bestemmingsplan bepaald.

Het B.PA.-gebied in kwestie vertoont een zeer
diverse samenstelling.

Het noordelijk gedeelte is gevat in een goedge
keurde verkaveling. Het binnenterrein is versnip
perd, maar opvallend is toch het groene karakter
en het gebied rond de Edegemse beek. Naar de
toekomst toe heeft men een dubbele doelstelling:
enerzijds het geheel beter struktureren en vervol
ledigen en anderzijds het groene karakter vrijwa
ren.

Waar het noordelijk gedeelte in funktie staat van
wonen, biedt het zuidelijk gedeelte rekreatie.
Daartussen een verbinding met groene entiteiten
en assen. En tenslotte een volledig nieuwe uit
bouw van de Edegemse beek als groenstruktuur.

Om tot een koherent en stedebouwkundig ver
antwoord geheel te komen, wordt soms afgewe

ken van de bestemming van het gewestplan. Het
doel is een kwalitatieve woon- en rekreatieom
geving met behoud van zoveel mogelijk open en
groene ruimte.
Om te vermijden dat door deze bestemmingswijzi
gingen op onrechtvaardige wijze meer- of
minwaarden voor partikuliere eigenaars worden
gecreëerd, werden projektzones afgebakend,
waarbinnen alle eigenaars samen in overleg met
de gemeente voor de ontwikkeling van de volledi
ge zone, inclusief openbaar domein (groeninfra
struktuur - wegenis...), zullen moeten instaan.

Belangrijk is dat mogelijke meerwaarden ten
goede komen aan de gemeenschap. De ge
meente zal daarom aan deze eigenaars ver
plichtingen opleggen betreffende de uitwerking
van dit openbaar domein.

Wat de verkeersstruktuur betreft, wordt er van uit
gegaan dat de verkeersdruk op de woonwijken zo
veel mogelijk moet verminderd worden. De rekre
atiezone dient bijgevolg een afzonderlijke ont
sluitingsroute te krijgen.

Het gebied rond het tenniscenter komt in aanmer
king voor verblijfsrekreatie en het gebied waarin
Produco zich bevindt, is een KMO-zone.

Het B.P.A. Groot Molenveld werd door de ge
meenteraad voorlopig goedgekeurd. Daaraan ging
een hearing in de betrokken wijk vooraf. Op het
raadsbesluit volgt conform de wet een openbaar
onderzoek.
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O.C.M.W.- rekening 1992

De financiële toestand van de gemeente blijft
gezond.

Een goed beheer blijft geboden om de traditie van
"maximale dienstverlening tegen minimale kost
prijs", met lage belastingen en gezonde financiën,
te kunnen verderzetten.

Door de gemeenteraad werd in zitting van 24 juni
jl. de rekening van het O.C.M.W. voor het jaar
1992 goedgekeurd.

Het resultaat van de gewone dienst in de rekening ver
toont een ontvangstenoverschot van 22.635.207,-fr.

Van de in de begroting voorziene gemeentelijke toela
ge van 58.181.954,- fr. werd slechts 38.317.119,- fr.
opgebruikt.

Dit resultaat zal toelaten de reserve verder uit te
bouwen. Deze reserve moet het mogelijk maken
in de loop van de volgende jaren de eerste kosten
die het bouwen van een nieuw rustoord meebren
gen, met eigen middelen te financieren.

De bestendige inspanningen van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, de Direktie en alle me
dewerkers, met het oog op het rationeel en ver
antwoord aanwenden van de beschikbare midde

•

•
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.400.000
3.500.000

- Kruispunt Mariënlaan/Jachtlaan
- Herinrichting Romeinse Put
- Verbouwen politieplanton
- Installatie lift gemeentehuis
- Aankoop straatveegmachine

gewone buitengewone
dienst dienst

vastgestelde
595.441.623 98.992.066rechten

vastgelegde
547.999.825 94.094.663uitgaven

batig saldo 47.441.798 4.897.403

De gemeenterekening 1992 werd tijdens de
raadszitting van 24 juni ll. goedgekeurd.

Op de gewone dienst is er een boni van ruim 47
miljoen, terwijl de buitengewone dienst een batig
saldo vertoont van 4,8 miljoen.

Gemeenterekening 1992

Gemeentelijke
Financiën

Op het eigen dienstjaar 1992 bedroegen de ont
vangsten 536 miljoen, terwijl de uitgaven opliepen
tot 501 miljoen.
T.o.v. het dienstjaar 1991 verminderde onze ont
vangsten met 3,4 miljoen. Enerzijds is dit te wijten
aan een minder-ontvangst aan belastingen en toe
lage vanwege het Gemeentefonds van 26 miljoen,
terwijl anderzijds wij een meer-ontvangst konden
boeken van 17 miljoen aan dividenden en ruim 2
miljoen aan interesten, gevolg van het gunstig be
leggen van onze reserves.

De personeelskosten verhoogden mede door de
toepassing van K.A.O.'s met 14 miljoen.
De werkingskosten stegen met 3 miljoen, terwijl
de overdrachten, voornamelijk onze toelage aan
het O.C.M.W. en werkingskosten van de I.H.K., op
hetzelfde peil bleven.
Onze schuldenlast bedraagt 16% van onze uitga
ven, wat vrij laag is t.o.v. het nationaal gemiddelde
van 23%.

In de buitengewone dienst werd in 1992 aan in
vesteringen een bedrag van 78 miljoen uitge
geven, waarvan de helft betaald werd met eigen
middelen.
Als voornaamste investeringen noteren wij:

- Kapitaalinschrijving IVEKA 22.000.000
- Automatisatie gemeentediensten 2de fase

5.500.000

6



len, hebben beslist in ruime mate bijgedragen tot
dit gunstig resultaat.

Het tekort van de instelling: Rustoord en Rust- en
Verzorgingstehuis, verminderde in vergelijking met
het jaar 1991 met circa 4.000.000,- fr en bedroeg
in afgeronde cijfers 14.700.000,- fr.

De gemeentelijke bijpassing voor de thuiszorg
bleef praktisch ongewijzigd op een bedrag van
bijna 12.000.000,- fr. Dit niettegenstaande een stij
ging van het aantal gepresteerde uren aan gezins
en bejaardenhulp, poetshulp aan huis en bedeel
de maaltijden.

De netto-uitgaven voor financiële steunverlening
stegen licht en bedroegen 8.370.000,- fr.

De O.C.M.W.-rekening vertoont in rechten vol
gend resultaat:

gewone buitengewone
dienst dienst

ontvangsten 308.926.773, 9.006.854,

uitgaven 286.291.566, 8.427.837,-

saldo 22.635.207,- 579.017,-

•
Florent Geversstraat - Heldenstraat 

Victoriastraat

•

Bewonersparkeren 
Geordend parkeren

In de Florent Geversstraat, Victoriastraat en
Heldenstraat is de parkeerdruk zeer hoog. Dit pro
bleem wordt veroorzaakt door ondermeer de
aanwezigheid van twee verkeersaantrekkende
funkties in de wijk, nl. het fitnesscentrum en de
dienst gemeentewerken.

Om aan de parkeeroverlast tegemoet te komen,
stelde het gemeentebestuur voor het systeem van
bewonersparkeren in te voeren.

Het bestuur stelde eveneens voor af te stappen
van het systeem van beurtelings parkeren, omdat
dit bij het wisselen van parkeerkant problemen
met zich meebrengt. Er werd voorgesteld vaste

parkeerstroken aan te brengen, dan links dan
rechts van de straat (geschrankt parkeren), wat
tevens een snelheidsremmend effekt heeft.

Deze voorstellen werden in een hoorzitt ing aan de
inwoners voorgelegd. Vervolgens werd een en
quête gehouden. De respons bedroeg 58%,
waarvan het merendeel negatief stond tegenover
het projekt (resultaten: zie tabel).

Aan de hand van deze enquête heeft het Kollege
van Burgemeester en Schepenen in de zitt ing van
22 juni beslist de toestand bij het oude te laten.

Bij de dienst gemeentewerken en het fitnesscen
trum zullen sensibiliseringsakties op touw gezet
worden om respektievelijk de gemeentewerklieden
en de bezoekers van het centrum aan te manen
op het gemeenteplein te parkeren of alternatieve
vervoerswijzen aan te wenden.

F. GEVERSSTR. HELDENSTR. VICTORIASTR. TOT.
..

Woon- 50 26 39 115
eenheid .... •·••·· . . . ........... . . . ........ ·••· .. ......................... . ..... ········•···
Respons 29 (58%) 12 (46%) 26 (66%) 67 (58%)

POS 13 6 9 28
GEORDEND ... •· ······•··· -. ........... ··•·· ................ ·····• • ·• ......... . ....... «

PARKEREN NEG 15 6 16 37..... ••·••·••·• ...... ····••·••·

0 22 14 14 50
POS 11 4 5 20

BEWONERS- .... ·• · ........ . ........... ·••· ...... ········
NEG 14 5 18 37PARKEREN . . ................. ' . . . ·············•·•• ....... .... ·····-•······ . ····••·••···· ····•
0 23 17 14 54

BLAUWE POS 2 0 2 4
ZONE
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Jaarmarktfeesten
Het Jaarmarktkomitee en het Gemeente
bestuur nodigen u graag uit op de Edegemse
jaarmarktfeesten die plaatsvinden tijdens het
eerste weekend van september. Hierna vindt
U het programma :

Zaterdag 4 en zondag 5 september
OPENDEURDAGEN van de GEWESTELIJKE
BRANDWEER EDEGEM, ingericht door de
brandwacht vzw in de brandweerkazerne in
de Zomerlei van 10 tot 17 uur.

BOEKENBEURS en TENTOONSTELLING
'JOS VANDELOO', ingericht door het Davids
fonds Edegem in zaal 't Centrum, Strijders
straat 37 van 10 tot 18 uur.

HANDWERK- en HOBBYTENTOONSTEL
LING, ingericht door KAV en KWB Centrum in
zaal 't Centrum, Strijdersstraat 37 van 10 tot
18 uur.

KERMIS op het Gemeenteplein v. 12 tot 24 u.

21STE WANDELRALLY 'Te Voet door
Edegem', ingericht door ERT De Minirijders,
met start in de Hovestraat 11 tussen 13 en
14.30 uur.

KARAOKE, georganiseerd door de Edegemse
Middenstandsraad, op het podium aan het
oud gemeentehuis van 14 tot 17.30 uur.

AEROBIC-LESSEN voor 6- tot 12-jarigen en
CLOWN- en GOOCHELOPTREDENS, geor
ganiseerd door de Edegemse Middenstands.
raad, op het podium in de Strijdersstraat van
14 tot 18 uur.

STRAATANIMATIE: OPTREDENS, VARIETE,
SKETCHES, GOOCHELAAR, georganiseerd
door VZW Het Varken van St.-Antonius, op
het podium in de Boerenlegerstraat van 14 tot
19 uur.

FOTOTENTOONSTELLING 'Tien jaar Edegem
door de lens van Jules Breughelmans' in het
Gemeentelijk Tentoonstellingshuis Hellemans,
Strijdersstraat 14, van 10 tot 18 uur.

WAGENSPEL en KINDERGRIME, georga
niseerd door Toneelgroep Talkatief in de tuin
van Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, van
10 tot 18 uur.

VOGELTENTOONSTELLING, ingericht door
Vogelkundige Kring St.-Franciscus in de
turnzaal van de gemeentelijke lagere school
AVE, Kontichstraat 21, zaterdag van 10 tot 20
uur en zondag van 10 tot 19 uur.

SPRINGKASTEEL van Chiro Che aan de St.
Antoniuskerk, zaterdag van 10 tot 22 uur en
zondag van 10 tot 21 uur.

BRADERIJ in het centrum van de gemeente
m.m.v. de Edegemse middenstand en Ede
gemse verenigingen van 10 tot 22 uur.

Zaterdag 4 september
DIERENPRIJSKAMP voor KLEINVEE in Park
Centrum aan de Drie Eikenstraat van 9 tot 13
uur.

PONYRITTEN voor kinderen in Park Centrum
aan de Drie Eikenstraat van 10 tot 13 uur.

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

VISWEDSTRIJD 'Schaal Burgemeester', in
gericht door Hengelmaatschappij Om ter
Grootst op het Arendsnest in de Boeren
legerstraat van 13 tot 19 uur.

OPTREDEN van TWEE STELTLOPERS FLA
MINGO'S door de braderijstraten van 14 tot
17 uur.

SLOW-MOTION- en JONGLEERACTS door

•
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Paul KENENS door de braderijstraten van 14
tot 17.30 uur.

OUDE AMBACHTENMARKT op de parking
en de weide aan de dreef Hof ter Linden in de
Drie Eikenstraat van 10 tot 18 uur.

T;ENDE JAARMARKTJOGGING met een
gezinsjogging (1,5 en 3 km) - start om 14.30
uur - en een rekreatieloop (4-8-12-16km)
- start om 15 uur - ingericht door ABES met
vertrek in de Kontichstraat ter hoogte van nr.
9 (Gemeenteplein) - einde voorzien rond
16.30 uur. Inschrijvingen vanaf 13 uur in het
oud gemeentehuis. Kleedkamers in sporthal
den Willecom.

EUCHARISTIEVIERING in de parochiekerk in
de Hovestraat met muzikale begeleiding van
de Akkordeonvereniging De Nachtegaal om
11.30 uur.

OPTREDEN VAN BIG BAND GUIDO
BOONEN, georganiseerd door de Edegemse
Middenstandsraad, op het podium aan de
Oude-Godstraat van 14 tot 17 uur.

OPTREDEN VAN TWEE MIMESPELERS
door de braderijstraten van 14 tot 18 uur.

OPTREDEN VAN EEN KLOWN MET TIEN
KOMISCHE FIETSEN in de Hovestraat van
14tot 19 uur.

OPENLUCHTKONCERT van het Symfonisch
Jeugdorkest Edegem in de tuin van de mu
ziekakademie in de Terelststraat van 13.30 tot
14.30 uur.

OPENLUCHTKONCERT van het Edegems
Harmonie Orkest in de tuin van de muziek
akademie in de Terelststraat van 14.30 tot
15.30 uur.

OPENLUCHTKONCERT van de Akkordeon
vereniging De Nachtegaal in de tuin van de
muziekakademie in de Terelststraat van 15.30
tot 16.30 uur.

KERMISSCHIETING OP STAANDE WIP, in
gericht door de Kon. Handbooggilde St.-

• Sebastiaan in de hovingen Hof ter Linden in
de Drie Eikenstraat om 15 uur.

MUZIKALE WANDELING door de muziekka
pel KSA OLV-VAN-LOURDES in de brade
rijstraten van 16 tot 17 uur.

KERMISTAPTOE door de Kon. Fanfare St.
Rosalia in de braderijstraten van 20 tot 21 uur.

Zondag 5 september
ROMMELMARKT in de Doelveldstraat, Vrijwil
ligersstraat, Onafhankelijkheidsstraat, Troost
straat en rond het Gemeenteplein met deelna
me van verscheidene Edegemse verenigin
gen van 8 tot 13 uur.

OPTREDEN VAN LUDO MARIMAN in de zaal
van VZW Het Varken van St.-Antonius in de
Boerenlegerstraat om 20 uur.

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

Rommelmarkt
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 ingeschreven te zijn om zo toelating
tot verkoop te krijgen. Buiten de rommelmarkt
straten wordt geen toelating tot verkoop ver
leend.
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Maandag 6 september
KERMIS op het Gemeenteplein van 12 tot 24
uur.

VOETBALWEDSTRIJDEN 'Wisselbeker Leo
Tindemans' tussen gemeentepersoneel en
Edegemse Middenstand en 'Wisselbeker
mevrouw T. Goossens-Luyckx' tussen vaders
jeugd BES en trainers jeugd BES, georga
niseerd door KVV Belgica Edegem Sport, en
REUZEBARBECUE, georganiseerd door de
Edegemse Middenstand, in het gemeentelijk
sportstadion Vic Coveliers in de Jan Verbertlei
- aanvang. 18.30 uur.

Dinsdag 7 september
KERMIS op het Gemeenteplein van 12 tot 24
uur.

WEKELIJKSE MARKT in de Trooststraat van
8 tot 13 uur.

Zondag 12 september
WIELERWEDSTRIJD VOOR INTERNATIO
NALE LIEFHEBBERS 'Grote Prijs der
Gemeente Edegem', ingericht door EBC De
Molenvrienden met start in de Drie Eiken
straat om 15 uur - aankomst rond 18 uur.

Inlichtingen :
Voor inlichtingen over de jaarmarktteesten
kan u terecht bij: Kristel Kussé
p.a. Administratief Centrum
Kontichstraat 19
2650 EDEGEM
tel.: 03/457.78.40 - toestel 213

f

KARAOKE

Ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten
organiseert de gemeentelijke middenstands
raad KARAOKE.

Wie zijn zangtalent wil tonen kan hiervoor
terecht op het podium aan het oud ge
meentehuis dat voor deze gelegenheid spe
ciaal is uitgerust en dit op

- zaterdag 4 september van 14.00 0t 17.30
uur.
- zondag 5 september van 14.00 tot 17.30
uur.

Door de middenstanders wordt aan deze
deelnemers een waardebon van 500 fr. aan
geboden.

10



Indische Chaya
Op zaterdag 4 en zondag 5 september '93
naast Huis Hellemans
(hoek Strijdersstraat, Terelststraat)

%qa,

(Initiatief van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking on
• der auspicién van het gemeentebestuur Edegem)

•

Kom dit jaar weer eens ontdekken dat ontwikke
lingssamenwerking ook kulturele uitwisseling bete
kent!
Dé gelegenheid om uw kennis van uitheemse ge
neugten te verrijken! Kom en geniet mee van dit
extra exotisch verlofje, vlug mee te nemen en een
prettige manier om onze vrienden in de Derde
Wereld te steunen.

TOMBOLAKRAAM

Zoals elk jaar tijdens de jaarmarktfeesten, zijn
er vele geschenken te winnen op het tombola
kraam (in de Strijdersstraat naast de restau
ranttent)

Indische gastronomie
De Indische kerriegerechten!
Bijzonder en typisch in de Indische keuken zijn de
aromatische kruidenmengelingen: de kerrie's. De
poedersamenstelling (masalah) is voor elk gerecht
verschillend en door de jaren heen zeer goed uit
gebalanceerd.
Elke 'kerrie' steunt op een keuze tussen: anijs,pe
pers, karwij, kardemom, kaneel, kruidnagel, kokos,
koriander, komijn, knoflook, dille, gember, kurku
ma, citroen, saffraan, mosterdzaad, sesam, cayen
ne, tijm, marjolein, laurier, basilicum, rozenwater,...

Onze Indische Chaya-menu
à 545,-fr.

(Indische kindermenu à 295,-fr.)

APERITIEF NAAR KEUZE
Godavari Safari, Bombay Punch, Punjab Passie, Pina

Colada,..

DHAL CURRY MET CHAPPATIES
Een mild prikkelende kerriesoep op basis van smaak
gevende groenten, champignons en onontbeerlijke aro
matische kruiden. Het tussendoor knabbelen aan de
chappaties, geeft dat elke hap evengoed blijft smaken

als de eerste.
OF

PAKURAS gebakken op de TAWA
Aziatisch-Indisch voorgerecht. Dé revelatie van de jaar
markt! Een bonte mengeling van verschillende verse
groenten en smaakgevende vleesreepjes, voor uw
ogen gebakken op de 'tawa', in een mixture van

Indische kruiden, parfums en sausen, aangepast aan
uwwensen en smaak.

MALPURA-DESSERT
Overheerlijke Indische pannekoek, doordrenkt van een

verfrissend parfum, bekroond met ijs
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CEYLON TEA

KHEER-KORMA UIT KASJMIR
Heerlijke kerrie-kip, gemarineerd
tesamen met ui, rozijntjes, noten,

kokos, ananas, citroen, look en witte
wijn, in een weluitgekozen masalah

(specerijenmengsel) waarin alle
smaakvarianten aan bod komen. Het geheel wordt op

gediend met de traditionele pulao (rijst)

Speciaal gebakken voor de jaarmarkt door
één van de beste bakkers in Edegem, ons
vermaarde KIGEMBE-BROOD! Grijp nu uw
kans en proef deze gezonde drie-granen-lek
kernij enkel en alleen te verkrijgen wanneer
heel Edegem feest (in ons
tombolakraam).
Ons aanbod is beperkt 
slechts 500 broden - dus
zorg dat U er tijdig bij bent!

KIGEMBE-BROOD



Brandweer-info

Namiddag: 14 tot 17u

We hopen dat ook dit jaar iedereen even de ker
mis en de jaarmarkt verlaat om in en rond de
brandweerkazerne wat meer vertrouwd te geraken
met het Gewestelijk Brandweercentrum Edegem.

ó

Doorlopend gans de dag:

Wat biedt het opendeurdagporegramma
op 4 en 5 september?

Zowel op de zaterdag als de zond! start het pro
gramma om 10 uur.

1) Demonstratie met het zware interventiemateriaal
2) Redding van personen met hoogtewerker en lad

derwagen

3) Grote demonstratie op een tankwagen gevuld
met een gevaarlijk gas, met gevaar voor pollutie
en explosie. Deze demonstratie is voorzien om
15u30.

1) Demonstratie kleine blusmiddelen met o.a. het
blussen van frituurketel

2) Tentoonstelling van diverse blusmiddelen
3) Demonstratie met uitleg en proeven, door de gas·

maatschappij over behandeling, voordelen en
gevaren van aardgas

4) Demonstratie met uitleg en proeven over de wo
ningdetektoren voor het opsporen van brand in
privé woningen

5) Demonstratie met uitleg over de "Hazmat"-wagen
deze wagen wordt ingezet voor snelle interventie
bij gevaarlijke stoffen en wordt bemand door
personeel van het U.Z.A.

6) Ongeveer elk half uur een rondleiding met uitleg I f
door de kazerne

7) Videoscherm met interventies
8) Drankgelegenheid
9) Springkasteel voor kindervermaak

ook de gelegenheid nader kennis te maken met
hun toekomstige vrijwilligersaktiviteit ten dienste
van de gemeenschap. Ze kunnen bij de officieren
uitleg krijgen over de toelatingsvoorwaarden, de
sportproeven, de teorie en praktijk die ze onder de
knie moeten krijgen.Inschrijving en afname van de
sportproeven geschiedt in het najaar; de nieuwe
opleiding start vanaf 1994.

Opendeurdagen bij de
brandweer

Ter gelegenheid van septemberkermis worden de
deuren van de brandweerkazerne, Zomerlei 37,
opengezet. Deze opendeurdagen kaderen in een
initiatief van de Minister van Binnenlandse Zaken
die ter informatie van het publiek de brandweer
kazernes laat openstellen op een weekend in
september. Voor het Gewestelijk Brandweer
centrum van Edegem is dat reeds lang een tra
ditie.

Brandweer wil niet altijd zeggen uitrukken naar
spectaculaire branden of aksidenten. Het is ook
meer dan de mensen helpen in hun miserie na bv.
wateroverlast. Er zijn immers 23 opdrachten waar
bij men op de brandweer beroep kan doen buiten
brand.

Op onze opendeurdagen proberen we een aantal
interventies naar voor te brengen alsook een deel
voorkomingsbeleid.

Dit gaat in een doorlopende demonstratie, af
gewisseld met videofilm en uitleg door gespeciali
seerde firma's. Uiteraard is er de cafetaria om te
verpozen. Tevens is al het brandweermateriaal
opgesteld en staan onze brandweermannen
samen met hun onderofficieren ter beschikking om
op al uw vragen te antwoorden. Dat dit jaar de kin
deren niet ontbreken blijkt uit het reuze springkas
teel dat twee dagen voor hun plezier zal ter
beschikking staan.

Nieuwe kandidaten die zich bij de brandweer wil
len aanmelden, vinden op deze opendeurdagen

Eg
;Eg
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Het Komitee Elsdonkfeesten nodigt u van harte uit
op nes jaarlijks feestweekend dat plaatsvindt op
het rekreatiedomein font 5 in en rond loods 24 na
ij de bioklas:

VRIJDAG 17 SEPTEMBER
20.00 uur: DARTSWEDSTRIJD

inschrijvingen vanaf 19 uur
inleg: 100 fr.
5 000 fr. vooraf geschonken
door het feestkomitee

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
14-16 uur: POPPENKAST - ANIMATIE - SCHMINKEN

van en voor alle kinderen
20.00 uur: VOLKSBAL

met optreden van het orkest
FLASHBACK
inkom: 100 fr.

ZONDAG 19 SEPTEMBER
9.00 uur: H. MIS in de Kerk H. Familie
9-16 uur: WANDELRALLY

met vertrek aan de fortfeesthal
deelname: 30 fr.

11-13 uur: FRÜHSCHOPOPTREDEN
door 'Die Lindenbayern Musikanten'
uit Hove

13-16 uur: VOLKSDANSOPTREDEN
door 'Pallieter' uit Lier

14.30 uur: KAARTWEDSTRIJD
inschrijvingen vanaf 13.30 uur
inleg: 100 fr.

16.00 uur: PRIJSUITREIKING tekenwedstrijd
17.00 uur: PRIJSUITREIKING

kroonkurkenwedstrijd
18.00 uur: PRIJSUITREIKING

wandel rally
20.30 uur: GEZELLIG SAMENZIJN

Gratis inkom

ZATERDAG EN ZONDAG
doorlopend: zaterdag vanaf 14 uur

zondag vanaf 11 uur
KINDERSPELENDORP:
animatie, spelletjes en tekenwedstrijd
BUSJES- EN KARIKATUURGOOIEN:
voor jong en oud
KLIMMUUR: voor kinderen van 7 tot 12 jaar
SPRINGKASTEEL: voor de kleinsten
PONY RITTEN
RONDRITTEN MET PAARD EN KAR
BARBECUE: hot-dogs, hamburgers, haring met
ajuinsaus, kipfilet
FRIETKRAAM
PANNEKOEKENSLAG

GEZELLIGHEID TROEF! KOMT U OOK EENS LANGS?

Info: Kristel Kussé,
p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te 2650 Edegem
tel.: 457.78.40 - toestel 213.
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Gemeentelijk
Seniorenfeest
De Gemeentelijke Seniorenraad organiseert, in
samenwerking met het Gemeentebestuur, een
feestnamiddag voor alle senioren van Edegem.

Dit feest, dat door de jaren heen een goede tra
ditie geworden is, heeft plaats op DINSDAG 12
OKTOBER in de Gemeentelijke Sporthal 'den
Willecom', Terelststraat 2 te Edegem.
Aanvang om 14.30 uur - deuren open om 14.00
uur.

Dit jaar wordt het showprogramma verzorgd door:

LA ESTERELLA
YVONNE VERBEECK

CLOWN ROCKY
en EDDY BOGAERTS.

Tijdens de pauze kunnen alle aanwezigen ge-

@Geweer.T7
r

\ ·a

nieten van een tas koffie of thee, met daarbij kof
fiekoeken en gebak.

lnkomkaarten kosten 40 fr. en zijn vanaf 13
september verkrijgbaar bij de plaatselijke bonden
van gepensioneerden en bij uw gemeentebestuur
- Administratief Centrum - 2de verdieping- se
kretariaat, mw. G. Van Looy.

Mogen wij zeer in het bijzonder vragen dat alle
geïnteresseerden slechts één inkomkaart kopen.
De bedoeling van de kaartenverkoop is te kunnen
ramen hoeveel koffie/thee, koffiekoeken en gebak
er moeten besteld worden.

Wederom zal een speciale busdienst worden inge
legd, waarvan de vertrektijden vermeld staan op
de achterzijde van de toegangskaari.

Aan al onze senioren wensen wij alvast een aan
gename en denderende feestnamiddag!

é

$
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DEIEEICEIT,

Op ZATERDAG 25 SEPTEMBER
wordt in heel Vlaanderen de "Dag van de Klant'' georganiseerd.

Onder impuls van de Gemeentelijke Middenstandsraad doet ook Edegem mee!
Op 25 september vergasten de deelnemende middenstanders

U op een bijzondere attentie.

Open Monumentendag
zondag 12 september

met als tema: "Al - Licht"
Reeds vanaf de middeleeuwen beschikt de ambachtsman over een breed gamma van

mogelijkheden om met licht te spelen. Verscheidene glaskleuren,
min of meer transparante glasstukken, brandschildertechnieken enz.

bieden hem de kans te schilderen met licht.

Hiervan getuigen ook in onze gemeente een aantal gebouwen
die op zondag 12 september in het kader van de Open Monumentendag

toegankelijk zullen zijn tussen 10 en 18 uur:

Kapel "Troost in Nood" - Kontichstraat

St.-Antoniuskerk - Drie Eikenstraat

0.-L.-Vrouw-van-Lourdeskerk - Hovestraat
(tussen 13 en 18 uur).

,OPEN MONUMENTENDAG,,
Um mz z
z

0 0z z
C: C:zm mz z

GAz z
O>

"3EN MONUMENTENDAG"
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Kalender
Tentoonstel I ingen

c::J
Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Stnjdersstraat 14 • 2650 Edegem

TENTOONSTELLINGSKALENDER

MARCEL VANDENVEN
(1908-1984)

$

***

waarbij Edegemse evenementen en persona
liteiten in zwart-wit- en kleurenfoto's worden
voorgesteld.

"EDEGEM
DOOR DE LENS

VAN JULES BREUGELMANS"

Ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten
wordt in Huis Hellemans van 4 tot 12 septem
ber een bijzondere tentoonstelling georga
niseerd:

Van 18 september
tot 17 oktober stellen tentoon:

RIA MENSCH met werken in droog aquarel

JOOS PETTENS met beeldhouwwerk

BEA SIMONS met keramiek

LUT SIMONS met textiel

DOMINIQUE UTEN met fotografie-portret

-.
i'.
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Huis Hellemans is gratis toegankelijk op
zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en
van 14 tot 18 uur, dinsdag van 10 tot 12
uur, woensdag van 14 tot 17 uur en vrij
dag van 14 tot 16 uur.

***

Van 23 oktober tot 21 november wordt in Huis
Hellemans een retrospektieve tentoonstelling
georganiseerd met olieverfschilderijen, houts
kool en sanginne tekeningen van :

Een bezoek loont echt de moeite!
MARCEL VANDENVEN.
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Nieuws uit het
0.C.M.W.

EEN VERHAAL. ..

Een tijd geleden zat ik er financieel niet zo best voor.

We hadden verschillende uitgaven: nieuwe televisie en
een kommuniefeest. Toch vonden we het belangrijk dat
we ons dit konden permitteren. Wie heeft er nu geen
kleurentelevisie en wie geeft er geen feest als zijn doch
ter haar kommunie doet?
Wij zagen in een reklameblad een advertentie staan.
We konden heel gemakkelijk geld lenen bij een bepaal
de financieringsmaatschappij. Lang hebben we er niet
over nagedacht. Diezelfde avond nog belden we naar
het telefccnnummer dat in het reklameblad opgegeven
stond. De man aan de andere kant van de lijn was on
middelliji akkoord. 's Anderendaags kwam hij langs om
de pateren te tekenen. Op de achterkant van het
ontrakt stond in kleine lettertjes van alles gedrukt,

mnaar dai was volgens deze man niet belangrijk. Alleen
de voorkant was belangrijk. We leenden. Het lastenper
centage was 0,83. We dachten dat dit een heel lage in
trest was. Pas later zijn we erachter gekomen dat de
werkelijke intrest 19.,21% bedroeg en dat dit het duur
ste tarief was dat men ons kon vragen. Maandelijks
moesten we afbetalen aan de lening. In het begin vlotte
dit goed, maar na enkele maanden dankte mijn baas
mij af en was ik werkloos. We zaten in de put. Twee
maanden heb ik toen niet betaald. De financierings
maatschappij stuurde mij een aangetekende brief dat
zij alle geld onmiddellijk terugeiste. Zo was immers in
het kontrakt voorzien. Ik ben toen te rade gegaan bij
het OCMW en die hebben me uitgelegd dat ik dat in
derdaad getekend had. Ik betaalde de twee maanden
achterstal bij en bleef ook de volgende maanden stipt
afbetalen. Ondertussen had de financieringsmaat
schappij reeds op een stuk van mijn dopgeld beslag
gelegd.
We hebben het lange tijd met erg weinig geld moeten
stellen, maar hebben wel wat geleerd.

Daarom enkele tips:

Onderteken nooit wissels. Meestal betaalt U
een hoge intrest. Bij niet afbetaling kunnen de
gevolgen zeer zwaar zijn.

Ga niet in op advertenties zoals "Geld binnen
de 24 uren", "Onmiddellijk geld beschikbaar",
enz. Meestal betreft het hier advertenties van
financieringsmaatschappijen die hoge intrest
voeten aanrekenen.

Laat U niet verleiden door lastenpercentages.
Vraag naar de werkelijke intrestvoeten. U zult
verbaasd zijn hoe duur geld eigenlijk is.

Vooraleer iets te kopen op afbetaling, bereken
of het niet voordeliger is maandelijks te sparen
in plaats van te lenen.

Laat U niet overdonderen door gewiekste za
kenlui. Durf weigeren. Laat U niets aansmeren
waarvan U later spijt heeft.

Alvorens iets belangrijks te kopen, denk er
minstens een week rustig over na.

Als U toch geld wil lenen, leg dan maandelijks
eens hetzelfde bedrag opzij en kijk of U dit aan
kunt.

Vul geen put door een andere te graven. Wees
dubbel voorzichtig met financieringsmaat
schappijen die schulden groeperen.

Indien U informatie of hulp wil, aarzel dan niet om
kontakt te nemen met onze sociale dienst. U vindt ons
in de Terlindenlaan 1, alle werkdagen van 10 tot 15.30
uur of na telefonische afspraak op het nr. 457.17.10.

VORMINGSKURSUSSEN

Ook dit najaar organiseert O.C.M.W.-Edegem een
aantal vormingskursussen in samenwerking met
Slinks-Boechout, O.C.M.W. Lint- en Kontich.

Vanaf 5 oktober: "Echtscheiding ... alleen
verder met je kinderen"

7 dinsdagavonden te Lint

Vanaf 6 oktober: "Baas in eigen portemon
nee"

- hoe moet ik budgetteren?
- hoe vermijd ik nieuwe kosten?
- hoe reageer ik op reklame, op de uitgaven van mijn
vrienden...?

3 woensdagen van 9 tot 12 uur te Edegem
gevolgd door 6 maandelijkse bijeenkomsten

Informatie en/of inschrijvingen:
Socioale dienst O.C.M.W., Terlindenlaan 1, Edegem
op werkdagen van 10 tot 15.30 uur
tel. 457.17.10 - toestel 306 - 308 of 313.
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Kabeltelevisie
Dag en nacht gemeentelijke informatie

Sinds 7 juni 1991 kunnen de inwoners van Edegem
de lokale kabeltekst raadplegen op het mozaiekka
naal.
Dit pakket kabelinformatie wordt gratis aangeboden
door de FM & TV-interkommunale INTERTEVE, in
samenwerking met FilmNet. De kabelkrant is 24 uur
op 24 beschikbaar voor abonnees die een TV-toestel
bezitten met teletekstdecoder.
Heel wat inwoners van Edegem zijn intussen reeds
vertrouwd met deze lokale kabeltekst.

Wat is lokale kabeltekst?
Kabeltekst werkt op dezelfde wijze als de BRTN
Teletekst en heeft een potentieel van 900 bladzijden,
waarin vooral de gemeentebesturen die zijn aange
sloten bij lnterteve gemeentelijke informatie bij de
abonnees kunnen brengen.
Daarvoor heeft elke gemeente in totaal 50 bladzijden
ter beschikking.

Daarnaast zijn 100 blz. voorbehouden aan de
plaatselijke interkommunales IGAO (aardgasdistri
butie), INTERTEVE (FM- & TV-distributie) en IVEKA
(elektriciteitsdistributie) voor de verspreiding van al
gemene nuttige informatie. Nog eens 50 blz. zijn
beschikbaar voor FilmNet.

Hoe "Kabeltekst" te gebruiken?
Kabeltekst kan je het beste leren kennen door er zelf
mee te experimenteren.
Kabeltekst kan je raadplegen door af te stemmen op

het mozaïekkanaal. Vervolgens druk je met je af
standsbediening de teleteksttoets in, waarna het
overzichtsscherm verschijnt. De eerste pagina van
de gemeente Edegem kan je vinden door 451 in te
toetsen.

Welke informatie kan je opvragen?

Naast de informatie van de energie-interkommuna
les en van FilmNet, vind je vooral gemeentelijke in
formatie op de kabeltekst. Deze gemeentelijke ge
gevens worden verstrekt en geaktualiseerd door de
gemeentebesturen.

Uitbreiding van het informatiepakket:

Sinds 15 februari jl. is het kabeltekstaanbod gevoelig
uitgebreid.
In de rubriek "Informatie interkommunales" kan je in
formatie vinden over de TV-zenders en de ra
diostations die lnterteve via de kabel aanbiedt.
Per TV-zender bekom je een overzicht van de fre
quentie, het kanaalnummer en de convertorstand, de
geluidsmodaliteiten en de voornaamste teletekst
bladzijden. Daarnaast is ook vermeld welk radioka
naal op het testbeeld kan worden beluisterd.
Het overzicht van de radiozenders bevat naast de
gegevens over de frequentie en het tijdstip van de
programma's, meer informatie over het uitgezonden
muziekgenre.
Het hoofdmenu van dit nieuwe kabeltekstpakket, dat
in totaal 51 blz. bedraagt, vind je op blz. 121. De ru
briek "Algemene Informatie" geeft vanaf blz. 142 tot
en met blz. 147 een beknopte toelichting van enkele
vaak gebruikte termen in verband met radio en TV.

Wat te doen bij problemen?

1. Je ontvangt geen kabeltekst:

Kijk na of je toestel is uitgerust voor de ontvangst van
teletekst. Zoniet raadpleeg je best je TV-handelaar die
je de voorwaarden en de prijzen voor de installatie
van een decoderkaart in je toestel kan toelichten. Let
wel, niet alle toestellen (zeker niet de oudere model
len) kunnen met teletekst worden uitgerust.

2. Je ontvangt kabeltekst met storingen en hiaten:

Kijk zelf (of je vakhandelaar) eerst na of je zender
juist is afgesteld. Mogelijk kan ook een loszittende
kabelfiche achteraan je toestel de oorzaak zijn.
Wanneer de ontvangst slecht blijft, kontakteer dan
de kabelmaatschappij INTERTEVE op het nummer
03-490 45 45, of loop even langs in het Plaatselijk
Kantoor, Sint-Jansplein 18 te 2550 Kontich.
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Voor onze info-foon
gebruikers

Menig inwoner heeft ons gevraagd een volledige in
houdstabel te willen samenstellen in verband met alle
rubrieken - en dat zijn er een pak - die in de informatie
lijn van de gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem" een
plaatsje vinden.

De informatieafdeling heeft haar beste beentje voor
gezet en tussen de andere informatie- en inspraak
plooien door zag een handige trefwoordenlijst met
cijferkombinatie het licht. De gebruiker van de info
foon kan voortaan - bij twijfel - de rubriek van zijn keuze
opzoeken in de trefwoordenlijst en onmiddellijk de cij
ferkombinatie aflezen die hij op zijn telefoontoestel met
druktoetsen moet indrukken. Zo wordt het raadplegen

emeentegids 1994
Het gemeentebestuur wil zijn inwoners in de eerste
helft van volgend jaar een nieuwe gemeentegids aan
bieden. De vorige editie dateert van 1992.

De gids komt tot stand in samenwerking met de uit
geversmaatschappij Suurland's Vademecum, die in
staat voor de publiciteitswerving.

Suurland's is inmiddels gestart met het bezoeken van
de Edegemse zelfstandigen. De kommercieel afgevaar
digde van Suurland's is in het bezit van een officiële
brief van het gemeentebestuur Edegem en zal die
graag op verzoek tonen.

Aan de zelfstandigen die bezoek krijgen van kommer-

van de info-foon nog eenvoudiger!
Bedoelde lijst kan U verkrijgen op de informatieafde
ling, administratief gebouw, Kontichstraat 19 te
Edegem, tijdens de kantooruren, waar U alle verdere
informatie in verband met de info-foon kan inwinnen.
Telefonisch bestellen kan tijdens de kantooruren op het
nr. 457.78.40 - toestel 214 - of op om het even welk
ogenblik via de info-foon op het nr. 457.78.88 
boodschappenlijn.
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 vier
kantje om te eindigen. Vergeet vooral uw naam en
adres niet te vermelden.

cieel afgevaardigden voor reklamewerving, geven wij
de goede raad steeds de afgevaardigde in kwestie te
vragen zijn/haar legitimatie te tonen.

Het gebeurt maar al te vaak dat personen zich op pad
begeven bij handelaars, horeca, vrije beroepen, ...
onder het mom van publiciteit in te zamelen - uiteraard
steeds tegen betaling - voor de uitgave van een publi
catie in samenwerking met het gemeentebestuur.
Hecht daar niet te snel geloof aan! Ervaring leert ons
dat er vaak bedrog in het spel is en de naam van het
gemeentebestuur misbruikt wordt.

En wordt er een legitimatie getoond waarbij u twijfels
heeft over de betrouwbaarheid ervan, aarzel dan niet
en telefoneer even naar het gemeentebestuur, afdeling
informatie, tel. 457.78.40 - toestel 214. Zo weet U vlug
hoe de vork in de steel zit.
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Opvangouders
gevraagd

De Gemeentelijke Kinderopvangdienst is dringend
op zoek naar opvanggezinnen voor kinderen van
buitenshuiswerkende ouders.

]l]
Ben jij iemand die:

kinderen met zorg en toewijding wil op
voeden?
aandacht wil besteden aan de ontwik
keling via spel, beweging, taal,...?
een gezonde voeding belangrijk vindt?
over een kindvriendelijke en veilige
leefruimte beschikt?
zich fit en gezond voelt...?

dan ben jij misschien een geschikte kandidaat
om opvangouder te worden.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend kontakt op met de
Gemeentelijke Kinderopvangdienst, oud ge
meentehuis, Edegem. Tel. 457.78.40.

Korrespondentieadres: Kontichstraat 19 te
2650 Edegem.

Openingsuren:
dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur
donderdag van 14 tot 16 uur.

De gemeentelijke vakantiespeelklub en de Edegem
se speelweken zijn bijna achter de rug.
Het waren weer twee maanden van zomerpret en dol
plezier.

Sommige kinderen hebben zich blijkbaar zo goed ge
amuseerd dat ze vergeten zijn bepaalde spullen
terug mee naar huis te nemen.

~----Wij-----
Wie bieden jou:

degelijke begeleiding en ondersteu
ning
een startkursus
een permanente vorming
kontakten met kollega's opvangouders
een verzekering
materiaal zoals een kinderstoel, vouw
bed, relax, buggy....
een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per dag en per
kind een niet-belastbare onkostenvergoeding.

Zo beschikken wij over een hele kollektie verloren en
gevonden voorwerpen zoals: brooddozen, handdoe
ken, rugzakjes, jassen, schoeisel...
Deze kunnen van 1 september tot en met 30 septem
ber tijdens de kantooruren (ook op zaterdagvoormid
dag) afgehaald worden op het gemeentesekretariaat,
Kontichstraat 19, 2e verdieping, Edegem
(tel. 457.78.40).
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Berichten

Wat doen bij verlies, diefstal of vernietiging van
de identiteitskaart?

U moet zo snel mogelijk persoonlijk aangifte
doen bij de politie van uw woonplaats of bij po
litie of rijkswacht van de plaats waar het verlies,
de diefstal of de vernieling is vastgesteld. U
dient een recente pasfoto mee te nemen, die zal
aangebracht worden op het "attest van verkla
ring van verlies of vernietiging van een
identiteitskaart". U ontvangt dit attest als tijdelijk
identiteitsgetuigschrift; bij verlies of vernietiging
ervan wordt op dezelfde wijze gehandeld.

Als u binnen de 15 dagen na deze aangifte uw
identiteitskaart terugvindt of -krijgt, moet U zich
zo spog mogelijk aanmelden bij de politie
en/of de dienst Bevolking van uw woon
plaats.

Na deze termijn van 15 dagen zet de dienst
Bevolking van uw woonplaats de procedure in
voor het afgeven van een nieuwe identiteits
kaart. Bij het inzetten van deze procedure
wordt de vorige identiteitskaart geannuleerd
en onherroepelijk ongeldig, ook al wordt ze
later alsnog teruggevonden. In dat geval moet
deze steeds zo spoedig mogelijk afgegeven
worden op de dienst Bevolking van uw woon
plaats.

De procedure voor het afgeven van een nieuwe
identiteitskaart verloopt daarna als volgt: on
geveer 14 dagen na het inzetten van de proce
dure (dit is dus ongeveer 1 maand na de aan
gifte van het verlies, de diefstal of de vernieti
ging) ontvangt U een oproepingskaart om U
persoonlijk aan te melden bij de dienst
Bevolking met een pasfoto (recent en met witte
achtergrond), trouwboekje (van de ouders), het
"attest van verlies of vernietiging van een
identiteitskaart" en het te betalen bedrag. Daar
krijgt U de verdere instrukties voor het verkrij
gen van uw nieuwe identiteitskaart.

Rekreatiesportvereniging 50-plussers Edegem

Ook volgend jaar zal een nieuwe reeks rekre
atiesportaktiviteiten voor 50-Plussers geor
ganiseerd worden voor wie 50, 60, 70, ... jaar en
sportief aangelegd is.

Wenst U nog wat aktief aan sport te doen in een
rekreatieve sfeer, dan bent U hartelijk welkom

om telkens om de 14 dagen op zondagnamid
dag een of andere sporttak te komen beoefe
nen.

Op zondag 19 september a.s. wordt gestart
met een zoekrally ter gelegenheid van de
Elsdonkfeesten. Verder zijn in het programma
opgenomen: petanque, wandelen, yoga, ryt
mische gymnastiek, badminton, lenigheidsoefe
ningen, tafeltennis, netbal en volleybal, enz...
Voor het volledige programma van 14 rekre
atiesportaktiviteiten wordt een bijdrage ge
vraagd van 500 fr per persoon, verzekering in
begrepen.
Daarnaast worden nog tal van neven
aktiviteiten georganiseerd, zoals een gezellig
samenzijn, een pannekoekennamiddag en een
daguitstap om het seizoen te besluiten.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt U
zich wenden tot:
Dhr. A. De Roeck, Sportfunktionaris,
Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem. Tel. 457.78.40.

U kunt ook uw naam en adres opgeven via
de info-foon. Tel.: 457.78.88.

Druk van zodra U in verbinding bent met de info-foon drie
maal kort na elkaar op nummer 1 (hoofdmenu infofoon); druk
daarna achtereenvolgens op 2 (=boodschappenlijn), 3 (= in
spreken boodschappen) en 1 (= boodschap voor gemeente
diensten) en spreek na de bieptoon uw boodschap in: naam,
adres en telefoonnummer + de reden van uw telefoontje. U
krijgt dan zo spoedig mogelijk alle informatie thuisgestuurd.

Tuinen palend aan de openbare weg

Elke eigenaar van gronden palend aan de open
bare weg is verplicht deze op zijn kosten af te
sluiten en deze afsluiting tevens te onderhou
den. Deze verplichting wordt opgelegd door het
gemeentelijk algemeen politiereglement.

Het gebeurt maar al te vaak dat hagen, struiken
(zelfs met doornen) en boomtakken over het
voetpad heen groeien en zo de doorgang be
lemmeren en zelfs voorbijgangers kwetsen.
Geregeld bereiken ons klachten in die zin.

Langs deze weg willen wij daarom een oproep
richten tot de betrokken eigenaars en er bij hen
op aandringen om bedoelde reglementering na
te leven. Hinder vermijden voor mede-inwoners
is een blijk van burgerzin en van kollektieve ver
antwoordelijkheid!
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Gemeenteschool

Andreas ? vesalilus
Kontichstraat 21 te 2650 Edegem

De Andreas Vesaliusschool is een GEMEENTELIJKE
SCHOOL voor MEISJES en JONGENS van het 1ste tot
het 6de leerjaar
PLURALISTISCHE geest met keuze onder kursussen
erkende godsdiensten en zedenleer
KINDGERICHT beleid
AKTIEVE en OPEN school
Hoog LEERPEIL waarin inzicht voorop staat
Onderwijs voor ALLE KINDEREN, meer en minder be
gaafden binnen het GEWOON onderwijs
FAMILIALE samenlevingsnormen
Bloeiende en aktieve OUDERVERENIGING
TAAKKLAS en INHAALLESSEN
VOOR- en NATOEZICHT
BUSdienst
Geleide STUDIE
Naast LEERSTOF ruime aandacht voor GEVOELS
LEVEN en KREATIVITEIT

INLICHTINGEN
Op werkdagen tot 31 augustus
van 10 u tot 12 u
van 13.30 u tot 17 u
van 18.30 u tot 21 u
of op afspraak: tel 457 56 76

Kunstakademie
Algemeen beeldende vorming voor kinderen van 6 tot
en met 11 jaar.

DE BEELDTAAL LEREN BEGRIJPEN EN
GEBRUIKEN

Inlichtingen:
- Kristel Kussé, Administratief Centrum, Kontichstraat

19 te Edegem - tel.: 457.78.40 - toestel 213
- Kunstakademie Mortsel, Lieven Gevaertstraat 52 te
Mortsel - tel.: 449.31.85

Inschrijvingen:
- Filiaal Edegem, Drie Eikenstraat 18
woensdag 1 september van 17 tot 19 uur

Aanvang van de lessen: zaterdag 4 september

Edegems taalatelier (ETA)
Romeinse Put 2 te 2650 Edegem

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, ltal
iaans.
Programmakursus, brugkursus, konversatiek
ursus en reiskursus.

Talen leren spreken en schrijven, of uw taalkennis
onderhouden..

Wij waarborgen een voortreffelijk taalniveau door
middel van geleidelijkheid, veel herhaling en
persoonlijke aanpak.
Onze leerkrachten hebben tijd voor U!

Geen examens, geen stress; wel voldoende stimu
lans via één lesbeurt van 2 uren per week. Een leer
ritme dat u makkelijk aankan. Na het vierde jaar
krijgt u een getuigschrift.

Het ETA start met een kursus:
KOMMERCIEEL ENGELS!

U bent zakenman/-vrouw en u wenst meer al te
weten van de KOMMERCIELE TERMINOLOGIE in
de breedste betekenis:

- wat verstaan we onder 'director, managing-di
rector, manager,...
- hoe telefoneren, telexen en faxen we in het
Engels,
- hoe korresponderen en rapporteren we volgens de
nieuwste metode?

U wil met uw Engelse zakenrelaties kunnen mee
praten over ekonomische, financiële en andere on
derwerpen.

Dan is deze kursus, gegeven door een specialist die
al jaren in de praktijk staat, net iets voor u!

* Info

Dhr. L. Van der Sande (direkteur), tel. 353.16.44;
Dhr. T. Schammelhout (gemeentesekretariaat),
tel. 457.78.40;
Dhr. F. Vandriessche (commercieel Engels),
tel. 457.63.26.

Informatie over het lessenrooster kan u ook ver
krijgen via de gemeentelijke info-foon 'Hallo
Edegem', tel. 457.78.88, en dit 24 uur op 24, 7
dagen in de week.
De rubriek in kwestie kan U bereiken door van
zodra U in verbinding bent met de info-foon
achtereenvolgens op volgende toetsen van uw
telefoontoestel te drukken: 1-1-1-1-5-2-2-3-2.
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Muziekakademie
Hof ter Elst, Terelststraat 69 - 2650 Edegem

L4B: woensdag 17.00 tot 18.30
en vrijdag 17.00 tot 18.00

A.M.V. Volwassenen
L1: donderdag: 19.00 tot 21.30

Toelatingsvoorwaarden: L2: donderdag: 19.30 tot 22.00
8 jaar vóór 31 .12.93

- voor kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar vóór L3: maandag: 19.30 tot 22.00
31.12.93

- na 1 jaar A.M.V. (notenleer) heeft men toegang tot de 2. A.M.C. (Algemene Muziek Cultuur)
kursus instrument.

•
Inschrijvingen (in de muziekakademie):
woensdag 1 september van 14 uur tot 20 uur
donderdag 2 september van 17 uur tot 20 uur
vrijdag 3 september van 1 7 uur tot 20 uur

Inlichtingen:
tijdens de kantooruren: tel. 457.78.40- W. Van den
Bosch - na de kantooruren tot 20.00 uur in de muziek
akademie: tel, 457.46.93

Inschrijvingsgeld:
1.500,-fr. voor - 18 jaar op 31.12.93
4.500,- fr. voor+ 18 jaar op 31.12.93

+ een aantal sociale en familiale korrekties

M1A: maandag 18.30 tot 19.30
M1B: woensdag 18.30 tot 19.30
M2A: maandag 19.30 tot 20.30
M2B: vrijdag 18.00 tot 19.00
M3: vrijdag 19.00 tot 20.00

Alle informatie omtrent eventuele wijzigingen kan u ver
krijgen via de gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem" 
tel. 457.78.88- door van zodra U in verbinding bent
met de info-foon achtereenvolgens op volgende toet
sen van uw telefoontoestel te drukken:
1-1-1-1-5-2-2-2.

Lessenrooster (onder voorbehoud):
1. A.M.V. (Notenleer)
eerste jaar:
L1 a: maandag 16.30 tot 17.30

en donderdag 16.30 tot 18.00
L1 B: maandag 16.30 tot 17.30

• en woensdag 13.30 tot 15.00
L1 C: woensdag 13.30 tot 15.00

en vrijdag 16.30 tot 17.30

tweede jaar:
L2A: maandag 17.30 tot 19.00

en donderdag 18.00 tot 19.00
L2B: maandag 19.00 tot 20.00

en donderdag 19.00 tot 20.30
L2C: woensdag 15.00 tot 16.00

en vrijdag 17.30 tot 19.00

derde jaar:
L3A: dinsdag 17.00 tot 18.30

en donderdag 17.30 tot 18.30
L3B: dinsdag 18.30 tot 20.00

en donderdag 18.30 tot 19.30

vierde jaar:
L4A: maandag 17.30 tot 18.30

en woensdag 15.00 tot 16.30

INFORMATIE-AVOND VOOR UW
VERENIGING?

Dank zij het bezoek van een Edegemse delegatie
aan de Konda Reddy-projekten, kunnen wij aan de
hand van zelfgemaakte videobeelden, een voor
stelling komen geven, die onze Indische projekten
inzake ontwikkelingssamenwerking toelicht.

Op uw simpele aanvraag zullen wij graag deze film
gratis komen tonen bij uw vereniging.

Duur: ± 45 min.
Kontaktpersoon:
Marianne Bellon
Tel. 457.78.40.
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Tijdens de herfstvakantie, van dinsdag 2 novem
ber t.e.m. vrijdag 5 november, telkens van 10u00
tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt opnieuw
sport en spel voor leerlingen van het lager on
derwijs georganiseerd in en rond de sporthal "den
Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door pro
fessionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sport
hal blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal
en drank meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
800 fr./kind voor de week (4 dagen), verzekering
inbegrepen. De betaling dient wel in zijn geheel
(dus niet dag per dag) bij de inschrijving te gebeu
ren.
Enkel indien het kamp niet volzet is, kan de eerste
dag van de week de betaling ter plaatse gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan vanaf 4 oktober
a.s. in de gemeentelijke sporthal "den Willecom",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem - Telefoon
457.46.62.

Wilt U meer weten? Telefoneer dan even naar de
sporthal. Wij zijn er voor U!

SPORT+ SPEL

KONDITIETRAINING

..
2 x per week een halfuurtje
ieder naar eigen kunnen,
geen moeten, maar willen sporten

MAANDAG & DONDERDAG,
vanaf 2 september van 12u30 tot 13u00

SPORTHAL "DEN WILLECOM"
Terelststraat 2
2650 Edegem, tel. 457 46 62

MEEBRENGEN: Sportgerief & proper sportschoei
sel

PRIJS: GRATIS, VOOR NIETS!!!

DOE MEE, JE LICHAAM IS HET ECHT WAARD!

' 11"'~ .5

&ê,±"
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Krijg de sportkriebels!

Ben je tussen 12 en 18 jaar?

Doe dan mee met de:

"~B "Jeugdsportcarnloso "one s?°°

SPORTKRIEBEL-AKTIES
[HDKiiEE±GEEF] de Edegemse jeugdpentatlon

•
Wat: Avontuur, Sensatie... en Sport:

- de jungle race, een hindernisparcours met -funslang, looptunnel,...
- topscore, zoveel en zo juist mogelijk scoren in voetbal en korfbal
- biathlon. een kombinatie van lopen en fietsen
- highiand game, een explosieve krachtproef
- kamikaze ru: zo snel mogelijk, zo veel mogelijk balletjes rapen

Hoe: var.n een team met vrienden en vriendinnen, maar let op!
- een team zijn 2 jongens en 2 meisjes tussen 12 en 18 jaar
- en als je de vier leeftijden van de teamleden optelt, mag dat niet minder dan 55 en niet meer dan 65 zijn
- één van de teamleden is kapitein

Waar: Fort 5, aan het voetbalveld

Sporthal den Willecom
Terelststraat 2, Edegem
telkens van 18u00 tot 19u00

Korfbalterrein Voorwaarts
Fort 5, J. de Roorestr. Edegem
telkens van 18u00 tot 19u00

Stadion Vic Coveliers
J. Verbertlei, Edegem
telkens van 18u00 tot 19u00

Sporthal den Willecom
Terelststraat 2, Edegem
telkens van 14u00 tot 16u00

Turnzaal OLVE (achter Familia)
Prins Boudewijnlaan 352, Edegem
telkens van 16u00 tot 17u30

Sporthal den Willecom
Terelststraat 2, Edegem
telkens van 12u30 tot 13u00

woensdag 15, 22, 29 september,
6, 13, 20, 27 oktober
3, 10, 17 november

woensdag 15, 22, 29 september,
6, 13, 20, 27 oktober
3, 10, 17 november

woensdag 15, 22, 29 september,
6, 13, 20, 27 oktober
3, 10, 17 november

woensdag 15, 22, 29 september,
6, 13, 20, 27 oktober
3, 10, 17 november

woensdag 15, 22, 29 september,
6, 13, 20, 27 oktober
3, 10, 17 november

maandag en donderdag,
het hele schooljaar

- volleybal:

- voetbal:

- handbal:

$..-- -kond$i hitie:

•

Inschrijvingen en inlichtingen: sporthal "den Willecom", Terelststraat 2 te 2650 Edegem, tel. 457.46.62.
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De Lijn
in Edegem

Het openbaar vervoer in Edegem (bus 32 en 295)
wordt verzorgd door de Vlaamse Vervoersmaat
schappij De Lijn".

Het hoofdkwartier van de entiteit Antwerpen is
gevestigd in de Grotehondstraat 58 te 2018
Antwerpen.

U kan daar telefonisch terecht voor allerlei in
lichtingen op het nummer 03/218.14.20.

Hierna vindt U een beknopte uitleg over de
vervoersbewijzen en de tarieven van De Lijn.

BILJETTEN

Indien U zich slechts af en toe verplaatst met het
openbaar vervoer, kunt U een biljet kopen bij de
buschauffeur. De prijs ervan is voor een streekver
plaatsing afhankelijk van de af te leggen afstand,
in de voorstad 55 BF en in de stad 40 BF.

KAARTEN

Indien U vrij regelmatig gebruik maakt van het
openbaar vervoer, kunt U zich best een zonekaart
van 185 BF aanschaffen. Deze zijn te koop in de
verkoopkantoren van De Lijn en bij de
buschauffeurs van de streeklijnen. Vermits
Edegem binnen het stadsgebied ligt, kan U voor
de verplaatsingen van en naar Antwerpen ook de
stadskaart (185 BF) gebruiken.

Houders van een reduktiekaart (W.I.G.W., Bond
van Grote en Jonge Gezinnen .... ) kunnen gebruik
maken van de kaarten "vermindering" (140 BF).

ABONNEMENTEN

Indien U dagelijks gebruik maakt van het open
baar vervoer kunt U zich best een abonnement
aanschaffen.

De aanvraagformulieren voor een (school)abonne
ment kunt U verkrijgen:
- bij de bestuurders van de streekbussen
- in de verkooppunten van De Lijn
- in de school (voor schoolabonnementen).

U bezorgt het ingevulde formulier terug op het
hoofdkantoor van De Lijn, hetzij per post, hetzij via
de busbestuurders. Voor jongeren van 18 jaar en
ouder is een schoolattest vereist.
Dit voegt U bij uw aanvraagformulier.

Enkele dagen later ontvangt U het abonnement,
samen met een overschrijvingsformulier. Gelieve
de betaling zo snel mogelijk te regelen.

Ook de verlenging van (school)-abonnementen
kan schriftelijk gebeuren.

Wanneer U een stads- of voorstadsabonnement
wenst, dient U zich te begeven naar één van de
verkooppunten van De Lijn, in het bezit van uw
identiteitskaart en een pasfoto. Dit abonnement
wordt ter plaatse afgegeven tegen kontante beta- _
ling (855 BF/maand voor het stadsabonnement of f
1.250 BF/maand voor het voorstadsabonnement).

SCHOOLABONNEMENTEN

De schoolabonnementen zijn bestemd voor
schoolgaande jongeren tot 25 jaar.

schoolabonnement voor een
welbepaalde reisweg
Het is ENKEL geldig op de reisweg die erop ver
meld staat (ook op gelijklopende delen van andere
lijnen).
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De prijs is afhankelijk van de af te leggen afstand
en van de geldigheidsperiode.

• schoolabonnement stad of voorstad

De schoolabonnementen stad en voorstad zijn
geldig op ALLE trams en bussen van De Lijn in
heel het vermelde gebied.

Het bestaat uit een klantenkaart met pasfoto en
een vervoersstrook.

Tarieven:

1ste trim. 2de trim.
VS 3.900 BF 3.120 BF
s 2.600 BF 2.080 BF

3de trim. 1 jaar
VS 2.340 BF 8.670 BF
s 1.560 F 5.780 BF

•
GEWONE ABON {EMENTEN

Dit vervoersbewijs is geldig op ALLE bussen en
trams van De Lijn in heel Vlaanderen.

Het is verkrijgbaar op aanvraag maar het wordt
ook automatisch afgegeven indien U een abonne
ment aanvraagt voor een welbepaalde reisweg
van meer dan 40 km (In dit geval dient U tevens
een pasfoto bij uw aanvraag te voegen).

Voor meer info:
bel het groene nummer

078/11.38.83

• hoofdkantoor De Lijn Antwerpen
Grotehondstraat 58
2018 Antwerpen

openingstijden:
elke werkdag van 8u30 tot 16u00

Mortsel
Gemeenteplein

openingstijden
elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00
tot 16u00

• Fr. Rooseveltplaats
loketten zuid

openingstijden
elke werkdag van 7u00 tot 19u00
zaterdag van 9u00 tot 16u00

In deze kantoren kunt U terecht voor alle vervoer
bewijzen, dienstregelingen, inlichtingen enz.

VERKOOPKANTOREN

1jaar
26.900 BF

3 maand
7.540 BF

Tarieven:

1 maand
2.690 BF

• weekabonnement

Dit abonnement bestaat uit een klantenkaart die U
wordt toegezonden en een geldigheidsstrookje dat
U zelf wekelijks dient te kopen bij de buschauffeur.
Het abonnement is geldig op de lijnen die erop
vermeld zijn.

• abonnement voor een welbepaalde reisweg

Dit abonnement is ENKEL geldig op de reisweg
die erop vermeld staat (ook op gelijklopende delen
van andere lijnen).

De prijs wordt bepaald in funktie van de afstand
en van de geldigheidsperiode (1, 3 of 12 maan
den).

• netabonnement De Lijn

•
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TWEEDEZATERDAGAVONDKONCERT

Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u graag uit
op zijn tweede zaterdagavondkoncert van dit jaar:

Optreden van het strijkkwartet
1 PIACERE

leden van I FIAMINGHI

met Otto Derolez, viool
Gunter Van Rompaey, viool

Marc Tooien, altviool
Herwig Cozijn, cello

i.s.m. Henri De Roeck, klarinet
(dirigent van het Edegems Harmonie Orkest)

en Els Van Zundert, fluit

Programma: 1. Divertimento K.V. 137 voor strijkers
- W.A. Mozart

2. Kwintet in 3 voor klarinet en strijkers
- H. Barman

3. Suite uit 'Don Quichote' voor strijkers
- G.P. Telemann

4. Concerto in mi klein voor fluit en strijkers
- F. Bendor

5. Uit klarinetkwintet KV 581 in A
- W.A. Mozart

6. Crisantemi voor strijkers
- G. Pucini

Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem

Datum: zaterdag 9 oktober om 20.15 uur

Inkom: 300 fr.
200 fr. voor +3-pas, -18-jarigen en CJP-houders

10% korting voor de 'Vrienden van de Edegemse Koncerten'

Mooi kader - Hoog niveau - Lage prijs - Prachtige akoestiek - Geen parkeerproblemen

Voorverkoop en informatie: Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te Edegem - tel.: 457.78.40

Reservatie via de gemeentelijke info-foon:
Tel.: 457.78.88-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.
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Zorg voor het
leefmilieu

KGA-inzamelingen

•

7 oktober
1

8 oktober 9 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksplein

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat
-

15.30-16..5 Ph. de Monteplein A. Coolslaan
-

16.30-17. 5 0. van Ommerplein De Wieken
-

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein Gemeenteplein

2 december 3 december 4 december

• 10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 1 1

1

Ph. de Monteplein

13.30-14.15 1 Buizegemlei W. Herreynsstraat
(t.h.v. St.-Goriksplein) (speeltuin)

14.30-15.15 1 Romeinse Put Joe Englishlaan
(t.h.v. nr 2)

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

16.30-17.15 1 Boniverlei 1 B. van Orleyplein
(Leopold 111-lei)

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein
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Kompost
van t' vat
Heeft u een tuin, dan kunnen wij u met het ge
noegen melden dat uw gezin, in het kader van
ons milieubeleid, behoort tot de bevoorrechte in
woners! Inderdaad! In het kader van ons milieu
beleid wensen wij samen te werken met milieu
vriendelijke gezinnen, beschikkende over een
tuin. Uit deze inwonersgroep heb
ben wij gekozen voor nauwere
samenwerking.

Hoe zien wij dat?

Juist gezinnen zoals het uwe
komen in aanmerking voor een
adequater milieu- en afvalbeleid,
dat enorme (belasting)besparin
gen voor de toekomst kan bezor
gen.

Uit analyse weten wij dat circa de
helft van ons huisvuil organisch
tuin- en keukenafval betreft. Via
KOMPOSTERING kan U dit or
ganisch afval na 6 maand terug voor uw tuin ge
bruiken als bodemverbeteraar, waardoor U nog
betere, gezondere en mooiere vruchten en bloe
men krijgt.
Komposteren is een natuurlijk proces, dat
zonder veel moeite én reukloos verloopt.

Opdat U met uw gezin hiervan zou kunnen
profiteren, werd een voor uw tuin speciaal
kompostvat ontwikkeld, het VAM-VAT. Reeds

meer dan 500 gezinnen in Edegem kunnen
getuigen van het voordeel van deze uitvinding.

Elk regelmatig ingevuld bestelformulier, inge
leverd bij onze gemeentediensten, geeft recht
op deelname aan een milieuprijskamp waar

van de trekking en prijsuit
reiking geschieden tijdens de
milieuhappening voor de jeugd
op zondag 19 september '93
om 17 uur op Fort 5 (Eisdonk
feesten).

Met een kompostvat vermijdt U
mestaankopen, minder plastiek
zakken, volle vuilnisemuners en
desgevallend milieubelasiing...
Daarenboven verkrijgt U een
natuurlijke bodemverbeteraar en
helpt U aktief aan de natuurlijke
milieurecyclage, waarbij de helft
van onze afvalberg wordt verme
den.

Dit kompostvat wordt U door de gemeente
geleverd aan de laagste kostprijs van 2.340,
fr. bij eenvoudige terugzending van neven
staande bestelbon. Het VAM-vat wordt bij U
aan huis afgeleverd.

Meer inlichtingen kunt U steeds verkrijgen bij
onze milieudienst (telefoneer naar het nummer
448.00.78).

Wie een VAM-kompostvat aankoopt of wie be
langstelling heeft maar meer informatie wenst
over de werking van dit vat, kan gratis gedurende
één week een video (VHS) ontlenen. Deze video
geeft U informatie over de wijze waarop het VAM
vat werkt en is een praktische gebruiksaanwijzing
voor wie het vat in gebruik neemt.
Er dient een waarborg van 500,- Fr. betaald te
worden.
Meer inlichtingen kunt U steeds verkrijgen bij onze
milieudienst.

•

t
[3==)

.
.-.

.
> •

30



Bestelbon tuinkompostvat

Ondergetekende NAAM

ADRES

wenst via het Gemeentebestuur van Edegem een tuinkompostvat, gekend als VAM-vat, aan te kopen,
waarbij de betaling ten bedrage van 2.340 fr.
0 kontant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst:
0 zal geschieden door overmaking op rekening nr. 000-0009054-33 t.n.v. Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, Edegem, onder vermelding van "kompostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres geleverd worden door de gemeentediensten.

Gedaan te Edegem op: Handtekening:

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, Edegem

1 NSCHRIJVEN:
Door betaling van 300 fr. op het gemeentesekreta
riaat bij Kristel Kussé, Kontichstraat 19 (2de ver
dieping) op zaterdag 11 september tussen 9 en 12
uur of - indien er nog plaatsen vrij zijn - tijdens de
werkdagen vanaf maandag 13 september even
eens tussen 9 en 12 uur.

Er worden maximum 15 deelneemsters aanvaard.

BIJDRAGE:
300 fr. voor de twee avonden.

WANNEER:
Woensdag 6 oktober uur en
woensdag 13 oktober van 20 tot 22 uur.

WAAR:
Administratief Centrum - refter (gelijkvloers),
Kontichstraat 19 te Edegem.

BEGELEIDING:
Mevrouw Godelieve Beckers.

WAT:
Teorie rond elemen
taire elektriciteit en
loodgieterij.
Praktijk: kleine repa
raties.

oep
emancipatie
Edegem

Klusjeskursus voor vrouwen

De werkgroep emancipatie is ondertussen iets
meer dan twee jaar aktief in Edegem.

Regelmatig vind je hierover een berichtje in het
infoblad i.v.m. een voordrachtavond, een kursus
automechaniek, een klusjeskursus,...

• Er leven nog een aantal ideeën waarond we willen
werken.

Graag zouden we de werkgroep willen uitbreiden
en nodigen daarom alle geïnteresseerden van
harte uit op de eerstvolgende bijeenkomst op
woensdag 29 september om 20.00 uur in de
refter van het Administratief Centrum, Kontich
straat 19 te Edegem.

Heb je interesse, maar kan je die dag niet
aanwezig zijn, geef dan een seintje aan Kristel
Kussé op bovenstaand adres - tel.: 457.78.40 
toestel 213.

• ;~-;------------------- ----------~

Na de basiskursus automechaniek voor vrouwen
stelt de werkgroep emancipatie Edegem u een
klusjeskursus voor.

INLICHTINGEN:
op bovenstaand adres.
Tel.: 457.78.40 - toestel 213.
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Ter gelegenheid van de
grondige herstelling van het "Pels"-orgel
van de basiliek O.-L.-V.-van-Lourdes

nodigt het gemeentebestuur haar inwoners uit op een:

ORGELKONCERT
op zaterdag 16 oktober 1993 om 20 uur

in de parochiekerk O.-L.-V.-van-Lourdes, Hovestraat, Edegem

door: HERMAN VERSCHRAEGEN,
direkteur van de muziekakademie Edegem

m.m.v. ALAIN VAN DE VELDE, TROMPET
en KOPERKWARTET

TOEGANG GRATIS
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Preventief
kankeronderzoek
Sinds november 1992 is de 2de uitnodigingsbrief
voor deelname aan het preventief kankeron
derzoek inzake opsporen van borst- en baarmoe
derhalskanker verzonden naar alle vrouwen
tussen 20 en 65 jaar.

Zij die tot nu toe nog niet aan het onderzoek heb
ben deelgenomen, kunnen zich daarvoor nog altijd
aanmelden bij hun huisarts of bij een arts naar
keuze.

Gelieve na konsultatie de oproepingsbrief in te
vullen en te bezorgen in de daartoe voorziene
brievenbus aan het administratief centrum.

De aktie "preventief kankeronderzoek" loopt in sa
menwerking met de U.I.A.

•

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op vol
gende feestdagen:
- maandag 1 november (Allerheiligen);
- dinsdag 2 november (Allerzielen);
- donderdag 11 november (Wapenstilstand);
- maandag 15 november (Feest van de Dynastie).

Op dinsdag 2 november zal er ook geen
dienstverzekering zijn op de Dienst Bevolking.

Openbare vergaderingen
adviesraden
Volgende algemene vergaderingen van de ge- •
meentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor het
publiek:

- Sportraad - maandag 22 november - 20 uur
in de raadzaal van het oud gemeentehuis

- Milieuraad - woensdag 24 november - 20 uur
in de raadzaal van het oud gemeentehuis

- Jeugdraad - donderdag 2 december - 20 uur
in de refter van het administratief gebouw

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom!
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Oplossingen voor de
geluidshinder E 19

•

•

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad deel
de de Burgemeester mee dat er met Minister
Kelchtermans een akkoord werd bereikt over maat
regelen om de geluidsoverlast afkomstig van de
E 19 aan te pakken. Dit akkoord heeft betrekking op
enerzijds het aanbrengen van fluisterasfalt op het
wegdek van de E19 en anderzijds de verlenging
van de geluidsberm richting Kontich.

Alles begon in de jaren 1979-1981 bij de aanleg van
de autostrade. Toen werd van het Ministerie van
Openbare Werken en het Wegenfonds verkregen
om gelijktijdig met de toen nog geheten E10 een ge
luidswerende berm aan te leggen in de zone parallel
met de Pieter van den Bemdenlaan. Deze werd ge
realiseerd en aan de gemeente overgedragen. De
wijk Groot-Molenveld-West bleef echter zonder
bescherming.

Op 19.4.1982 keurde de gemeenteraad een kader
overeenkomst goed tussen de gemeente en het
Wegenfonds voor het nemen van bijkomende ge
luidswerende maatregelen langs de E19.
In uitvoering daarvan werden vier werken uit
gevoerd:
' de aanleg van de geluidsberm aan de Willem
Herreynsstraat

' de aanleg van beplanting op de geluidsberm
' de plaatsing van een geluidswerend scherm naast
de autostradebrug (Drie Eikenstraat)

• de aanpassing van de electromechanische uit
rusting ten gevolge van de plaatsing van het
scherm.

De kosten bedroegen 4,5 miljoen frank, waarvan de
gemeente Edegem 3,2 miljoen frank te zijnen laste
nam.

Door de jaren heen is de geluidshinder blijven toe
nemen. Niettegenstaande het gemeentebestuur alle
kansen aangreep om door de bevoegde overheid
de nodige maatregelen te laten uitwerken, bleef het
dossier "geluidshinder E19" gesloten.

Eind vorig jaar kwam er dan toch opnieuw een door
braak toen Minister Kelchtermans zich bereid ver
klaarde om het dossier "Edegem" te heropenen.

Zo werden dan in de periode 21-26 januari en 10-18

februari geluidsmetingen uitgevoerd, waaruit bleek
dat op diverse plaatsen Leq-waarden tot 70 dB (A)
werden vastgesteld met nog gevoelig hogere ge
luidspieken.

Na nieuwe onderhandelingen met de Minister werd
er een akkoord bereikt over te nemen maatregelen.

Oplossingen voor nabije toekomst
* Fluisterasfalt

Het wegdek van de autostrade E19 wordt over het
gehele grondgebied van de gemeente Edegem,
zowel in de richting van Antwerpen als in de richting
Brussel, voorzien van een toplaag in zogenaamd
fluisterasfalt. Het voordeel van deze oplossing
bestaat erin dat hierdoor het rolgeluid van de wa
gens maximaal wordt verminderd. Het rolgeluid, dat
ontstaat in het kontaktvlak tussen de band van het
voertuig en het wegdek, neemt toe met de snelheid
en is vooral op autostrades veel belangrijker dan het
motorgeluid.
De daling van het geluidsniveau dat gerealiseerd
wordt bij het aanwenden van fluisterasfalt zal over
eenkomen met minstens het effekt van de halvering
van de verkeersdrukte op de autostrade.

De geplande ingreep zal kaderen in de voorziene
werken op het programma 1993 voor struktureel on
derhoud en het wegwerken van de spoorvorming op
de E19.
De aanbesteding zal normaliter nog dit jaar
plaatsvinden en zal een zeer belangrijke verminde
ring van de geluidsoverlast tot gevolg hebben, zowel
in de wijk Groot-Molenveld-West als in de zone
Pieter van den Bemdenlaan.

* Verlenging berm richting Kontich

De gemeente Edegem zal met het Ministerie van
Openbare Werken in de loop van de volgende
maanden een overeenkomst afsluiten met het oog
op de verlenging van de bestaande gronddam, gele
gen aan de Willem Herreynsstraat met ongeveer
300 meter in de richting van Kontich. Deze ingreep
zal vooral van belang zijn voor de inwoners uit de
buurt Willem Herreynsstraat/Willem Kerricx
straat/Lode de Boningestraat. De kosten zullen ten
laste van de gemeente Edegem vallen.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Herinrichting administratief centrum

De modernisering van onze dienstverlening en het
inspelen op nieuwe behoeften die zich aanbieden
vormen een uitdaging voor het gemeentebestuur.

Op het vlak van de huisvesting werden in het verle
den reeds herinrichtingen doorgevoerd ten behoeve
van de technische dienst, de groen- en milieudienst
en de politie.

Thans zullen in het administratief centrum, Kontich
straat 19, de gelijkvloerse kantoren, waar de dienst
bevolking/burgerlijke stand zijn onderkomen heeft,
en de inkomhal worden aangepakt.

De herinrichtingswerken zullen de kantoorruimte ver
groten en gebruiksvriendelijker maken. Door de inkom
hal buiten de huidige gevellijn uit te bouwen zal een
echte onthaalruimte gecreëerd worden, zodanig dat de
bezoekers beter en aangenamer kunnen opgevangen
worden. De uitbreiding van de opdracht van de telefo
niste tot onthaalbediende met een meer centrale rol
binnen de organisatie zal daarmee gepaard gaan.

De kosten van deze werken worden geraamd op 7,5
miljoen fr.

Daarenboven zal ook een noodzakelijke vervanging
van het meubilair worden doorgevoerd voor een totaal
geraamd bedrag van bijna 2 miljoen frank.

Uitbreiding telefooncentrale
politiegebouw

De telefooncentrale van het administratief gebouw
dient zo stilaan te worden vervangen.

Aangezien de telefooncentrale van het politiegebouw
kan uitgebreid worden naar de administratie toe,
wordt voor deze oplossing gekozen. Deze uitbreiding
zal ook een "muziekje" bevatten teneinde het de
wachtenden aangenamer te maken.

De kosten worden geraamd op 1.100.000 fr .

Nog verbeteringen voor de
gemeentediensten

De modernisering van de gemeentediensten wordt

_,_
ook in de "buitendiensten" verdergezet.

De brandweer krijgt nieuwe bureelmeubelen bij
voor een bedrag van 350.000 fr. en de groen- en
milieudienst voor een bedrag van 290.000 fr.

Berkenhof, waar de technische dienst gevestigd
is, wordt uitgerust met een alarminstallatie (kost
prijs: 190.000 fr.)

De bioklas op Fort 5 wordt verbouwd: meer
ruimte, betere uitrusting (kostprijs: 560.000 fr.).

Speeltuigen voor rekretiedomein
Romeinse Put

Op het rekreatiedomein Romeinse Put zullen de
nodige speeltuigen of speeltuigkombinaties wor
den ingeplant. Daarbij zal enerzijds rekening ge
houden worden met de voorste!len geformuleerd
door de gemeentelijke jeugdraad en anderzijds
ook voldoende aandacht gaan naar het aspekt
veiligheid.

Naar leeft ijd van de spelende kinderen toe, zal ge
kozen worden voor een ruimtelijk gescheiden op
stelling. Toestellen voor -5-jarigen worden niet op
genomen in dit pakket. Deze zullen later in de na
bijheid van het nieuwe chalet geplaatst worden.

Geraamde kostprijs: 1,9 miljoen frank.

Politieverordening op het verkeer
in de Terelststraat

In de Terelstsraat zal tussen de Prins Boude
wijnlaan en het sportcomplex Ter Elst een ver
keersdrempel worden aangelegd, teneinde de
snelheid in die woonzone te beperken.

Studieovereenkomst wateroverlast
Edegem

In het kader van het zoeken naar konkrete op
lossingen in verband met de weerkerende water-

•

•
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overlast op sommige plaatsen in onze gemeente
werd een studiebureau aangeduid om konkrete
voorstellen op hun haalbaarheid te toetsen en ver
der uit te werken. De ereloonkosten zijn vastge
steld op 665.000 fr.

De huidige overeenkomst heeft betrekking op:
- kruispunt Sterrenlaan/Fort V-straat
- kruispunt Prins Boudewijnlaan/Ter Tommenstraat
- Pieter van den Bemdenlaan.
Voor de problematiek van de Beekstraat en om
geving bestaat reeds een overeenkomst.

Het gemeentebestuur hoopt door deze inspannin
gen tegen het eind van het jaar een konkreet in
zicht te hebben in mogelijke oplossingen.

Belasting op het afgeven van
administratieve stukken

Ingevolge vvijziging van de wet houdende fiskale
en financiële bepalingen, verhoogt de prijs van de

takszegels voor uittreksels uit de akten van de
burgerlijke stand of uit de bevolkingsregisters van
90 naar 200 fr.

Tengevolge daarvan wordt trouwen duurder. De
prijs van het trouwboekje bedraagt voortaan 460
fr. i.p.v. 350 fr.

Tijdelijke politieverordening op het
verkeer kruispunt
Omheininglei/Volhardingsstraat/A.
de Gerlachestraat/J. Lipsiusstraat

Op voormeld kruispunt zal ter beveiliging van de
weggebruikers een rond punt en een voetpaduit
breiding worden aangebracht.

Het gaat hier om een testopstelling voor de perio
de 20.9.1993-20.11.1993.

•

fagen van bezinning:
verzoening - vrede - herdenking

Zaterdag 6 november te 20.00 uur

HULDE AAN DE GEFUSILLEERDEN VAN DE OORLOG 1914-1918 0p het Fort 5.

Bijeenkomst aan de hoofdingang van het fort om 19.45 uur.

Met medewerking van de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

* Donderdag 11 november te 10.00 uur

HERDENKING VAN DE WAPENSTILSTAND

Plechtige eucharistieviering in de basiliek O.-L.-Vrouw-van-Lourdes, Hovestraat, gevolgd door
bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats en aan het mo
nument in de Vrijwilligersstraat, met de medewerking van de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

* Zondag 21 november te 10.45 uur

Ter gelegenheid van het FEEST VAN DE DYNASTIE

TE DEUM EN GEBED VOOR DE KONING in de basiliek O.-L.-V-van-Lourdes,
na de eucharistieviering van 10.00 uur.
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Berichten • berichten • berichten

Baas in eigen portemonnee

Uitgaven hebben de neiging alsmaar de hoogte
in te gaan. Wanneer je dan plots verstrikt ge
raakt in de schulden is dit meestal niet te wijten
aan één overbodige luxe-uitgave, maar eerder
aan een levenspeil dat zich ongemerkt en drup
pelsgewijs opdringt.

In een reeks bijeenkomsten geven we nuttige
tips om te besparen en technieken om je budget
te beheersen. Via groepsgesprekken doorbre
ken we het taboe rond geld en schulden.

Waar? Oude raadzaal van O.C.M.W. Edegem,
Oude-Godstraat 110

Wanneer? Drie woensdagen vanaf 10 novem
ber, telkens van 9 tot 12 uur

Inschrijven? O.C.M.W. Edegem, sociale
dienst, tel. 457.17.10.

Prijs? Afhankelijk van het inkomen.

Verkoop gevonden fietsen

Het gemeentebestuur is in het bezit van een
aantal gevonden heren-, dames- en kinder
fietsen en biedt deze, rekening houdende met
de wettelijke voorschriften ter zake, te koop aan
in de staat waarin ze zich bevinden. Deze
fietsen zijn te bezichtigen op zaterdag 13
november e.k., van 9 tot 12 uur, in hal 44 van
Fort 5 (ingang Rogier van der Weydenstraat).
iedere fiets zal genummerd zijn.

U kan ter plaatse een schriftelijk bod doen op de
fiets(en) die u wenst te kopen. Daartoe zullen
formulieren ter beschikking liggen. Het minimum
bod per fiets is bepaald op 100 fr.

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen
zal in zijn eerstvolgende zitting de biedingen
openen en de toewijzing doen aan de hoogste
bieders. Deze worden dan verwittigd.

Huwelijken

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de

gemeente Edegem heeft beslist dat vanaf 1 ja
nuari 1994 volgende regeling in acht wordt ge
nomen voor de huwelijksplechtigheden op het
gemeentehuis:

UUR/DAG ma. di. wo. do. vr. za.
09.00 X X X X
09.30 X X X X
10.00 X X X X
10.30 X X X X
11.00 X X X X
11.30 X X X X
12.00
14.00 X X X
14.30 X X X
15.00 X X X

15.30 X X X
16.00 X X X

Op zon- en feestdagen kunnen er geen huwelij
ken voltrokken worden.

De hogervermelde uren (x) duiden het
aanvangsuur aan en de huwelijksplechtigheid
duurt ongeveer 20 minuten.

Gebruik hoogdrukreiniger

Reeds herhaaldelijk hebben wij moeten vast
stellen dat inwoners die zich een hoogdrukreini
ger hebben aangeschaft, deze ook gebruiken
voor het reinigen van de voetpadtegels vóór hun
woning.

Op die manier echter wordt het zand tussen de
tegels weggespoten, waardoor deze los komen
te liggen. Een veilig gebruik van het voetpad
komt zo in het gedrang en de gemeentelijke dal
leerders moeten extra herstellingswerken uit
voeren, die met een kleine inspanning van de
inwoners kunnen vermeden worden.

Daarom volgende oproep:
gebruik geen hoogdrukreinigers om het
voetpad te reinigen!

•

•

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 6 1111111111111111



Berichten - berichten - berichten

•
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Gemeentelijk Viswater Romeinse Put

De aanleg van het nieuwe viswater Romeinse Put
verloopt volledig volgens planning en zal vermoe
delijk einde van dit jaar kunnen voltooid worden.
Einde oktober/begin november zal een eerste
proefuitzetting van enkele vissoorten gebeuren
volgens advies van het Advieskomitee Ge
meentelijke Viswaters Edegem. Indien alles naar
wens blijft verlopen, zullen de houders van een
gemeentelijke visvergunning waarschijnlijk vanaf
het seizoen 1994 (de nieuwe visvergunningen zijn
geldig van 1 maart 1994 tot 28 februari 1995)
terug hun geliefde hengelsport kunnen beoefenen
op het viswater Romeinse Put. In het volgend info
blad volgt verder nieuws.

De Lijn in Edegem

In ons vorig informatieblad publiceerden wij een
artikel ons toegestuurd door De Lijn, waarin uitleg
wordt gegeven over de vervoerbewijzen en de ta
rieven.

Naar aanleiding van dat artikel kregen wij de re
aktie van inwoners dat de reduktiekaart (W.1.G.W.,
B.G.J.G.), die 140 fr. kost en 16 strippen telt, voor
de verplaatsingen van Edegem naar Antwerpen in
de praktijk niet gunstiger uitvalt dan een stads
kaart, waarvoor 185 fr. dient betaald en geldig is
voor 8 ritten. De reduktiekaart krijgt immers voor
een verplaatsing van Edegem naar Antwerpen
drie afstempelingen.

Uit navraag bij De Lijn is gebleken dat voor de ver
plaatsingen binnen het stadsgebied geen kortingen
worden toegestaan en daarom op de reduktiekaart
de voorstadsafstempeling wordt toegepast. Voor
de verplaatsingen binnen het stadsgebied rijdt men
bijgevolg voordeliger met een stadskaart in zoverre
dat die verplaatsingen niet langer duren dan 60 mi
nuten. Voor verplaatsingen van meer dan 60 mi
nuten of naar de streek toe (bvb. verplaatsing van
Antwerpen naar Kontich of Waarloos) is dan toch
weer de reduktiekaart voordeliger.

Herprofilering Drie Eikenstraat

Zoals wellicht bekend zal, in het kader van het

verkeersleefbaarheidplan, het gedeelte Drie
Eikenstraat tussen Strijdersstraat en Prins
Boudewijnlaan heraangelegd worden.

De voorbereidende werken door Belgacom en
Electrabel zijn achter de rug. De wegeniswerken
zijn gestart op maandag 11 oktober 1993 en zul
len in fasen uitgevoerd worden om het verkeer
zoveel mogelijk langs de Drie Eikenstraat te laten
doorgaan.

Eerst wordt het gedeelte tussen Verbindingsstraat
en Strijdersstraat aangepakt, inbegrepen de aan
leg van een verkeersplateau t.h.v. de Kladden
bergstraat en een voetgangersoversteekplaats
t.h.v. de Verbindingsstraat.
Voor de uitvoering van deze werken dient de vol
ledige breedte van de Drie Eikenstraat afgesloten
te worden, wat een omleiding voor het verkeer tot
gevolg heeft.

Deze omleiding zal ingesteld worden tijdens de
periode 2 november 1993 te.m. 23 december
1993 en wordt in beide richtingen voorzien langs
volgende straten:
De Pelgrim, Oude Terelststraat (tussen De Pel
grim en Verbindingsplein), Verbindingsplein, Leo
nardo da Vinci\aan, Boerenlegerstraat (tussen
Leonardo da Vinci\aan en Archimedeslaan), Archi
medeslaan, August Coo\slaan (tussen Archi
medeslaan en Mgr. Cardijnlaan), Mgr. Cardijn\aan.

Voor de werken tussen Acht Eeuwenlaan en De
Pelgrim, voorzien in het voorjaar 1994, wordt een
kleinere omleiding van kracht, waarover later
meer.

Zoals gezegd zal de verdere verkeersafwikkeling
via de Drie Eikenstraat gebeuren, op één rijstrook
met verkeerslichten.

De werken zullen in totaal ongeveer 5 maanden in
beslag nemen. Vanzelfsprekend zal het ge
meentebestuur alles in het werk stellen om de on
vermijdelijke hinder tot een minimum te beperken.
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26juni 1993

Herinner je de
Roefeldag nog?

322 Edegemse kinderen kregen die dag de kans om een kijkje te
nemen hoe grote mensen hun beroep uitoefenen. Alvast onze dank
aan alle entoesiastelingen die meewerkten!II

Een boeiend verhaal

Ik wachtte in de nogal klein uitgevallen hal van de Edegemse politie op
een incident dat belangrijk genoeg was om het de wereld wijzer te

maken, toen daar opeens een 20-tal aspirant-politieagenten luidruchtig plaats- •
namen. 5 minuten later leidde een verdacht vriendelijke dame deze toe
komstige politieagenten naar een soort raadszaal. Mijn persinstinct vertelde
me dat ik daar wel een portie nieuws zou vinden voor de nieuwste editie van
de "Roefel-krant". Mijn voorgevoel had me niet bedrogen, toen ik merkte dat
iedereen plaats nam rond een grote raadstafel waar een rot in het vak van
politieagent het woord nam. Deze had het over een tekort aan dienaars van
de wet en probeerde de geïnteresseerde minderjarigen zover te krijgen
zwart werk te verrichten. De omgeprate jongeren (die allen onder de 12
levensjaren waren) lieten zich bepraten en legden een dure eed af. Deze
luidde:
Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet
en trouw aan de wetten van het Belgisch volk!
Hierna werden de ingewijde dienaars van de wet uitgedost met de
nieuwste politie-rage, zelfs de handboeien die sommigen het krabben op
de rug belemmerden, ontbraken niet! Hierna werden de groene politie
agenten uitgelegd dat een politieagent er niet enkel is om dat pak te
dragen. Daarom werden de 6 geboden van de goede agent opgesteld:
1. Burgers die de weg vragen zult gij eren.

2. Zware misdadigers zult gij bekeren.
3. Ontv lucht nooit een ongeval.

4. Lok alle boeven in de val. •
5. Het verkeer houdt ge van alle onregelmatigheden rein.
6. En verloren voorwerpen moeten weer teruggevonden zijn.
Na deze ceremonie werden de al minder groene ambtenaren in functie verder ingewijd in de geheimen
van het politie-zijn. Zo kwamen ze door een geheime gang die langs een volgens mij gecamoufleerd ver
trek en een gevaarlijk steile trap, die volgens mij als afschrikmiddel voor ongewenste pottekijkers diende,
leidde naar een kamer met talloze lichtjes, knopjes en opvallend veel telefoontoestellen. Deze kamer
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droeg de naam "politieplanton" en werd terecht het hart der politie genoemd. Hier stond men rechtstreeks
in verbinding met de 100 en de brandweer. Via een grote radio had men ook contact met de politie van
Antwerpen en verschillende politiewagens. Hier werd mijn collega ontdaan van de handboeien waar hij al
de hele tijd geboeid naar had staan kijken en konden wij na een boete wegens fout parkeren op weg naar
de volgende Roefel-post om de wereld openbaar te maken wat zich daar allemaal afspeelt.

• Uw correspondent ter plaatse,
Valentijn De Boe

Roefel '93 was zeker geslaagd! Of het in '94 ook zal lukken, hangt af van alle medewerkers. Denk
je ons op één of andere manier te kunnen helpen, bel dan: 457.84.70.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll l l l l l Il l Il l l l l l l l l l l Il Il 9 11 Il 11111111111



Ontwikkelingsamen
werking Edegem

Indische Chaya 1993 Najaarsaktiviteiten '93

!

Op zaterdag 4 en zondag 5 september vond op de
hoek van de Strijdersstraat en de Terelststraat we
derom dit jaar - voor de twaalfde keer - de uitbating
van de Indische Chaya plaats. Dé gelegenheid om
uw kennis van uitheemse geneugten te verrijken,
en... op de koop toe een prettige manier om uw
steentje aan de Derde Wereld bij te dragen!

Een duizendtal mensen waren het perfekt met ons
eens en brachten een bezoek. Onze ploeg van on
geveer 80 vrijwilligers probeerden op hun beurt alle
bezoekers zo tevreden mogelijk te stemmen.
Ongeveer 900 aperitieven werden aan tafel bezorgd
en bijna 700 menu's verorberd. Onze inmiddels be
faamde pakurasbakkers stoomden bijna 2.000 stuks
overheerlijke groentenmengelingen klaar.

En vergeten we niet ons tombolakraam waar de in
middels gekende en overheerlijke drie-granenbro
den te verkrijgen waren. Dank zij de gulle gift van
een Edegemse bakker, enkel en alleen verkrijgbaar
ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten.

Dit alles resulteerde in een bruto-omzet van bijna
700.000,- fr.

Dank aan iedereen die meehielp om dit resultaat te
bereiken.

ALLES TESAMEN BETEKENT DIT EEN
BATIG SALDO VAN MEER DAN 460.000,
BFR. TEN VOORDELE VAN ONZE IN
DISCHE PROJEKTEN!
MET DE BELGISCHE CO-FINANCIERING
WORDT UITEINDELIJK 1.840.000,- BEL
GISCHE FRANK OVERGEDRAGEN!

Aktiedagen 11.11.11
op 11 en 14 november '93
in samenwerking met de Edegemse Jeugdraad,
de jeugdklubs en de Edegemse bakkers.

* Broodzakkenaktie
Vanaf eind oktober zal uw bakker een
aparte broodzak gebruiken om uw aan
dacht mee te vestigen op 11.11.11.

Zeepkistenrace voor de jeugd
op 11 november om 14 en 21 uur - Fort 5
{sponsoringformulieren zijn verkrijgbaar
op het administratief centrum)

* Dubbelfuif in Kruispunt en Limerick
op 11 november vanaf 21 uur

* Verkoop van 11.11.11-wenskaarten
op 14 november deur-aan-deur-verkoop
en ophaling van de steunenveloppen

Wenst U meer informatie omtrent bovenvermelde
aktiviteiten, kontakteer Marianne Bellon, tel.
457.78.40 (218).
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Zorg voor het
leefmilieu
leefmilieustand jaarmarkt '93
De aanwezigheid van een leefmilieustand op de jaar
markt ging niet onopgemerkt voorbij.

Naast het hele gamma milieu-informatie werd de aan
dacht toegespitst op de aktie 'Goede gronden voor
propere honden'.
Geïnteresseerden konden zelfs gratis in het bezit komen
van hondepoepzakjes.

•

De mogelijkheid om in het bezit te komen van een VAM
kompostvat of een KGA-box werd ook aangeboden ter
gelegenheid van de Edegemse jaamarktfeesten.

De standhouders, leden van de gemeentelijke werk
groep leefmilieu en de gemeentelijke adviesraad voor
milieu en natuur, gaven de belangstellenden hierover

• een gedetailleerde uitleg.

De interesse voor milieu groeit nog steeds. Het aantal
jaarmarktbezoekers dat de leefmilieustand bezocht, was
hiervan het levende bewijs.

Kroonkurkenaktie '93
Op zondag 19 september ll. vond op het podium
van de Elsdonkfeesten de prijsuitreiking plaats
van de kroonkurkenaktie schooljaar 1992-1993.

In totaal werden meer dan 1.400 kg kroonkurken
via de Edegemse scholen ingezameld.
Het O.-L.-V.-van Lourdeskollege slaagde er we
derom in de "WISSELBEKER LEEFMILIEU" te
veroveren. De leerlingen van deze school verza
melden 465 kg kroonkurken.

Alle leerlingen van de drie best geklasseerde
scholen ontvingen een reuze-kroonkurk-flesope
ner. Al wie zich inzette voor de aktie, kreeg een
brevet uitgereikt.

VAM-vat aankoopaktie
Op zondag 19 september, ter gelegenheid van de
prijsuitreiking van de kroonkurkaktie, vond ook de
trekking plaats van onze VAM-vat-wedstrijd. Al wie
tussen 1 april en 19 september '93 een komposte
ringsvat kocht, was kanshebber om een boeken
bon t.w.v. 5.000,- fr. te winnen. Een onschuldige
kinderhand trok de naam van de familie Peeters
Goris, Ter Voortlaan 95.

Een hartelijke proficiat voor de winnaar en veel
sukses gewenst aan alle deelnemers met hun mi
lieubewuste aankoop.

KGA-ophalingen
2 december van 13.30 tot 14.15 uur 
Buizegemlei (thv St.-Gorikspl.}
14.30 tot 15.15 uur - Romeinse Put (thv nr. 2)
15.30 tot 16.15 uur - Romeinse Put (thv dreef)
16.30 tot 17.15 uur - Boniverlei (Leopold lil-lei)
17.30 tot 18.15 uur - De Wieken
18.30 tot 19.30 uur - St.-Goriksplein

3 december van 13.30 tot 14.15 uur 
W. Herreynsstraat (speeltuin)
14.30 tot 15.15 uur - Joe Englishlaan
15.30 tot 16.15 uur - Eysegemblok
16.30 tot 17.15 uur - B. van Orleyplein
17.30 tot 18.15 uur -G. de Cremerstraat
18.30 tot 19.30 uur - Noulaertsplein

4 december van 10.00 tot 12.00 uur 
Gemeenteplein
12.30 tot 14.30 uur 
Ph. de Monteplein
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Kalender
Tentoonstel I ingen

~
Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraa t 14- 2650 Edegem

@
;,,

73
'----.:

}

I -
MARCELVANDENVEN

JEANNINE VAN DURME

BERICHT AAN ALLE EDEGEMSE
BEELDENDE KUNSTENAARS

Gezien het sukses van de tentoonstelling, "Dialoog:
Woord en Beeld" vorig jaar, heeft de Raad van
Beheer besloten voor 1994 een gelijkaardig initiatief
te nemen.

Schilders, beeldhouwers, fotografen, grafici. aquarel
listen, textielkunstenaars, e.a. van Edegem worden
uitgenodigd het onderwerp of de sfeer van Vlaamse
epen en balladen uit te beelden.

Hun werk zal na selektie worden tentoongesteld in
Huis Hellemans van 7 mei tot 5 juni 1994.

Wie deze uitdaging boeit, kan voor inlichtingen en/of
deelname terecht bij dhr. A. De Roeck of mevr. 1.
Waterschoot, op de zetel van de vzw Tentoon
stellingshuis Hellemans, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19, Edegem (Tel: 457.78.40).

Wie voor 7 november a.s. inschrijft krijgt de teksten
toegestuurd en kan dan beslissen al dan niet deel te
nemen aan deze wedstrijd.

Van 23 oktober tot 21 november 1993 wordt in Huis
Hellemans een retrospektieve tentoonstelling georga
niseerd met olieverfschilderijen, houtskool en sanginne
tekeningen van Marcel Vandenven.

Van 27 november tot 19 december stellen Jeannine Van
Durme met aquarellen en Roland Coene met keramiek
tentoon in het Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Helle
mans.

EEN BEZOEK LOONT ECHT DE MOEITE!

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag en zon
dag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur, dinsdag van 10
tot 12 uur, woensdag van 14 tot 17 uur en vrijdag van 14
tot 16 uur.

é
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KULTUUR

Zaterdagavondko nee rt

Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u
graag uit op zijn derde en laatste zaterdag
avondkoncert van dit jaar:

SP1FA TRAEY
/brengt u een pianorecital:

"Waaier van d Europese Klaviermuziek"
met mzaziel van Bach tot Bartok.

Plaats: St.-Antoniuskerk
Drie ikenstraat, Edegem

Datum: zaterdag 4 december 1993
om 20.15 uur

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

e l Mooi kader - Hoog niveau - Lage prijs -
Prachtige akoestiek - geen parkeerproble
men!

Voorverkoop en informatie: Kristel Kussé, p.a.
Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel.: 457.78.40 - toestel 13

Reservatie via de gemeentelijke info-foon:
Tel.: 457.78.88 - 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 willekeu
rige 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.

Gemeentelijke
openbare
biblioteek

Bekroningsfeest kinder- en jeugdjury 1993

Het eerbetoon aan Jo Briels, één van de win
nende schrijvers met "Ik haat het knechtjeshuis"
wordt o.a. door een aantal K.J.J.-ers van de
Edegemse biblioteek opgeluisterd. Zij zullen een
korte illustratie van het bekroonde boek op het
toneel zetten.

Woensdag 3 november
in de zalen van het Bouwcentrum tijdens
de Boekenbeurs 1993

De prehistorie van het lezen

i.s.m. de Jonge Gezinnenaktie van de Bond

"Leren lezen" begint bij peuters al op de leeftijd
van 20 maanden. Een gedachte waaraan vele
ouders en opvoeders nog moeten wennen.
Nochtans blijkt uit wetenschappelijk onderzoek
dat in de voorschoolse periode de basis wordt
gelegd om goed en met plezier te leren lezen.

Lieve Van Hulst (medewerkster PLOB) komt ons
hierover een hele avond boeiend vertellen met
achtergrondinformatie en vooral praktische tips
rond boeken en voorlezen om voor peuters en
kleuters een rijke leesomgeving te scheppen.

Dinsdag 16 november om 20.00 uur
Gemeentelijke Openbare Biblioteek
Hovestraat 55, Edegem
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Sociaal-pedagogische toelage
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 ge
handikapt kind (minimum 66% invaliditeit), dat
niet geplaatst is in een instelling, een jaarlijkse
toelage van 6.000 fr. als tussenkomst in de
bijzondere 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
verlofperiode in familieverband doorbrengt.

De toelage wordt globaal per jaar toegekend

vanaf het ogenblik dat de verhoogde kinder
bijslag wordt uitgekeerd en de uitbetaling
wordt stopgezet op het einde van het kalen
derjaar waarin het kind de leeftijd van 21 jaar
bereikt.

Om de toelage te kunnen genieten, 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 maat
schappelijk assistente. De aanvragen voor het
verkrijgen van de sociaal-pedagogische toela-
ge moeten uiterlijk 19.11.93 ingediend worden @e
bij het Kollege van Burgemeester en Sche
penen. Gelieve onderstaande strook te ge
bruiken teneinde een aanvraagformulier te
krijgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -x -·
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.

Gemeentelijke Sociale Dienst, Gemeentehuis
Kontichstraat 19, 2650 Edegem.

Handtekening

DE WEEK VAN DE DERDE LEEFTIJD

De Gemeentelijke Seniorenraad organiseert, in samenwerking met
de Gemeentelijke Gezinsraad, een

OPEN ALGEMENE TOELICHTINGSVERGADERING ROND HET TEMA
DEMENTIE en DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER
OP VRIJDAG 12 NOVEMBER 1993 VAN 14.00 TOT 16.30 UUR

@

in de feestzaal van het O.C.M.W.-Edegem, Oude-Godstraat 110 te 2650 Edegem, naar aan
leiding van "De Week van de 3de Leeftijd".

Een praktische voorstelling, gedokumenteerd met dia's zal gegeven worden door
Dokter P. Cras, neuroloog en specialist in het opvolgen én behandelen van dementie

en de ziekte van Alzheimer.
Deze toelichtingsnamiddag is voor iedereen toegankelijk en

wordt u warm aanbevolen!
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KERSTVAKANTIE Wilt U meer weten? Telefoneer even naar de
sporthal. Wij zijn U graag van dienst!

Sport en spel in "den Willecom"

•

KLEUTER-OPEN-DEUR-DAG

WAT: KOMEN ZWEMMEN, samen met mama of
papa, en daarna GRATIS ONTBIJT aan de zwem
badrand (een koffiekoek en een kop warme cho
comelk of koffie)

WANNEER: ZATERDAG 20/11/93
tussen 9u00 en 12u00

PRIJS: GRATIS, VOOR NIETS!!!

11 NOVEMBER:
WANDEL-MEE-DAG 1993

DE ZWEMKRIEBEL

Ook dit jaar wordt in Edegem de Bloso Wandel
Mee-Dag georganiseerd. Wandelvereniging De
Wandelaar neemt U mee voor een 10 km lange
wandeling langs de mooiste Edegemse plekjes. Er
wordt vertrokken om 14u00 aan het vroegere ge
meentehuis, op het gemeenteplein. iedereen is
welkom.

Edegems INSTRUCTIEBAD
Vrijwilligersstraat 34
2650 Edegem, tel. 457 03 54

MEEBRENGEN: Zwemgerief & iemand die met
je mee in het water gaat

WAAR:

DE WANDELKRIEBEL

Tijdens de kerstvakantie '93-'94, van maandag
27 te.m. vrijdag 31 december '93 en van maan
dag 3te.m. donderdag 6 januari '94, telkens van
1 0u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt
opnieuw sport en spel voor leerlingen van het
lager onderwijs georganiseerd in en rond de
sporthal "den Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door pro
fessionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sport
hal blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal
en drank meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
1 000 fr. per kind voor de 1 ste week (5 dagen),
800 fr. per kind voor de 2de week (4 dagen),
verzekering inbegrepen. De betaling dient wel in
zijn geheel per week (dus niet dag per dag) bij de
inschrijving te gebeuren.
Enkel indien het kamp niet volzet is, kan de eerste
dag van de week de betaling ter plaatse gebeu
ren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan vanaf 22 novem
ber a.s. in de gemeentelijke sporthal "den
Willecom", Terelststraat 2 te 2650 Edegem 
Telefoon 457.46.62.

•
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Een groot percentage van de door de politie
diensten geregistreerde kriminaliteit wordt ingeno
men door diefstallen. Meer dan de helft daarvan
gebeurt met braak, inklimming of valse sleutels.
De meerderheid daarvan vindt plaats in huizen en
appartementen.

Veel van de inbraakgevallen kunnen voorkomen

worden door als bewoner attenter te zijn en tevens
door een nauwere samenwerking tussen inwoners
en politie.

Teneinde onze bevolking daarvoor meer be,, [
te maken, organiseert het gemeentebestuur van
Edegem samen met de politie een "week van de
inbraakpreventie". Hieronder volgt het programma:

•

Ook de werking en de organisatie van
politie Edegem wordt toegelicht. Van
zelfsprekend is er mogelijkheid tot
vraagstelling.

* Permanente weekend
tentoonstelling

In de kleine zaal van 't Centrum,
Strijdersstraat.

Er wordt getoond hoe met eenvoudig
materiaal de woning beter kan beveiligd
worden.

- vrijdag 19 november
van 17 tot 21 uur

- zaterdag 20 november
van 10 tot 20 uur

- zondag 21 november
van 14 tot 20 uur.

*Informatieavonden in
de diverse wijken

- woensdag 17 november te 19.30 uur
in zaal De Schrans, Molenveldlaan

- donderdag 18 november te 19.30 uur
in de raadzaal van het oud gemeente
huis, gemeenteplein

- vrijdag 19 november te 19.30 uur
in de wijkschool, Jan Verbertlei

- maandag 22 november te 19.30 uur
in de kleine zaal van Elzenhof,
Parklaan.

Tijdens deze avonden zullen, aan de
hand van voordrachten en een dia
montage, tips gegeven worden ter voor
koming van inbraak in private woningen.

IEDEREEN VAN HARTE
WELKOM, WANT:

VEILIGHEID, DAAR ZORGEN
WE BEST SAMEN VOOR!

«ar #lik
l·•ooRKOMINGnzgig
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•

Gemeentelijk informatieblad nr 153

Nieuwe telefoonnummers
Gemeentediensten

(lees op Pagina 8)



INHOUD
Openbare vergaderingen
adviesraden

•

•

Abonnement agenda's
gemeenteraadszittingen

In de refter van het administratief centrum:
• jeugdraad - donderdag 24 februari - 20.00 uur

In de raadzaal van het oud gemeentehuis:
• kultuurraad - dinsdag 25 januari - 20.00 uur

milieuraad - donderdag 27 januari - 20.00 uur

' seniorenraad - vrijdag 11 februari - 14.00 uur

Volgende algemene vergaderingen van de
gemeentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor
het publiek:

3
4-6

7

8
9

17
18
19

20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
24

9
10

11-14
15
15
16

De burgemeester aan het woord
Het gebeurde in de gemeenteraad
Wateroverlast Fort V-straat en
Pieter van den Bemdenlaan

Nieuwe telefoonnummers
voor gemeentediensten

Provinciale tegemoetkomingen
Verbouwingswerken administratief
centrum

Klein gevaarlijk afval
Extra katern "Beleidsbrief 1994"
Brief van het Kabinet van de Koning
Drugs
Balkanaktie van de Gemeenten
Ombudsman van de
Vlaamse Gemeenschap

Kunstcentrum Huis Hellemans
Heemmuseum "De Pastorij"
Kumulatie Belgisch met
buitenlands pensioen

Viswater Romeinse Put
Senioren-info
Met "De Lijn" naar Metropolis
Nieuwe vervoerbewijzen "De Lijn"
Komitee Edegemse Koncerten
Vrienden van de Edegemse Koncerten
Gezinsaperitiefkoncerten 1994
Gemeentelijk Feestkomitee
Tweede Edegems Tuinfeest
Speelweken 1994 - basiskursus
De Sint op bezoek
Basiskursus automekaniek voor vrouwen
Sport en spel in "den Willecom"
Jeugd, demokratie en verdraagzaamheid

Redaktie
Koen Snyders, Alex De Roeck, Kris Leysen,
Hugo Stabel, Marjon Thienpondt, Anne-Marie Van
Gaver, Raymond Van Dijck (Redaktiesekretaris).
Vormgeving
Raymond Van Dijck
Ontwerp vooromslag
François Blanpain

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90 te Edegem

153- januari 1994

Via het abonnement op de agenda's van de ge
meenteraadszittingen krijgen de geïnteresseerde
inwoners informatie thuis gestuurd omtrent de ver
gaderingen van de gemeenteraad en alle on
derwerpen die binnen deze raad zullen besproken
worden.

Heeft ook U belangstelling voor de werking van de
gemeenteraad, stort dan 150 fr. op rekening nr.
000-0009054-33 van het gemeentebestuur Ede
gem, onder vermelding "Abonnement Gemeente
raad".
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De burgemeester
aan het woord

•

•

Beste inwoners,

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer enkele weken opgeschoten. Niettemin bied ik U
nog graag mijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar: een goede gezondheid en
veel sukses bij datgene wat U in 1994 wil ondernemen!

Ook voor het bestuur wordt 1994 een belangrijk jaar, dat de bestuursperiode 1988-
1994 afsluit.

De begroting 1994 die door de gemeenteraad werd goedgekeurd toont aan dat onze
financiën nog steeds gezond zijn. Naar goede gewoonte is de begroting in evenwicht
en ook wordt voor 1994 geen verhoging van de belastingen voorzien. Daarentegen
werd de verhaalbelasting op de wegenuitrusting ten dele afgeschaft. De begroting
1994 bewijst wederom de grote zorg die het bestuur wil spenderen aan de kwaliteit
van onze leefomgeving.

De voorbije vijf jaar is er hard gewerkt en werden op vele beleidsdomeinen tal van
initiatieven ontwikkeld, zodat het logisch is dat in het jaar 1994 grote aandacht zal
gaan naar het afwerken van geplande projekten. Grote aandacht gaat o.m. naar het
probleem van de veiligheid, zowel de bestrijding van de kriminaliteit als de bevor
dering van de verkeersveiligheid. Tevens hoop ik dat in 1994 het dossier
geluidshinder E19 kan afgerond worden en dat er oplossingen komen voor de steeds
weerkerende wateroverlast. Doch ook op tal van andere domeinen, zoals milieu,
kultuur, jeugd, gezin, emanicipatie, sport, rekreatie ... zal het bestuur in 1994 nieuwe
initiatieven nemen.

Al deze initiatieven, waarvan de belangrijkste in dit informatieblad worden toegelicht,
getuigen van onze doelstelling om onze gemeente te bewaren als een veilige thuis,
waar mensen gelukkig leven, waar zorg is voor de noden die ontstaan en waar het
bestuur in samenwerking met de inwoners werkt aan oplossingen voor onze ge
meenschappelijke uitdagingen.

Met vriendelijke groeten,

Uw burgemeester,

Koen Snyders
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Herziening regeling
verhaalbelastingen
Bij de aanleg van nieuwe wegen op initiatief van
de gemeente werden tot hiertoe de kosten
daarvan verhaald op de boordeigenaars door mid
del van een verhaalbelasting.
Zo werd er, naast de belasting op de aanleg van
riolen en de belasting op de aanleg van voetpa
den, een belasting op de wegenuitrusting (de kos
ten van de rijbaan) opgelegd. Bij laatstgenoemde
belasting werd ervan uitgegaan dat de boordeige
naars het voordeel genoten van een meerwaarde
van hun eigendom en dat het daarom logisch was
dat zij voor de kosten opdraaiden.
Aangezien gebleken is dat deze meerwaarde
veelal teoretisch is, werd door de gemeenteraad
besloten de belasting op wegenuitrusting af te
schaffen met ingang van 1 januari 1994.
Voor de lopende dossiers betekent dit, dat de jaar
lijkse betaling voor wegeniswerken wordt stop
gezet. De inwoners die hun aandeel destijds in
eenmaal (kapitaal) betaalden, zullen een ge
deeltelijke terugbetaling verkrijgen.
De verhaalbelastingen op de aanleg van voetpa
den en riolen daartegenover blijven behouden,
omdat de boordeigenaars rechtstreeks nut halen
uit bedoelde aanleg.

Nieuwe helmen
voor de brandweer
In 1989 stelde de gemeenteraad een programma
vast, voor de jaren 1990-1995, tot aankoop van
brandweermateriaal met 75% staatstoelage.
Aangezien het Ministerie van Binnenlandse Zaken
de Gallet Dräger helmen als helmtype voor de
brandweer heeft aangeduid, breidde de ge
meenteraad zijn besluit van 1989 uit met 72 zulke
helmen.

Kogelwerende vesten
voor de politie
Aangezien de kogelwerende vesten van politie
Edegem aan vervanging toe zijn, keurde de ge
meenteraad het bestek goed voor de aankoop van

_,_
4 kogelwerende vesten van beschermingsniveau
1 (bestand tegen kogels van 9 mm kaliber) en 1
kogelwerende vest van beschermingsniveau 2
(bestand tegen kogels van 12 mm kaliber). De
kosten worden geraamd op circa 300.000 fr.

Noodhulp aan India
De gemeenteraad stemde ermee in een eenma-
lige schenking te doen van 100.000 fr. aan e
slachtoffers van de aardbeving die eind september
1993 150 dorpen en 2 steden in India, in de om
geving van Andra Pradesh, teisterde.

Fort 5
Hangar 24 op Fort 5 wordt uitgerust met nieuw sa
nitair. Zowel toiletten als douches worden
voorzien. Er zal overwogen worden de toiletten
ook open te stellen voor de wandelaars. Geraam
de kostprijs: 2,8 miljoen frank.

Administratief centrum krijgt
alarminstallatie
Het administratief centrum in de Kontichstraat •
wordt uitgerust met een inbraakpreventiesysteem.
De gemeenteraad keurde in dat verband het be
stek goed. Geraamde kostprijs: 215.996 fr.

Gronden
In het kader van de wegeniswerken Boerenle
gerstraat/Arendsnestlaan wordt op die plaats door
de gemeente grond verkocht en aangekocht.
Ook op de hoek Prins Boudewijnlaan/Terelststraat
wordt een perceel gemeentegrond verkocht.

Verharding garage-inritten Baron
de Celleslaan
De gemeenteraad besloot de toegang tot de
garages gelegen op de hoek Baron de Celles-
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•

laan/dreef Hof ter Linden/Noulaertsplein door de
gemeentediensten te laten verharden met
gerekupereerd asfalt, dit om bij regenweer de
slijkerige bedoening tegen te gaan.

Voorstudie BPA nr. 7
"H azeschrans"
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de
ereloonovereenkomst, de raming en de onder
handse opdracht als gunningswijze voor het op
maken van een voorbereidende studie voor het
bijzonder plan van aanleg nr. 7 "Hazeschrans".
Deze voorstudie kan dan als basis dienen voor
verdere diskussie en overleg.

Door het uittreden van enkele gemeenten uit deze
intercommunale, die instaat voor de gasdistributie
in Antwerpen en omgeving, enerzijds, en door het
streven naar een 50/50-verhouding openbare
sektor/publieke sektor in de kapitaalaandelen, an
derzijds, krijgt de gemeente Edegem de mogelijk
heid om een 4000-tal "geparkeerde" kapitaalaan
delen definitief over te nemen voor een waarde
van 11 miljoen frank. Deze overname zal gefinan
cierd worden middels een lening bij de investe
ringsintercommunale IKA.

Gemeentelijke toelagen
De gemeenteraad stelde de bedragen vast van de
toelage 1993 voor de vaderlandslievende vereni
gingen, de ontspanningsinstellingen, de sociale
verenigingen en de instellingen met sociale ken
merken. In totaal gaat het hem hier over iets meer
dan 1 miljoen frank.

Openbare verlichting Jachtlaan
Het is noodzakelijk de openbare verlichting in de
Jachtlaan aan te passen.

Een aantal bestaande armaturen zal verplaatst
worden, andere zullen vervangen worden. Op die
manier wordt degelijke en gelijkvormige verlichting
verkregen in deze straat.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op
270.000 fr.

Wegenis- en rioleringswerken
Boerenlegerstraat
Aansluitend op de gemeenteraadsbeslissing waar
bij de verhaalbelasting op wegeniswerken werd af
geschaft, werd met de bewoners van de Boerenle
gerstraat een vergadering belegd, waarop ieder
een zich akkoord verklaarde met de geplande we
geniswerken.
Om het voorzien wegtracé mogelijk te maken, zal
de gemeente overgaan tot verwerving voor open
baar nut van een reeks percelen voorgrond.

Sporthal "den Willecom"
De gemeentelijke sporthal "den Willecom" krijgt
een balletzaal. Daartoe zal de huidige zaal C, die
gelegen is op de 1ste verdieping, uitgerust worden
met een parketvloer, wandspiegels e.d. Ook de
nodige sanitaire akkommodatie wordt voorzien.
De kostprijs van de werken wordt geraamd op
1.251.875 fr.

Aanpassing koncessieakte A.W.W.
Voor het benutten van de openbare wegen is de
A.W.W. (Antwerpse Waterwerken) jaarlijks aan de
gemeente een koncessievergoeding verschuldigd,
gelijk aan 2% van de totale wateropbrengst van
het jaar, voortkomend van het waterverbruik op
het grondgebied van Edegem. Voor 1993 bedroeg
deze vergoeding ruim 486.000 fr. Ingevolge aan
passing van de koncessieakte is de A.W.W.
voortaan vanaf het jaar 1994 aan de gemeente
Edegem een supplementair bedrag van 1.030.000
fr. (per kalenderjaar aan te passen aan de index
van de kleinhandelsprijzen) verschuldigd.

Belastingen
De gemeenteraad heeft de belasting op het louter
bezit van een hond afgeschaft. Deze belasting
werd beschouwd als een vergoeding voor de
prestaties die de gemeente moest doen voor het
proper houden van straten en pleinen.
De gemeentelijke hondentaks trof alle honde
bezitters, zowel deze van wie hun hond de straten
bevuilt als de baasjes die het vuil van hun hond
wegruimen.
De hondenliefhebbers vonden het niet fair dat de
hondebezitter die er zorg voor draagt dat geen
hondesmeur op de stoepen achterblijft op een
zelfde wijze wordt belast als de anderen.
Het gemeentebestuur heeft deze gedachtengang
bijgetreden en de hondentaks met ingang van
1.1.1994 afgeschaft.

Overname kapitaalaandelen van
@ 1.G.A.0.
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In de plaats komt een belasting op elke vorm van
bevuiling van het openbaar domein. Deze
vervuiltaks zal verschuldigd zijn door degenen die
op de openbare weg flessen, blik, papier, kleine
verpakkingen, hondepoep enzomeer achterlaten
alsmede door degenen die hun huisvuil niet
volgens de reglementaire bepalingen aanbieden
voor ophaling. Het tarief bedraagt naar gelang het
geval 1.000 fr. of 2.500 fr. per inbreuk.

Tevens moeten sedert 1.1.1994 de inwoners die
kennis wensen te krijgen van de eigen persoons
gegevens, overeenkomstig de wet tot bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, daar
toe een belasting van 100 fr. betalen. Deze be
lasting werd bij Koninklijk Besluit aan de ge
meente opgelegd.

Reconversie V-dienst O.C.M.W.
Ingevolge besparingsmaatregelen van de federale
regering moeten alle V(erpleeg)-bedden worden
afgeschaft. Het O.C.M.W.-Edegem beschikt sinds
1984 over 60 V-bedden.
Het O.C.M.W. kon op twee manieren reageren op
dit probleem. Ofwel moest er een reconversie
plaatsgrijpen naar 43 S(pecialisatie)-bedden,
waarvan 23 bedden voor lokomotorische zieken,
ofwel moesten er meer RVT-bedden (of rust- en
verzorgingstehuisbedden) geopend worden.
De overschakeling naar S-bedden brengt het risi
ko met zich dat indien na enkele jaren blijkt dat de
S-bedden onderbezet blijven, de overheid tot
sluiting van deze bedden zal beslissen. Daarbij

Stormbekken en noodoverlaat
Pieter van den Bemdenlaan

vervalt dan de mogelijkheid om RVT-bedden te
creëren. Het financieel tekort door de onder
bezetting van de S-bedden veroorzaakt, valt dan
ten laste van de gemeente.
Mede door deze onzekerheid voor ziekenhuis
bedden op termijn, heeft de Raad voor Maat
schappelijk Welzijn Edegem besloten om het
ziekenhuis te sluiten en over te gaan tot de
reconversie naar RVT-bedden.

In cijfers betekent dat:

- toestand tot 31.12.93:
65 ROB (rustoordbedden)
48 RVT (rust- en verzorgingstehuisbedden)
60 V (verpleegtehuisbedden)
totaal: 173

- toestand vanaf 1.1.1994:
64 ROB
104 RVT
totaal: 168.

Het sluiten van het ziekenhuis was zeker geen
gemakkelijke beslissing. Maar het was zowel in
het belang van de dienstverlening aan de
inwoners als van het personeel dat werd gekozen
voor de uitbreiding van het aantal rust- en
verzorgingsbedden. Deze beslissing is verant
woord omdat ze aansluit bij de toenemende be
hoefte aan opvang voor bejaarden met gezond
heidsproblemen.
Daarenboven wordt gehoopt dat later dit jaar ook
een definitieve start kan gegeven worden aan de
bouw van het nieuwe rustoord, zodat ook hierdoor
de toekomst van de dienstverlening aan de
andere bejaarden verzekerd is.

6
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Wateroverlast
Fort V-straat en Pieter van den Bemdenlaan

•

Door de gemeenteraad werd in de maand septem
ber 1993 de NV Gedas belast met een studie, in
verband met de wateroverlast die reeds verschei
dene malen bepaalde delen van het Edegems
grondgebied heeft geteisterd.
Er werden daarop voorstellen uitgewerkt, die door
de gemeenteraad in de laatste zitt ing van vorig
jaar werden goedgekeurd.

Deze voorstellen zijn de volgende:

In de Fort V-straat wordt een afvoerkoker voorzien
in het midden van de straat, vanaf de Sterrenlaan
tot aan de hooiweide in het fort.
De wateroverlast, die bij extreme situaties ont
staat, wordt opgevangen door roosterputten (1)
die ongeveer een 4 cm hoger zitten dan de nor
male straatkolken. Via een koker (2) van 40 x 80
cm (= +/- 200 liter/sekonde) en een buis (3) van
O 60 cm wordt het water afgevoerd naar de
hooiweide in Fort 5. Deze hooiweide (4) wordt
door aanleg van een kleine dijk als over
stromingsbekken (5) gebruikt.
Een eerste alternatief bestaat erin om in de Fort
V-straat te werken met een afvoerkoker in pre
fabelementen onder een verhoogde, niet over te

rijden, middenberm. Daardoor gaan echter een
12-tal parkeerplaatsen verloren. Het tweede
alternatief is een koker in ter plaatse gestort ge
wapende beton zonder middenberm. De kostprijs
hiervoor zal wellicht hoger liggen.
Met middenberm bedraagt de voorontwerpraming
van de kosten 4.353.500 fr., exclusief BTW.

Pieter van den Bemdenlaan
Op de bestaande riolen (1) in de Pieter van den
Bemdenlaan worden "overstorten" gemaakt. Deze
overstorten (2) monden uit in een stormbekken
(1500 m3). Hiertoe wordt de bestaande gracht +/
1 m dieper en +/- 10m breder gemaakt (3).
Grote opvangroosters (4) moeten het afstromend
water van het kruispunt Pieter van den Bemden
laan/Jachtlaan opvangen en eveneens naar het
stormbekken afvoeren. Terugslagkleppen (5)
moeten verhinderen dat water uit de kollektor in
de riolering van de Pieter van den Bemdenlaan of
in het stormbekken wordt gestuwd.
De voorontwerpraming van de kosten bedraagt
8.108.000 fr., exclusief BTW.
Er werd aan Gedas gevraagd nog een bijkomende
afwatering te voorzien van het mogelijk afstromen
de oppervlaktewater op het laagste punt van de
Pieter van den Bemdenlaan.

ort V-straat
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Sommige gemeentediensten krijgen
nieuwe telefoonnummers
Op 12 januari werden door het gemeentebestuur
Edegem een aantal nieuwe telefoonnummers in
gebruik genomen.
Deze nieuwe nummers zijn het rechtstreeks gevolg
van de uitbreiding van de telefooncentrale van het
politiegebouw. Vroeger had het administratief
gebouw voor haar telefoonverkeer een eigen
centrale. Deze voldeed echter niet meer aan de
eisen op gebied van moderne kommunikatie.
Aangezien de centrale van het politiegebouw van
een modern type en daarenboven krachtig genoeg
is, werd deze uitgebreid om zo ook het telefoon
verkeer van de gemeentelijke administratieve
diensten te verzorgen.

448.00.78

457.46.33

457.85.84

groen- en milieudienst

brandweer
(administratief nummer: voor info
en niet dringende oproepen)

biblioteek/diskoteek

457.46.93

458.06.08

457.42.01

457.46.62

457.03.54

457.22.44

457.94.46

457.97.81

458.28.36

449.55.79

muziekakademi

Edegems taalatiit

Drie Eikenstraat g
(o.a. kunstakader+ie}

sporthal

instruktiezwembad

kunstcentrum Huis Hellemans

sekretariaat
(ook voor informatiedienst,
ontvangerij, sociale dienst/kinder
opvangdienst, diensten
bevolking-burgerlijke stand)

dienst ruimtelijke ordening,
openbare werken, verkeer
(ook voor dienst gemeentewerken)

politie

groen- en milieudienst

f

De overige nummers van de
gemeentediensten blijven
bestaan:

De nieuwe nummers zijn:
450.42.00
algemeen telefoonnummer

450.42.10
gemeentelijke info-foon "Hallo Edegem"

450.42.90
dienst gemeentewerken

450.43.00
politie en
brandweer (alarmnummer)

450.43.70
sociale dienst/kinderopvangdienst/oud
gemeentehuis

450.43.90
gemeenteschool Andreas Vesalius Edegem

Volledigheidshalve vermelden we
ook nog even de faxnummers van
de gemeente:
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Provinciale tegemoetkomingen

•

•

Subsidies aan partikulieren ter ondersteuning
van de thuisverzorging van bejaarden

Het Provinciebestuur Antwerpen verleent een toe
lage aan personen en gezinnen die bij hen thuis
een bejaarde verzorgen. De tussenkomst be
draagt 150 fr. per dag en ze wordt maximaal toe
gekend voor 120 dagen 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 510.000 fr. +
10% per persoon ten laste.

De tegemoetkoming dient aangevraagd vóór 31
januari 1994.

Tegemoetkoming in de aankoop, plaatsing en
huur van kommunikatie- en alarmsystemen ten
behoeve van minder-validen en bejaarden

Het Provinciebestuur Antwerpen verleent een tus
senkomst in de kosten van:
- aansluiting, plaatsing en huur van een tele
foontoestel,

- aankoop en plaatsing van een doventelefoon,

Verbouwingswerken
administratief gebouw
Sedert half december zijn, wegens verbou
wingswerken, de diensten bevolking en
burgerlijke stand tot vermoedelijk mei 1994
ondergebracht op de 1ste verdieping van het
administratief centrum, Kontichsraat 19 te
Edegem. Daarbij komt dat de hoofdingang van
het administratief centrum afgesloten is.
Daardoor zijn de diensten bevolking en bur
gerlijke stand, alsook het gemeentesekretariaat
en de kabinetten van de burgemeester, sche
penen en gemeentesekretaris slechts bereikbaar
via de zij-ingang van het administratief centrum.
De nodige bewegwijzering werd aangebracht.

- aankoop en plaatsing van een deurtelefoon en
van een automatische deuropener,

- aankoop van alarmapparatuur,
- aankoop en plaatsing van een personena-
larmtoestel,

- het abonnementsgeld voor de aansluiting op een
alarmcentrale,

ten behoeve van de in de provincie Antwerpen
gehuisveste:

- ten huize verblijvende zwaar gehandicapten
(minstens 18 jaar),

- gehoorgestoorden (minstens 18 jaar),
- ten huize verblijvende bejaarden (minstens 70
jaar).

- geisoleerde zieken (minstens 18 jaar en een
invaliditeit van 66%),

- ten huiize verblijvende epileptici (minstens 18
jaar).

Het netto-belastbaar inkomen van 2 jaar terug
mag niet hoger zijn dan 460.000 fr. + 10% per
persoon ten laste.

De tegemoetkoming dient aangevraagd vóór 31
januari 1994.

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. Telefoon: 450.43.70.

Openingsuren: dinsdag van 9 tot 12 en van 17
tot 20 uur, donderdag van 14 tot 16 uur.

Minder-validen die voormelde diensten willen
raadplegen, dienen zich aan te melden op de
politiewacht (Kontichstraat 17), van waaruit de
betrokken dienst zal verwittigd worden voor
verdere dienstverlening.
Het gemeentebestuur verontschuldigt zich voor
deze tijdelijke hinder en rekent op het begrip van
het publiek.

Dienstverzekeringen
Wegens karnaval zal er op dinsdagavond 15
februari geen dienstverzekering zijn op de dienst
bevolking. Ook de sociale dienst zal die avond
niet toegankelijk zijn.
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Zorg voor het
leefmilieu
Data 1994 inzameling KGA ()

3 februari 4 februari 5 februari
2 juni 3 juni 4 juni
6 oktober 7 oktober 8 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksplein

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Cools/aan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein Gemeenteplein

7 april 8 april 9 april
4 augustus 5 augustus 6 augustus
8 december 9 december 10 december

10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

16.30-17.15 Boniverlei B. van Orleyplein
(Leopold 111-lei)

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

(') klein gevaarlijk afval

$

$
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EGROTING 1994
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• Onze voornemens, uw verwachtingen...
In vergadering van 15 december 1993 keurde de gemeenteraad de begroting en de be-

1 le1dsbrief 1994 goed, zoals voorgelegd door het kollege van burgemeester en schepenen.

De gemeentebegroting bevat de geplande en geraamde ontvangsten en uitgaven voor 1994
alsook de beslissingen die daarmee gepaard gaan.

De beleidsbrief daarentegen verduidelijkt de belangrijkste aksenten.

De hiernavolgende tekst is een samenvatting. De volledige beleidsbrief kan U bestellen door
te telefoneren naar de informatiedienst (tel. 450.42.00).

•
-(OBudget Overzicht

van de
totale cijfers:

Gewone Buitengewone
dienst dienst

ontvangsten 587.027.446 141.636.674

uitgaven 586.612.768 141.368.342

saldo 414.678 268.332

- .

De gemeentebegroting is naar goede gewoonte in
evenwicht terwijl de belastingdruk niet wordt
opgevoerd.
Inzake inkomsten wordt de belasting op honden
afgeschaft en vervangen door een belasting op
elke bevuiling van het openbaar domein (meer
hierover in het artikel "Het gebeurde in de
gemeenteraad").
Op het vlak van de uitgaven daalt de schuldenlast
met 6,1% en valt er een eenmalige en
uitzonderlijke terugbetaling van verhaalbelastingen
te noteren (lees in dit laatste verband het artikel
"Het gebeurde in de gemeenteraad").

Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 153 11



1

-0 j ~~luidshinder
wateroverlast
Het probleem van de geluidshinder E19 en de
oplossingen die in het verschiet liggen, werden in het
vorig nummer van dit informatieblad uitvoerig
beschreven. Inmiddels werd aan het gemeentebestuur
meegedeeld dat de aanbesteding voor de heraanleg
van het wegdek in de richting Brussel inmiddels is
gebeurd. De aanbesteding voor de heraanleg van het
wegdek in de richting Antwerpen zou eind februari
volgen, zodat het geheel van de werken in de loop van
het jaar 1994 kan uitgevoerd worden. Deze maand
worden met het Ministerie van Openbare Werken
konkrete afspraken gemaakt over de verlenging van de
geluidsberm.

Met het oog op het vinden van goede oplossingen voor
de wateroverlast, waardoor de gemeente op
verscheidene plaatsen getroffen werd tijdens de
afgelopen jaren, werden in verband met de situatie in de
Minervastraat besprekingen aangeknoopt met de
gemeente Mortsel. Het resultaat daarvan is dat Edegem
zich bereid heeft verklaard om gronden op de hoek
Minervastraat/Jacob de Roorestraat ter beschikking te
stellen voor de aanleg van een wachtbekken.

Voor wat betreft de situatie in Fort V-straat en Pieter van
den Bemdenlaan werden in de gemeenteraad van
15.12.1993 de eerste voorstellen goedgekeurd. Meer
daarover kan U lezen op blz. 7.

In een volgend stadium zal het onderzoek starten in
verband met de andere knelpunten inzake water
overlast.

-Qaneid
Kriminaliteit

Onze politie verzorgt een 24-uren-permanentie.
Voortaan zal gewerkt worden met een 5-ploegen
systeem, wat het mogelijk maakt de aanwezigheid van
onze politie in het straatbeeld te versterken en op
diverse plaatsen meer specifiek toezicht te
organiseren.
Aan de scholen van het secundair onderwijs zal
voorgesteld worden om samen met het gemeente
bestuur een preventief beleid te ontwikkelen op het vlak
van de drugbestrijding, zowel naar de jongeren als naar
de ouders toe.

12

Er zal getracht worden de inwoners meer bewust te
maken van de eigen verantwoordelijkheid die zij ter
voorkoming van inbraken dragen en aan te duiden op
welke wijze zij een positieve bijdrage kunnen leveren
voor de opbouw van een veiligere samenleving.

Tot slot zal het gemeentebestuur nauwkeurig
onderzoeken op welke wijze gebruik kan gemaakt
worden van de mogelijkheden die de federale overheid
heeft aangekondigd op het vlak van de veiligheid. Zo
wordt ondermeer voorzien dat de nodige financiële
middelen zullen vrijgemaakt worden om het de lokale
politie mogelijk te maken per schijf van 10 agenten 1
extra agent, hulpagent of burgerpersoneelslid aan te
werven.

Brandweer

De huidige autopompwagen van hetbe.ar 1963 zal
vervangen worden.
Daarenboven worden er onderhande: gepland, in
overleg met de provinciale overheio. ,n Lint een
vooruitgeschoven post van de brand degem op
te richten. De specifieke kosten u e werking
daarvan zullen gedragen worden ic gemeente
Lint.

Verkeersveiligheid

1994 staat in het teken van de afwerking van twee zeer
belangrijke projekten van het ''verkeersleefbaarheids
plan": de herinrichting van de Drie Eikenstraat en de
verwezenlijking van een zone 30 in de Fort 5- en
Kollegewijk.

Een nieuw projekt is de beveiliging van de
schoolomgeving aan het Pieter van Maldereplein. In
samenspraak met alle betrokkenen (school, ouders,
buurt) zal de verkeerscirculatie van het plein en
omliggende straten herschikt worden en zal een
sensibiliseringsaktie naar ouders en kinderen worden
gevoerd.

De herinrichting van het kruispunt Boniverlei/Buize
gemlei wordt eveneens verder voorbereid.

Het ontwerp voor de Kontichstraat (zone 30) krijgt
stilaan vorm. De inwoners van de straat zullen nauw
betrokken worden bij het tot stand komen van het
definitieve ontwerp.
De inspanningen inzake de verkeersopvoeding in de
scholen zullen opgevoerd worden. Zo wordt gedacht,
naar analogie van de bioklas, aan de oprichting van
een verkeersklas.

Het projekt "gemachtigde opzichters", dat goed loopt,
zal verder gezet worden. Ook zal werk worden
gemaakt van een betere bewegwijzering naar al onze
openbare gebouwen en parkings.
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)Moderne,/eed[ädfinistratie
Teneinde de service aan de bevolking te verhogen,
wordt de gemeentelijke administratie verder ge
moderniseerd, zowel wat betreft huisvesting,
automatisatie als personeelsbeleid.

Tegen april/mei zal het gelijkvloers van het admini
stratief gebouw grondig gerenoveerd zijn.

Medio 1993 werd, voor de Vlaamse Gemeenschap,
ten behoeve van het personeel van de lokale
besturen (gemeenten en O.C.M.W.'s) een globaal
akkoord bereikt over een algemene wedde

•
sc1-,aa:hsriienrng. gekoppeld aan gemeenschap
pelijke raor@lijnen voor het administratief en
getd#ijk statuut. De uitvoering van dit akkoord
m « se nieuwe dynamiek op gang brengen en
ha: e; de noodzakelijke voorwaarden om een
hu.2..5 personeelsbeleid te voeren. Er zal
nz ·: worden op welke wijze dit akkoord kan
a wnd worden tot de uitbouw van een
verieu end personeelsbeleid voor de gemeente
diensten.

•
In 1994 zal de verdere afwerking van de nieuwe
visvijver aan de Romeinse Put plaatsvinden. Het
terrein waar voorheen de oude put gelegen was,
zal beplant worden. Tevens is het de bedoeling de
speeltuin, die in slechte staat verkeert, volledig te
vernieuwen en de nodige wandelwegen aan te
leggen.
Na afronding van de eerste fase breekt dan het
moment aan om in overleg met de inwoners van
Buizegem een beslissing te nemen over de
inplantingsplaats en de omvang van het nieuwe
chalet of cafetaria, dat tevens dienst zou kunnen
doen als ontmoetingsruimte voor de wijk.

Vanzelfsprekend wordt in 1994 eveneens het Fort
5, als uitermate belangrijk groengebied in Edegem,
niet vergeten.
De aan de gang zijnde werken, met name de
uitbreiding van de bioklas en hangar 24 alsmede
het aanbrengen van goede parksignalisatie, zullen
afgerond worden. Daarenboven wordt voorzien in
de renovatie van het parkwachterslokaal en de
toegangspoort aan de Fort V-straat en in de in-
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richting van de werkplaats van de groen- en
milieudienst.
Het Meihof bewijst reeds vele jaren goede diensten
als speeltuin voor de jongere kinderen. In 1994 zal
werk gemaakt worden van het bomen- en planten
bestand en van de aanleg van wandelwegen. Rond
de vijver zal een afsluiting worden aangebracht.
Tevens wordt de vernieuwing van de speeltuin aan
de Pieter van den Bemdenlaan in het vooruitzicht
gesteld. Ook zal werk gemaakt worden van de
speeltuin gelegen aan de Ir. Haesaertslaan. Daarbij
kan als alternatief de aanleg van een speeltuin op
het Philips de Monteplein overwogen worden.

In uitvoering van de milieuconvenant, zal in 1994
aangevangen worden met de inventarisatie van het
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP).
Het behoort eveneens tot de planning 1994 om de
Parantplaats, met monument, op te knappen.
Tot slot krijgt de gemeentelijke sporthal een
balletzaal.

-hteetmieu
Twee belangrijke realisaties staan op het getouw.
Zo zal in de loop van volgend jaar een ekopark
geopend worden aan de Prins Boudewijnlaan. De
ingebruikname zal gepaard gaan met een
milieubeurs.
De I.H.K. zal in de zomer overgaan tot de
exploitatie van een kompostpark voor groenafval
op haar terreinen aan de Doornstraat.
Een reorganisatie van de globale afvalinzameling
zal ontegensprekelijk een gevolg zijn van beide
zeer belangrijke projekten.
Op het vlak van sensibilisering en voorlichting
wordt een aktie MI-E-MI alsook de publikatie van
een nieuwe milieuklapper gepland. MI-E-MI staat
voor Middenstand- Edegem - Milieu en wil de
inwoners gevoelig maken voor het vermijden van
afval aan de bron (= verpakking).

1

-01 Ruimt.elijke,ordening
In uitvoering van het beleidsplan "ruimtelijke
ordening" werd in 1993 het BPA Buizegem verder
afgehandeld, waarna onmiddellijk een aanvang
werd genomen met het BPA Groot Molenveld
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(gebied tussen Drie Eikenstraat, Prins Boude
wijnlaan, E19 en Edegemse Beek). De voorlopige
goedkeuring van dit bijzonder plan van aanleg
werd reeds beslist.
Met de bedoeling de bestaande maar schaarse
ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren, werd ook beslist
tot het bestemmingsplan BPA Hazeschrans (bescher
ming landbouwzone ten westen van de E19).

Gezin
-CO#anens

In de gemeenteraad van 15 december 1993 werd
het ontwerp van reglement ter betoelaging van de
seniorenverenigingen goedgekeurd.
Het ontwerp met betrekking tot de gezinsvereni
gingen zal in de loop van 1994 worden ingediend.

Wat de aanwending van het krediet "kansarmoede"
betreft, werd de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
verzocht om hierover in het begin van 1994 een
debat te voeren om zo vóór einde juni te beschik
ken over konkrete voorstellen.

Het krediet "toelage ontwikkelingssamenwerking"
wordt wederom met 100.000 fr. verhoogd en be
draagt zo 900.000 fr.

Op basis van een advies geformuleerd door de
gemeentelijke jeugdraad zal met deze raad verder
overleg gepleegd worden over de mogelijke aan
stelling van een jeugdconsulent.

Naast de organisatie van kursussen en voordracht
avonden wil de werkgroep emancipatie meewerken,
met politie en verkeersdienst, aan de veiligheid in
Edegem, meer specifiek de "sociale veiligheid"

Er zal een overleg tot stand komen om te onder
zoeken op welke wijze kan ingespeeld orden op
het initiatief van de federale en de tse over
heid om langdurige, laaggeschoolde .dozen op
nieuw kansen te bieden door deze schakelen
voor buitenschoolse kinderopvang oeling is
dat de kinderen vóór en na een - :,ldag, op
woensdagnamiddag en tijdens de vakanties
worden opgevangen.

In de Gemeenteschool AVE zal de ede fase
van de vernieuwing van het schoolgeoouw worden
doorgevoerd. Daarenboven wordt de aankoop van
een nieuwe schoolbus in het vooruitzicht gesteld.

6

Kultuur,
-jéij@gii,,,

emancipatie -O Demokraiie
en
openbaarheid $

In het voorjaar van 1994 zal een nieuwe wandel
kaart het licht zien. Aansluitend daarop zal de toe
ristische bewegwijzering in de gemeente worden
vernieuwd.

De St.-Antoniuskerk zal een opknapbeurt krijgen
terwijl Huis Hellemans en het oud gemeentehuis
een gevelreiniging zullen ondergaan. Nadien wordt
een aangepaste buitenverlichting voorzien voor het
gemeentehuis.

Dankzij de doorgevoerde personeelsuitbreiding zal
de biblioteek tijd kunnen vrijmaken voor een reeks
nevenaktiviteiten, zoals de kinder- en jeugdboeken
jury, de week van het boek, voordrachtavonden ...

In uitvoering van het dekreet van 9.6.1993 zal een
"gemeentelijk jeugdbeleidsplan" opgesteld worden,
dat uitwerking zal hebben vanaf het jaar 1995.

14

De idee leeft om in samenwerking met de scholen
van het secundair onderwijs in de periode februari
maart een week te organiseren rond het tema
"Jeugd, demokratie en verdraagzaamheid".

1 n de eerste helft van 1994 zal aan alle Edegemse
gezinnen een nieuwe gemeentegids "Wegwijs in
Edegem" worden aangeboden.

Voor de nieuwe inwoners zullen een 2-tal onthaal
avonden worden georganiseerd. In het kader van
het inspraakbeleid zullen enkele specifieke wijk
vergaderingen plaatsvinden.

Voorbereidingen zullen getroffen worden in ver
band met de uitvoering, op het niveau van de ge
meente, van het grondwetsartikel inzake de open
baarheid van bestuur, dat op 1.1.1995 van kracht
wordt.
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Rouwregister
Koning Boudewijn
Met onderstaande brief danken de leden van de
Koninklijke familie de Edegemse gemeenschap
voor de blijken van deelneming verwoord in het
rouwregister dat door een 1900-tal Edegemnaars
werd ondertekend.

;>
±.iat »sn > keirg

Aan de Heer Burgereester

2650 EDEGEM

7 oktober 1993

Tijnheer de Burgemeester,

Ik heb de eer ontvangst te melden van de
brie" n het trouwregister die U tot het Koninklijk Paleis
richtte ter gelegenheid van het overlijden van Zijne
Majestoit Koning Boudoijn.

Do leden van de Koninklijke Familie
waardeerden ten zeerste de qehechtheidsgevoelens die door
Uzelf on de talrijke inwoners van uw gemeente betuigd
worden ter nagedachtenis van Koning Boudewijn.

Ik werd gelast U en al de ondertekenaars
van dit register de verzekering van hun bewogen
dankbaarheid te qeven.

Gelieve, Mijnheer de Burgemeester, de
betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.

Pierre-Yves NONETTE

v8]
Adviaeur~h•t Kabinet

van de Koning

Drugs

Veel mensen maken zich zorgen over het stijgend
druggebruik. Onveiligheidsgevoelens bij de be
volking worden uitgesproken. Vragen om kriminali
teit te voorkomen worden gesteld.

Wat kunnen we zelf doen aan deze problemen in
plaats van machteloos te wachten op oplossingen?
Het is niet alleen een opgave voor deskundigen
om drugmisbruik te voorkomen en drugverslaaf
den te helpen, het is de taak van ons allemaal om
kwetsbare personen uit het drugcircuit te houden.

Een drugprobleem groeit niet op een dag. Er is
een fase van experimenteel gebruik, een fase van
aktief zoeken naar drugs, een fase van afhanke-
lijkheid en tenslotte volgt de verslaving. '
Jongeren zijn zeer kwetsbaar. Het hoort immers bij
hun gezonde groei om interesse te betonen voor
het onbekende, om te experimenteren en om
gedrag over te nemen van leeftijdsgenoten. Hun
vrijetijdsleven brengt hen gemakkelijk in kontakt
met drugs.

Elke volwassene kan meewerken aan het voorko
men van overdreven druggebruik.

Enkele tips:
- Hoe gaan we zelf om met drugs: alkohol, medi
katie en andere gewoonten?
- Hoe gaan we zelf om met vrije tijd? en in ons ar
beidsmilieu? en met reklame?
- Laten we gewoonten en druk van buitenuit, ons
gedrag bepalen of zijn we bekwaam om beslissin
gen te nemen en grenzen te stellen?

Bij het ontstaan van drugmisbruik bij jongeren is het
voorbeeldgedrag van volwassenen in hun om
geving nog belangrijker dan de jongerenkultuur.
"Grenzen stellen" is een opdracht van opvoeders en
beïnvloedt het konsumptiegedrag van jongeren.
Als we over "drugs" horen spreken denken we vlug
dat we niet bekwaam zijn om dit aan te pakken.

Voorkomen is zorg dragen voor het algemeen
welzijn van jongeren, positieve prikkels bieden
i.p.v. wachten tot het te laat is.
Te veel beginnende gebruikers komen, bij gebrek
aan steun om een sterke persoon te worden, te
recht in een volgende fase van afhankelijkheid en
verslaving.

Voorkomen is de moed opbrengen om ons gedrag
en hun gedrag te bespreken.

■
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De Balkanaktie van de Gemeenten:
uw Aktie

scholen spelen een belangrijke edukatieve rol
door het organiseren van informatiedagen. Onder
linge kontakten worden bevorderd: zo schrijven
Vlaamse kinderen brieven aan leeftijdsgenootjes
in de vluchtelingenkampen.

Financieel kan je de Balkanaktie steunen door
het overmaken van een gift op rekeningnum
mer: 096-7654321-72
Giften van 1000 Bfr. zijn fiskaal aftrekbaar.

Er woedt weer een oorlog in Europa ...

Duizenden onschuldige slachtoffers vluchten voor
de waanzin, voor het geweld. Ze komen terecht in
immense vluchtelingencentra. De Balkanaktie ver
enigt de gemeenten om een antwoord te bieden
op de vraag naar voedsel, hygiënische produkten,
geneesmiddelen en psyche-sociale steun.

Van gemeente tot gemeente, van mens tot
mens ...

Iedere gemeente werkt specifiek voor een
vluchtelingenkamp. Maar zij doet dat niet alleen.
De nood in de vluchtelingenkampen is immers zo
groot dat één gemeente weinig efficiënte hulp kan
bieden. Bij de Balkanaktie werken verschillende
gemeenten samen per senaatsarrondissement.
Honderden tonnen kleding, voeding en hygiënisch
materiaal vertrokken aldus naar de geadopteerde
vluchtelingencentra. Door de voortdurende inzet
van honderden vrijwilligers is deze lange termijn
hulp mogelijk. Wij hopen op uw steun te kunnen
rekenen zodat er in de door ons geadopteerde
vluchtelingencentra geen mensen meer hoeven te
sterven van honger of kou.

Psycho-sociale steun ...

In de kampen stromen vluchtelingen uit het oor
logsgebied samen, ieder met een eigen verhaal.
Vrouwen die verkracht werden, getraumatiseerde
vrouwen en mannen. Iedereen heeft wel iemand
verloren in deze waanzinnige strijd. De onmense
lijke levensomstandigheden in de centra vergroten
de psychische problemen nog. Daarom werden er
door de Balkanaktie van de Gemeenten naast de
elementaire humanitaire konvooien tevens sociale
en onderwijsprogramma's opgezet.

We willen weten waarvoor we ons inzetten!

Karlovac - Kroatiê

Ptuj - Sloveniê
Novi Sad - Servië
Katlanovo - Macedonié
Zadar/Zaton - Kroatié

Belgrado - Serviè
Roska - Sloveniê
Karlovac-Gaza - Kroatiê
Kragujevac - Serviê

Kosovo
Rokovci - Kroatiê

1.Aalst 
Oudenaarde

2. Antwerpen
3. Gent - Eeklo
4. Halle - Vilvoorde
5. Hasselt 

Tongeren 
Maaseik

6. Kortrijk - leper
7. Leuven
8. Mechelen
9. Sint-Niklaas 

Dendermonde
10. Turnhout
11. Oostende 

Veurne 
Diksmuide/ Brugge
/ Roeselare - Tielt

Voor méér informatie:
Balkanaktie van de Gemeenten
Gen. Jacqueslaan 149
1.050 Brussel

De Balkanaktie houdt de bevolking op de hoogte
van wat er in "hun" vluchtelingenkamp gebeurt.
Aan de hand van visueel materiaal worden de
aktiviteiten van de Balkanaktie toegelicht. De

Tel.: (02) 646 63 74
Fax: (02) 640 29 46
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Financieren van het Noodfonds door perma
nente opdrachten

De permanente opdracht-formule maakt het mo
gelijk om gedurende 1 jaar te voorzien in de be
hoeften van een vluchteling of verplaatste
persoon.

Stort men bijvoorbeeld 5 frank per dag, dan bete
kent dit dat er per maand een bijdrage vrijkomt
van 150 fr. of per jaar 1.800 fr. Wie jaarlijks 1.000
fr. of meer stort; krijgt een fiskaal attest.

PERMANENTE OPDRACHT (nieuw)

De ondergetekende:

straat: ........................................................................................... nr .

postnummer: gemeente: .

geboortedatum:................ / / ..

houder van rekening nr / / .

Verzoekt haar/zijn financiële instelling elke .. van de maand de som van

frank te betalen, voor de eerste maal op

(datum) op rekening nr 096-7654321-72 0p naam

van Artsen Zonder Grenzen - Balkanaktie van de Gemeenten.

Datum: Handtekening

U kan dit clokument bezorgen aan: het Koördinatiesekretariaat van de Balkanaktie van de Ge
meenten, Generaal Jacques laan 149, 1050 Brussel.

Ombudsman van de Vlaamse Gemeenschap
Jan Gaarden, ombudsman van de Vlaamse Ge
meenschap, is er ook voor U.

U kan bij hem terecht voor:
-wegwijsinformatie: inlichtingen over alle aange
legenheden die onder de bevoegdheid vallen van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

- klachtenbehandeling: indien U van mening bent
door de diensten van voormeld ministerie onheus
of onbillijk te zijn behandeld.

- beroep bij weigering tot inzage: wanneer U in
zage geweigerd wordt van dokumenten waarvoor
inzagerecht bestaat overeenkomstig het dekreet
op de openbaarheid van bestuursdokumenten.

Ombudsdienst Vlaamse Gemeenschap:
Boudewijnlaan 31, 121 0 Brussel
tel. 02/507.50.70 (werkdagen van 8 tot 17.30 uur).
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Kalender
Tentoonstellingen

to
c::::J
Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14- 2650 Edegem

Van 15 januari tot 6 februari 1994 loopt in Huis
Hellemans een tentoonstelling:

"GRAVEURS VAN HEDEN"
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst, Bestuur Beeldende Kunst &
Musea, samen met het gemeentebestuur en de
v.z.w. Tentoonstellingshuis Hellemans.

Van 12 februari tot 6 maant 1994 wordt in het
Huis Hellemans een tentoonstelling georga
niseerd met tekeningen en schilderijen van:

"PAUL DE ROY
EN PAUL VEREECKE"

Een bezoek
loont echt de

moeite!

Huis Hellemans is
gratis toegankelijk
op zaterdag en $
zondag van
10tot 12.30 en van
14 tot 18 uur,
op woensdag van
14 tot 17 uur en op
vrijdag van
14 tot 16 uur.

Paul De Roy

Paul Vereecke
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q_---agel, vfHeemmuseumjs 7m
"De Pastorij"
Het gemeentebestuur deelt mee dat het
heemmuseum "De Pastorij". Strijdersstraat 18
te Edegem, elke 1ste en 3de zondag van de
maand open is, telkens van 14 tot 18 uur.

Er is een permanente tentoonstelling, soms
uitgebreid met een specifiek onderwerp in
verband met heemkunde.

Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor een
drink en een gezellige babbel.

De organisatie is in handen van de v.z.w.
"Kring voor Heemkunde" p.a., de heer W
Swiggers. Lcze Gaanweg 21 te Edegem (tel.
457.21.22), onder auspiciên van het ge
meentebestuur.

.,
K-
-- -
·u

De Kring voor Heemkunde
zoekt dringend leden voor
hun bestuur, voor toezicht
en om te tappen tijdens de
openingsuren, dit om de
verdere werking van het
museum te blijven verze
keren.
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Cumulatie Belgisch met
buitenlands pensioen

Berichten
viswater Romeinse Put tijd te geven zich volle
dig te ontwikkelen.

Belgische pensioenen, ingegaan tussen 1 ja
nuari 1977 en 31 december 1990, kunnen
aanspraak maken op gewerkte jaren en toe
gevoegde fiktieve jaren. Indien de gepensio
neerde echter ook een pensioen uit het buiten
land kon genieten, werden de buitenlandse
jaren in mindering gebracht op het aantal toe
gevoegde jaren. Maatregelen van de Raad van
de Europese Gemeenschap, met name de
E.E.G.-verordening 1248/92, verbieden echter
deze werkwijze en bepalen dat de toegevoegde
jaren dienen toegekend zonder rekening te
houden met de gepresteerde jaren in het
buitenland.

Gepensioneerden van wie het pensioen is inge
gaan tussen 01.01.1977 en 31.12.1990 en
waarvan de toegevoegde jaren verminderd zijn
met de jaren van een buitenlandse regeling,
dienen een herziening aan te vragen. Deze
herziening zal toegekend worden met terugwer
kende kracht tot 01.06.1992, indien ze aange
vraagd wordt vóór 1 juni 1994.

Voor de aanvraag tot herziening of verdere in
lichtingen kunt U alle werkdagen tussen 9 en
12 uur terecht op de Dienst Bevolking
Pensioenen, Administratief Centrum, Kontich
straat 19. Gelieve uw pensioenbeslissing(en)
mee te brengen.

Nieuw gemeentelijk
viswater Romeinse Put
De aanleg van het nieuwe viswater Romeinse
Put is volledig volgens planning verlopen.
In vergadering van 26 oktober 1993 heeft het
Advieskomitee Gemeentelijke Viswaters het
Gemeentebestuur unaniem geadviseerd om de
nodige maatregelen te nemen ter bescherming
van het nieuwe viswater. De Gemeenteraad
heeft in zitting van 15 december 1993 besloten
voor het nieuwe viswater in 1994 een alge
meen visverbod uit te vaardigen.
In dezelfde zitting werd ook artikel 11 van het
Algemeen Politiereglement - Hoofdstuk 6
"Openbare wandelingen, parken, speelpleinen"
aangevuld, waardoor het voor partikulieren ver
boden is visuitzettingen te doen.
Wij rekenen op het begrip en de medewerking
van alle hengelsportliefhebbers om het nieuwe

Senioren-info
De Gemeentelijke Seniorenraad Edegem heeft
onlangs de brochure "Senioren-info" uitge
geven. Deze werd bezorgd aan de 60-plussers
van onze gemeente.
Mocht U, niettegenstaande onze inspanningen
bij de rondbrenging, geen exemplaar ontvan
gen hebben, aarzel dan niet en kom een Senio
ren-info afhalen op het gemeentesekretariaat,
administratief gebouw, 2de verdieping,
Kontichstraat 19 te 2650 Edegem of bestel
telefonisch bij mevrouw Gerda Van Looy, op
het nummer 450.42.00, tijdens de kantooruren.

Met "De Lijn" naar Mietronoiis
Naar cinecentrum Metropolis kan je gemakke
lijk met De Lijn.
Met de bus vanuit Edegem komende, stap je in
Antwerpen over aan:
- het Centraal Station, op de lijn 23 0f 31, of
- aan het Fr. Rooseveltplaats, op de lijnen 70
t.e.m. 77.
Zo kom je tijdig en veilig aan voor de vertonin
gen van 14.30, 17 en 20 uur.
Ook voor de terugrit na deze vertoningen wordt
door De Lijn gezorgd.
Voor verdere informatie over de vertrektijden
van en naar Antwerpen, telefoneer naar het
nummer 078/11 .38.83 of raadpleeg de folder
die ter beschikking ligt bij zowel Metropolis, de
voorverkooppunten van De Lijn, de bus
chauffeurs van de lijnen 23, 31 en 70-77 als bij
de infobalie van het Centraal Station.

Nieuwe vervoerbewijzen van
De Lijn
Sedert 16 januari is De Lijn Antwerpen gestart
met een nieuw betaal- en ontwaardings
systeem. Om dit te promoten biedt De Lijn haar
reizigers een speciaal krantje aan. Dit krantje is
- zolang de voorraad strekt - verkrijgbaar op het
gemeentesekretariaat, Kontichstraat 19, 2de
verdieping, tel. 450.42.00.

$

r
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Komitee Edegemse
Koncerten

Ook in 1994 plant het Komitee Edegemse Kon
certen weer drie gezinsaperitiefkoncerten en
drie zaterdagavondkoncerten in de St.-Antoni
uskerk, Drie Eikenstraat te Edegem.
De gezinsaperitiefkoncerten zijn originele, on
gedwongen zondagochtendkoncerten, waarbij
jonge en talentvoile muzikanten de kans krijgen
hun beste beentje voor te zetten. Achteraf
wordt een gratis aperitiefje aangeboden.
Tijdens de zaterdagavondkoncerten verzekeren
de groepen oi muzikanten een optreden van
hoog niveau. Echte muziekliefhebbers mogen
dit zeker niet missen! Zo verwelkomden wij in
het verieden o.a. Sylvia Traey, Scaldis Cantat,
het Gaggini strijkkwartet. Robert Groslot, het
kamerkoperkwintet Theo Mertens,...

Vrienden van de
Edegemse koncerten
Graag nodigt het Komitee Edegemse Kon
certen u uit om lid te worden van de 'Vrienden
van de Edegemse Koncerten'.
Lid worden betekent dat u onze organisatie
daadwerkelijk wil steunen door uw trouwe
aanwezigheid.
Daarenboven wordt getracht deze groep te
laten uitgroeien tot een hechte kring van vrien
den en kennissen, die elkaar ontmoeten naar
aanleiding van onze koncerten.
Een lidkaart kost 250 fr. en geeft recht op 10%
korting aan alle gezinsleden voor alle koncerten
van 1994.
De kaarten kunnen aangekocht worden op het
Administratief Centrum - Sekretariaat, Kontich
straat 19 te Edegem (9-12 uur en 14-16 uur) of
vöör aanvang van elk koncert aan de ingang
van de St.-Antoniuskerk.

Gezinsaperitiefkoncerten 1994
Graag verwelkomen wij u op onze aperitiefkon
certen van dit jaar.

Data: zondag 30 januari
zondag 27 februari
zondag 27 maart
telkens om 11 uur

Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat,
Edegem

Inkom: 100 fr.
250 fr. voor een gezinskaart

Voorverkoop en informatie: Kristel Kussé,
p.a. Administatief Centrum, Kontichstraat 19,
Edegem - tel.: 450.42.00.

Gemeentelijk
feestkomitee Edegem
Nieuwe Leden gevraagd
Het gemeentelijk feestkomitee bestaat uit een
kern van een tiental entousiaste medewerkers.
Elk jaar zetten zij zich belangeloos in voor de
Edegemse Jaarmarktfeesten en het folkloris
tisch wijkfeest Meneerke van Buizegem.
Ook aan andere feestelijkheden, t.g.v. speciale
evenementen, werken zij vaak mee.
Het komitee zou zijn groep medewerkers voor
de Jaarmarktfeesten echter graag uitbreiden
met enkele nieuwe Edegemse gezichten.
Hebt u ideeën voor een plezierige attraktie of
een interessant optreden of helpt u tijdens de
feestdagen graag mee aan de realisatie van de
dierenprijskamp, de rommelmarkt, de am
bachtenmarkt of een andere aktiviteit: neem
dan kontakt op met Kristel Kussé, sekretaris
jaarmarktkomitee, p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem. Tel.: 450.42.00.

Tweede Edegems
Tuinfeest

Het tweede Edegems Tuinfeest, gemeen
schapsfeest waarvan de opbrengst bestemd is
voor sociale werken in de gemeente, zal
plaatsvinden op:

zondag 26 juni 1994 op Fort 5.
Noteer nu reeds deze datum in uw agenda!
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De Sint was op bezoek

P.S.: Deze basiskursus kan je ook van pas
komen in de jeugdbeweging of als begeleid(ster
bij de Grabbelpasaktiviteiten die ook in 1994 door
onze gemeente georganiseerd zullen worden.

Op initiatief van de gemeentelijke middenstands
raad bracht op zondag 28 november ll. de lieve
Sint en zijn Zwarte Pieten een bezoek aan onze
gemeente.
Het werd een groot sukses.
Nadat de Zwarte Pieten met hun parachutes
waren geland, trokken zij samen met de Sint in
stoet naar het oud gemeentehuis. Daar werden zij
op het podium ontvangen door de burgemeester,
zuster Van der Auwera en de heer Gielen,
voorzitter van de middenstandsraad.
Nadat de gekleurde tekeningen van 10 kinderen é
met een geschenk bekroond werden, konden
meer dan 500 kinderen de Sint op zijn troon in het
gemeentehuis begroeten. De Sint had voor ieder-
een iets lekkers meegebracht.

Elk jaar organiseert de Jeugdraad vier speelwe
ken in de grote vakantie. Een groep vrijwilligers
maakt er elke keer een onvergetelijke speelweek
van: kampen bouwen, voetballen met 3 ballen en
4 goals, spel zonder grenzen, op zoek naar de
schat van de Indianen, knutselen met klei en pa
reltjes... niets is te gek of het kan er. Die groep
vrijwilligers willen we graag wat vergroten...
Ben je 16 jaar of ouder en wil je in de grote va
kantie mee op de speelweken komen ravotten,
dan klinkt dit aanbod je misschien wel erg aanlok
kelijk.

Met de Jeugdraad nodigen wij je uit om een basis
kursus te volgen die je leert hoe je met kinderen
speelt. Het is een zesdaagse opleiding die nadien
bruikbaar is op het speelplein en je een erkend
brevet van monitor oplevert. Als je in de grote va
kantie minstens één speelweek mee begeleidt,
betaalt de gemeente de helft van je kursusgeld
terug, evenwel met een maximum van 1.000 fr.

Bij Spelewei v.z.w., een organisatie gevestigd te
Leuven, krijg je een intensieve zesdaagse oplei
ding, dat wil zeggen dat je er al doende leert. Er
worden geen broeken aan banken versleten. Je
krijgt een flink pak achtergrondinformatie mee.
Over hoe je met kinderen speelt, knutselt of danst.
Over hoe je de ruzie tussen Tomas en Dorien
moet aanpakken en over... en over... Deze kursus
kost 3.500 fr., maar na één speelweek "stage"
krijg je dus van de gemeente een deel van dit be
drag terugbetaald. Ook als je een andere erkende
kursus volgt en je opgeeft om een speelweek mee
te begeleiden, geldt dezelfde subsidieregeling!

Speelweken 1994
e,

9

Waar en wanneer?
- Van 4 tot 9 april '94 in MOERKENSHEIDE,
De Pinte

- Van 11 tot 16 april '94 in HEIBERG, Leuven
- Van 11 tot 16 juli '94 in DESTELHEIDE, Dworp

Heb je zin om een Spelewei-kursus te volgen (of
een andere), neem dan kontakt op met Luc Bries,
sekretariaat Jeugdraad (tel. 450.42.00) of met
Marc Geerts, voorzitter JRE (tel. 457.86.23).
Tot op één van de speelweken?

85$
MIDDENSTAND
EDEGEM
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Basiskursus automekaniek
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 voor:

Basiskursus Automechaniek voor Vrouwen
waarin u leert:
- hoe een auto grosso modo in elkaar steekt;
- hoe de onderdelen heten en waar ze in uw auto
zitten;

- hoe u een band verwisselt;
- waar u bij pech zelf iets kan aan verhelpen en
waar u zeker ai moet blijven;

- wanneer u de hulp van een garagist inroept en
hoe u door hem au sérieux genomen wordt.

Deze cursus wordt nu te Edegem voor een vierde
maal ingericht.

Wanneer: Drie teoretische lessen op maandag
avond: 21 en 28 februari en 7 maart 1994 van 20
tot 22 uur;
Eén praktijkles op zaterdagvoormiddag: 12 maart
1994 van 10 tot 12 uur.

Waar: De lessen op maandagavond gaan door in
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: 600 fr. voor de reeks

Inschrijven: op zaterdag 22 januari 1994 tussen 9
en 12 uur op het gemeentesekretariaat bij Kristel
Kussé, Kontichstraat 19 te Edegem; of nadien
tijdens de werkdagen (9-12 0f 14-16 uur).
Er worden maximum vijftien deelneemsters aan
vaard.

Inlichtingen: op bovenstaand adres.
Tel.: 450.42.00.

Geïnteresseerden voor de Werkgroep Emanci
patie Edegem zijn nog steeds welkom!

•
Sport & Spel
Tijdens de krokusvakantie '94, van maandag
14.02.94 t.e.m. vrijdag 18.02.94, telkens van 10u00
tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt opnieuw
sport en spel voor leerlingen van het lager on
derwijs georganiseerd in en rond de sporthal "den
Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door
professionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal en drank
meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
1.000 fr./kind voor de week, verzekering inbegre
pen. De betaling dient wel in zijn geheel (dus niet
dag per dag) bij de inschrijving te gebeuren. Enkel
indien het kamp niet volzet is kan de eerste dag
van de week de betaling ter plaatse gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan in de gemeentelijke
sporthal "den Willecom", Terelststraat 2 te 2650
Edegem - Telefoon 457.46.62.
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Week voor
demokratie en

verdraagzaamheid

De week van maandag 28 februari tot en met zaterdag 5 maart
zal in Edegem in het teken worden gesteld van het tema:

"Demokratie en verdraagzaamheid"

Tijdens deze week zullen jongeren van het secundair onderwijs (OLVE en KTA) in het kader van
diverse vakken werken rond beide tema's. Ook de gemeentelijke adviesraden en alle Edegemse

verenigingen en organisaties die dit wensen, worden hierbij betrokken.

Deze week wordt afgerond met een stille tocht voor demokratie en verdraagzaamheid naar het
monument van de gefusilleerden op Fort 5.

Daar zullen jongeren van onze gemeente, op hun wijze, uiting geven aan hun standpunten en
vragen.

Noteer alvast:

STILLE TOCHT VOOR
DEMOKRATIE EN VERDRAAGZAAMHEID

Zaterdag 5 maart 1994 - 20.30 uur - Fort 5 te Edegem

Vertrek: Kerkplein en OLVE-Kollege (Rombaut Keldermansstraat) te 19.30 uur
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Openbare vergaderingen
adviesraden

Volgende algemene vergadering an de ge
meentelijke adviesraden zijn toe.. ijk voor het
publiek:

In de raadzaal van het oud gem- schuis:
- Sportraad - maandag 28 maart - Z0.G0 uur

- Milieuraad - woensdag 20 april - 20.00 uur

- Seniorenraad - vrijdag 22 april - 14.00 uur

- Kultuurraad - woensdag 18 mei - 20.00 uur

In de refter van het administratief centrum:
- Jeugdraad - donderdag 24 maant - 20.00 uur

Tweede Edegems
Tuinfeest

Het tweede Edegems Tuinfeest, gemeen
schapsfeest waarvan de opbrengst bestemd is
voor sociale werken in het gemeente, zal
plaatsvinden op:

zondag 26 juni 1994 op Fort 5.
Noteer nu reeds deze datum in uw agenda!

•

•

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90 te Edegem
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Koen Snyders, Alex De Roeck, Kris Leysen,
Hugo Stabel, Marjon Thienpondt, Anne-Marie Van
Gaver, Raymond Van Dijck (Redaktiesekretaris)

Vormgeving
Raymond Van Dijck
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Het gebeurde in de
gemeenteraad
Brandweer
De Provinciegouverneur stelt jaarlijks de forfaitaire
bijdragen vast in verband met de kosten van de
brandbeveiliging. Voor het dienstjaar 1993 worden
de kosten voor Edegem vastgesteld op
10.307.072 fr. Daarvan kan de gemeente
4.689.718 fr. rekupereren van de door het
Gewestelijk Z-brandweercentrum Edegem be
schermde gemeenten uit de omgeving.
Dankzij een goed werkend vrijwilligerskorps kan in
Edegem de kostprijs van de brandbestrijding be
perkt worden tot z 240 fr/inwoner/jaar.

Bijzondere pannen van aanleg
Om de kwaktsit an de woonfunktie in onze ge
meente op peil ta ouden, verder uit te bouwen en
te harmoniseren is e: planning nodig.
De toekorstige situatie van een gebied kan be
paald worden in bestemmingsplannen. Eens
wettelijk vastgesteld, heet zulk een plan een
bijzonder p'an van aanleg" of afgekort een BPA.
Zo kon U reed in vorige informatiebladen lezen dat
twee dergelijke BPA's voorlopig werden goedge
keurd:
1) het BPA nr.6 Buizegem, voor het waardevol ge
bied gelegen tussen de Kontichstraat, Hovestraat,
Mechelsesteenweg en de grens met Kontich
2) het BPA nr.8 Groot Molenveld, voor het gebied,
van ruim 78 ha groot, gelegen tussen de Prins
Boudewijnlaan, Drie Eikenstraat, E19 en de grens
met Kontich.
Thans werden deze twee BPA's door de ge
meenteraad definitief aanvaard.

Milieubeleidsplan 1994
In uitvoering van de milieuconvenant- overeen
komst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeen
schap en de gemeente in verband met het ge
meentelijk milieu- en natuurbeleid - wordt er jaar
lijks een beleidsnota of -plan uitgewerkt.
Het milieubeleidsplan 1994 bevat een ontleding
van de knelpunten met betrekking tot lucht,
bodem, water en geluid.
Het belangrijkste knelpunt is de beheersing van de
afvalstromen. In dat verband komt er zeker een
heroriëntering van zodra het eko-park aan de
Prins Boudewijnlaan verwezenlijkt is.
Drie opties worden nu reeds naar voor geschoven:

- het stimuleren van het zelf komposteren
- een geleidelijke overschakeling naar een breng-
metode voor wat betreft tuinafval
- de mini-parken voor glas en papier voorlopig be
houden.
Hoe dan ook blijft het beperken van de afval
stroom aan de bron een opdracht. De inwoners
moeten ervan overtuigd worden geen "afval" aan
de bron meer te kopen en overtollige verpakking
te weren. De MI-E-MI-aktie, waarover U meer kan
lezen in dit infoblad, kadert volledig in dat opzet.

Nieuw materieel
voor de gemeentediensten
De gemeenteraad keurde de bestekken goed voor
de aankoop van:
- een hydraulische graafmachine op rubsbanden
- een hydrostatische grasmaaier met afzonderlijke
maaibalk
- een schoolbus.
Het gaat hier telkens om de vervanging van
bestaand materieel.

Defenitieve goedkeuring
noodoverlaat Fort V-straat
Ter bestrijding van de okkasionele wateroverlast
in de Fort V-straat koos de gemeenteraad voor
een oplossing die geen verlies van parkeer
plaatsen met zich brengt.
De werken kunnen vermoedelijk starten in april/mei
en zullen een tweetal maanden in beslag nemen.

Koninklijke onderscheidingen
Voormalig burgemeester Luce Aerts-Lietaer
ontving de koninklijke onderscheiding "Ridder in
de Orde van Leopold II". Deze onderscheiding
werd toegekend omwille van haar inzet gedu
rende 18 jaar als schepen en 3 jaar als burge
meester.
Eenzelfde onderscheiding werd toegekend aan
schepen Rony Rumes, die reeds meer dan 20
jaar het ambt van schepen bekleedt in onze ge
meente en belast werd met diverse verantwoor
delijkheden.
Aan beiden van harte proficiat!
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Sportweg vermindert verkeersdrukte in wijk
Groot Molenveld
Het bijzonder plan van aanleg nr.8 Groot Molen
veld werd in de gemeenteraad definitief goedge
keurd.

Het gebied gelegen tussen de Prins Boudewijn
laan, Drie Eikenstraat, E19 en de grens met
Kontich kent reeds geruime tijd een grote ver
keersdruk door de aanwezigheid van rekreatieter
reinen in het zuidelijk deel.

Eén van de belangrijkste doelstellingen in voor
meld BPA is het tot stand brengen van een schei
ding tussen de verkeersstromen van en naar deze
rekreatiegebieden en het woonverkeer in het noor
delijk deel. Er wordt daarom voorzien in de ver
wezenlijking van een ontsluitingsweg. Aangezien
de gemeente deze doelstelling van het BPA zo

KONTICH

snel mogelijk wil gerealiseerd zien, werd een sa
menwerkingsakkoord uitgewerkt met de eigenaars
van de gronden waarop het grootste deel van
deze weg komt te liggen. Na aanleg van deze weg
zullen o.a. de sportcomplexen Ter Eiken en Ter
Linden er onmiddellijk gebruik van kunnen maken.

Ook voor andere sportterreinen wordt verder on
derhandeld met de betrokken eigenaars om een
snelle aansluiting via deze nieuwe weg mogelijk te
maken.

Op die manier zal binnen korte tijd al het rekre
atieverkeer uit de woonstraten verdwenen zijn.

In de kosten van dit projektu de gemeente
voor circa 8 miljoen, zo wordt is nd.
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Verkiezingen Europees Parlement

•

•

inschrijving onderdaan lid-staat
Europese Unie als kiezer
i;die:; u niet elg bent. maar een onderdaan
vn een ids:aal van de Europese Unie en u
.er;'i in :el,iê, unt u uw aktief kiesrecht, dit
s hei rac:t 3 uw stem uit te brengen, uitoefe
nen i de verkiezingen voor het Europees
1>:3r1,71er:'

Wat moet u daarvoor doen?
U moet uw inschrijving op de kiezerslijst aanvra
gen. Dit kan gebeuren tot 31 maart 1994, met be
hulp van een daartoe bestemd formulier dat u kan
verkrijgen bij het gemeentebestuur.

Als u gaat stemmen in België, mag u dit niet meer
doen in uw land van herkomst. U mag enkel stem
men indien u in uw staat van herkomst uw kies
recht niet verloren heeft, of indien dit niet vervallen
verklaard is.

Om als kiezer te worden erkend, moet u kunnen
bewijzen dat u de nationaliteit bezit van een
lidstaat van de Europese Unie. Indien u een dub
bele nationaliteit bezit, waaronder de Belgische,
wordt u beschouwd als Belgisch kiezer en hoeft u
buiten het uitoefenen van uw kiesrecht niets te
doen.

U dient te zijn ingeschreven in de bevolkings- of
vreemdelingenregisters van de gemeente waar u
uw aanvraag indient.

Op de dag van de verkiezingen moet u de leefti jd
van 18 jaar bereikt hebben; u moet dus vóór 13
juni 1976 geboren zijn.

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen,
tenslotte, beslist of uw aavraag wordt erkend of
geweigerd. Deze beslissing wordt u dan onmiddel
lijk gemeld en opgetekend in het bevolkings- of
vreemdelingenregister.

Wil u meer informatie, dan kunt u steeds terecht
bij de dienst Bevolking-Kieszaken, administratief
centrum, Kontichstraat 19, 1ste verdieping, op
werkdagen van 9 tot 12 uur en woensdag tevens
van 14 tot 16 uur. Tel.nr.: 450.42.00.

In verband met de uitoefening van het passief
kiesrecht, dit is het recht om verkozen te worden,
wordt later meer informatie verstrekt, meer be
paald aan de voorzitters van de kollegehoofdbu
reaus.

Eerste elektronische
verkiezingen
Vanaf de Verkiezingen voor het Europees
Parlement op 12 juni a.s. zullen de kiesverrichtin
gen in het Arrondissement Antwerpen elektronisch
verlopen. Het traditionele stembiljet en het rode
potlood worden dan vervangen door een
beeldscherm en een elektronische leespen, waar
mee u uw stem zult kunnen uitbrengen.

Om deze eerste elektronische verkiezingen vlot te
laten verlopen, zullen door de dienst Bevolking
Kieszaken in de verschillende Edegemse wijken in
de loop van de maanden april en mei infor
matiesessies voor de kiezers georganiseerd wor
den. Elke kiezer zal daarvoor te gepasten tijde
een individuele uitnodiging ontvangen en wij raden
iedereen aan van die gelegenheid gebruik te
maken om op voorhand vertrouwd te worden met
dit nieuwe systeem. Het is niet moeilijk, maar als u
het al eens gedaan hebt, is het nog eenvoudiger
en voorkomt u mee dat er wachttijden ontstaan in
de stembureaus.

Let op!
Het heeft echt geen zin nu reeds meer nauw
keurige informatie te vragen aan de dienst
Bevolking-Kieszaken, die bezig is met de voor
bereiding van de volledige informatiecampag
ne. Wij verzoeken u echter nog wat geduld te
oefenen. Meer en uitgebreide informatie krijgt
u in het volgende informatieblad, dat einde
april zal verschijnen.
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1000 tot 2500 fr. "BOETE"
voor vervuiling van het openbaar domein

met.pap1er
friteszakjes
zwerf'plastiek
hondepoep
blik...
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KENT U DE AKTIE

Mi -12-Mi ?•
Milieu Certifikt

«ityew·il<!

Mi-E-Mi staat voor
Middenstand-Edegem-Milieu

Het is een samenwerkingsverband
tussen handelaars en het gemeentebestuur

om overtollige verpakking te vermijden
en aldus de stijgende afvalberg te beperken.

@ Vist U dat
wij per dag i kg afval per persoon produceren?
'oor Edegem is dit 9000 ton per jaar.
n i' moet allemaal verwijderd worden.
verpakking :naakt hiervan 25% van het gewicht
een, zeiis 50% van het volume uit.
Onnodige verpakking is de snelst toenemende afvalfraktie.
Daarom "afval vermijden aan de bron", "tegen overtollige verpakking".
Gebruik daarom duurzame verpakking en weiger wegwerpverpakking!

•
Handelaars die meewerken zijn te herkennen
aan het milieucertificaat in hun winkel.
Zij geven niet meer vanzelfsprekend
overtollige verpakking, zoals een plastiek zakje
mee.
U kan bij uw aankoop
overtollige verpakking bij hen achterlaten.

Niettemin krijgt U op uw eenvoudig verzoek
altijd uw gewenste verpakking.
Handelaars staan immers steeds tot uw dienst.

Maar eerder nog
propageren wij samen met hen

de duurzame boodschappentas.
Verkrijgbaar bij IHK-zakkenverdelers
of het gemeentebestuur/milieudienst

tel 450 42 00 / 448 00 78
tegen de kostprijs van slechts 100 fr.!

Vraag na bij uw Mi-E-Mi-winkelier!

leem je dr'os mee
P23,{3,5PTT2-2,
ia$
lL~_ó"!~

Een initiatief van de werkgroep leefmilieu samen met de middenstandsraad onder auspiciën van het gemeentebestuur van Edegem
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Kalender
Tentoonstel I ingen

Van 12 maart tot 3 april 1994 loopt in Huis
Hellemans de tentoonstelling:

"WALTER?"

Tijdens deze tentoonstelling stelt de kunste
naar tentoon met aquarellen, tekeningen en
goauches.

Wat de onderwerpen betreft, gaat de voorkeur
van Walter Meurrens duidelijk uit naar het so
bere, rustgevende tafereel. Vandaar ook de
overvloed van prachtige stillevens en uiterst
sfeervolle landschappen, met voorkeur voor
heel gewone zaken, die de meesten onbe
langrijk zouden vinden als artistiek tema: een
deur, een gammel afdekje, een houten trap ...
Van die op het eerste gezicht triviale on
derwerpen maakt hij echte pareltjes.

•

he#
Gemeente hyk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraa t 14 2650 Edegem

;
t '
! E' )fi-

f

* * *

Van 9 april tot 1 mei 1994 wordt in Huis
Hellemans een tentoonstelling georganiseerd
met olieverfschilderijen en aquarellen van:

"EDGARD VAN DER HERTEN"

* * *

Een bezoek
loont echt de

moeite!

Dans l'ombre: WalterMeurrens

Huis Hellemans is
gratis toegankelijk
op zaterdag en
zondag van

10 tot 12.30 en van
14 tot 18 uur,

op woensdag van
14 tot 17 uur en op

vrijdag van
14tot16uur.

f
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Projekten Opbrengsten

Ontwikkelingssamenwerking

•

KONDA REDDY/INDIA

Wat onze andere Indische projekten, in sa
menwerking met NCOS, betreft, zijn wij bijzonder
verheugd U te kunnen melden dat wij na de
clusters (=dorpengroep) Chigurumamidi, V.R.
Puram, Chintaregupally, Koida en Jeediguppa,
met het jaarsaldo 1993 aan een nieuwe cluster
beginnen, nl. Vasantawada.

Zoals voorheen zal nog steeds op de bekende
drie domeinen gewerkt worden nl. vormings- en
'cusmakingsprogramma's (kursussen), pro
granmas voor de voorziening in de basisbe
oenten 'drinkwatervoorziening) en ekonomische
3yam1as (aanleren van bepaalde beroepen).

:A:.67TA RESCUE VZW.

Si- en weefrojekt

D.O.E.-AKTIES 1993

- Indische Chaya: 461.058 fr.

- Novemberaktiviteiten: 167.512 fr

- Private stortingen: 82.900 fr.

- Gemeentetoelage: 800.000 fr.

Totaal =
1.511.470,- fr.

(met co-financiering van de Belgische staat
betekent dit meer dan 6.000.000,-fr dat gestort
wordt t.v.v. de dorpenclusters Jeediguppa en
Vasantawada).

In 1992 besloot de werkgroep voor ontwikke
lingssamenwerking een spin- en weefprojekt te fi
nancieren in Canning (Calcutta). Ex-patiënten van
Dr. Jack Preger's straatkliniek worden door dit pro
jekt kansen geboden om in hun eigen levenson
derhoud te kunnen voorzien.

Een eerste groep studenten heeft de opleiding
beeïndigd en in december 1993 startten 8 nieuwe
• studenten.

Op datum van 26 januari ll. besliste zowel het kol
lege van burgemeester en schepenen als de
werkgroep ontwikkelingssamenwerking dat
Edegem een volgend projekt van Calcutta Rescue
Fund in India zal steunen: opvang van straatkinde
ren in Canning.
Edegem zal 133.097,-fr. overschrijven om dit pro
jekt te kunnen opstarten.

• lntegratieprojekt buitenschoolse jeugd

De oprichting van deze tweede school zal plaats
bieden voor 200 kinderen.

Er zal voor transport gezorgd worden van en naar
de school. Alle leerlingen en ook hun families zul
len medisch onderzocht en indien nodig, begeleid
worden.

De kinderen ontvangen dagelijks een volwaardige
maaltijd voor ze de lessen aanvangen.

Vriendelijk dank aan al
degenen die meehielpen om
dit resultaat te bereiken!
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Berichten

Reispassen
Sedert begin februari worden de internationale
paspoorten (reispassen) afgegeven door de
dienst bevolking. Vroeger gebeurde dat door het
gemeentesekretariaat.

De dienst Bevolking is alle werkdagen voor het
publiek toegankelijk van 9 tot 12 uur en op
woensdag tevens van 14 tot 16 uur. In dringen
de gevallen kan U er ook terecht tijdens de
dienstverzekering op zaterdagvoormiddag van 9
tot 12 uur.

Tot het einde van de verbouwingswerken van
het administratief gebouw (einde mei- begin
juni) is de bevolkingsdienst ondergebracht op de
1ste verdieping. Vermits door deze werken ook
de hoofdingang afgesloten is, is deze dienst,
zoals trouwens de andere diensten die in het ad
ministratief gebouw gevestigd zijn, slechts be
reikbaar langs de zij-ingang. Minder-validen (of
personen die moeilijk de trappen op en af kun
nen) dienen zich aan te melden op de po
litiewacht, Kontichstraat 17, van waaruit de be
trokken dienst zal verwittigd worden voor verde
re dienstverlening.

Beroep - Beroepswijziging
Ondanks het feit dat het beroep niet meer ver
meld wordt op de nieuwe indentiteitskaart van
het Europese type, is elke burger verplicht
zijn/haar beroep of beroepswijziging (evenals de
opruststelling) door te geven aan de dienst be
volking (persoonlijk of schriftelijk).

Het opnemen van uw beroep en elke beroeps
wijziging in het bevolkings- of vreemdelingenre
gister is niet alleen noodzakelijk voor het opma
ken van diverse akten of van de kiezerslijsten,
maar ook en vooral voor het afgeven van uit
treksels uit die registers, zoals bewijzen van
woonst of nationaliteit, samenstelling van gezin
(bv. voor kinderbijslag of ziekenfonds), enz...

Kom op tegen kanker
Door de V.T.B.-V.A.B. werd, met medewerking
van het gemeentebestuur, een fietstocht
Gibraltar-Edegem georganiseerd in het kader
van de aktie "Kom op tegen Kanker".

De negen deelnemers aan deze fietstocht over

3.700 km - M. Blockx, K. De Mol, W. Swinnen,
B. Van Hoof, J. Van Rooy, L. Verbiest en de
Edegemnaars F. Claes, H. Van Den Bosch en F.
Wellens - werden bij hun thuiskomst te Edegem
op zaterdag 25 september feestelijk verwel
komd.

De opbrengst van de aktie bedroeg 435.000 fr.

Hartelijk dank aan allen die steunden.

Zelf tuinieren
de gezondste hedendaagse
vrijetijdsbesteding

Waar? langs de Kontichstraat bij het Werk van
de Volkstuinen zijn nog enkele perceeltjes vrij

Info? inwoners die interesse tv. »ben om een
kavel te bewerken, kunnen in kon.ri treden met
het Werk van de Volkstuinen, p. do heer Louis
Wouters, Hagedoornlei 11 te Ed 9/7
(tel. 457.23.11 ).

Tijd voor jezelf
voor vrouwen

Ben je ontevreden over jezelf?
Wil je uit de dagelijkse sleur?
Wil je bewijzen dat ook jij iemand bent?
Voel je je alleen en zoek je iemand om mee te
praten...
Dat kan in deze reeks.

Acht bijeenkomsten met informatie en inzichten,
gesprekken en praktische tips rond zorgen die
we dagelijks ervaren omdat we (huis)vrouwen
zijn.

Waar?
O.C.M.W. - Oude Raadzaal
Oude-Godstraat 110 - Edegem
Rustoord lmmaculata

Wanneer?
Acht maandagnamiddagen vanaf 18 april tel
kens van 13.30 tot 16.00 uur.

Begeleiding? Rita Fillet en Slinks-vorming

Inschrijven? OCMW Edegem, tel 457.17.10

Prijs? Afhankelijk van het inkomen.

(

()'
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.2ier van de aktie "Goede gronden voor
:. e honden" werd in zitting van de gemeen

te:aad van december 1993 de gemeentelijke
hondentaks afgeschaft.
Deze belasting op het louter bezit van een hond
werd in hei verleden aangenomen als een 'ver
goeding voor de prestaties die de gemeente
moest doen voor het proper houden van pleinen
en straten.

Uiteraard trof dit belastingreglement alle honde
•bezitters, zowel dezen van wie hun hond de

straten bevuilt als deze baasjes die het vuil van
hun huisdier wegruimen.

Op verzoek van menig hondebezitter, die het
imago van de hond als mensenvriend en proper
huisdier wil hoog houden, plaatste het gemeen
tebestuur overal in Edegem - bij voorkeur op de
wandelwegen van hondebezitters - de okerbrui
ne 'Pamper'vuilbakken.

Mede door deze aktie, maar vooral dank zij de
bewuste houding van de gemotiveerde honde
bezitters kunnen onze straten reiner worden.

Maar juist om die reden reageert nu de milieu
bewuste hondeliefhebber door te stellen dat het
onfair is om de hondebezitter, die er zorg voor
draagt dat geen hondesmeur op de stoepen

Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 154

achterblijft, op eenzelfde wijze wordt belast als
de anderen.

Het bestuur is deze redenering bijgetreden zo
dat vanaf 1994 geen hondentaks meer
verschuldigd is. Logischerwijze zijn onze honde
bezitters ook akkoord om de échte vervuilers,
maar dan ook alle vervuilers, wel te laten beta
len. Daarom wordt tegelijkertijd een 'vervuilers
taks' ingevoerd van 1000 tot 2500 fr. Deze taks
wordt opgelegd aan ALLE VERVUILERS van
het openbaar domein, hetzij met friteszakjes,
papier, plastiek, hondepoep, zwerfvuil allerhan
de ...

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat U,
zoals alle inwoners trouwens, een proper
Edegem wenst. Dit kan slechts dank zij uw me
dewerking. Om uw inspanning te motiveren
wordt de hondentaks afgeschaft en worden te
gelijkertijd de nodige 'Pamperbakken' geplaatst
opdat U inderdaad het hondenvuil kan wegrui
men.

Hopelijk waardeert U deze nieuwe stap in onze
aktie 'Goede gronden voor propere honden', in
het belang van een proper Edegem en niet in
het minst voor een betere aanvaarding van de
hond in de samenleving. En daar hebben wij al
lemaal voordeel bij.

11
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Om U kennis te laten maken met mogelijk opruim
materiaal, biedt het gemeentebestuur U gratis
hondepoepzakjes.

Deze zijn gratis verkrijgbaar op volgende
adressen:
• Onthaal Administratief Centrum - Kontichstr. 19
• Groen- en Milieudienst - Fort 5 te Edegem
• Ingang Fort 5- Jacob de Roorestraat (park
wachters)

• 'Den Dierenvriend' - J. Notéstraat 2- Edegem
• 'Figaro'- hondenkapsalon- Hovestraat 12 

Edegem.

Gooi deze hondepoepzakjes niet achteloos weg.
Probeer ze even uit!

U zal merken dat het ontwerp grondig werd bestu
deerd en dat ze bijzonder handig zijn.

Uiteraard bent U niet verplicht in de toekomst
steeds dit soort zakjes te gebruiken. Mocht U de
aankoop hiervan overwegen, vraag ernaar bij de
verkooppunten van IHK-vuilniszakken.
Het gemeentebestuur verzocht hen om deze zak
jes in hun aanbod op te nemen

Als alternatief kan U gebruik maken van gewone
plastieken zakjes. Maar zelfs specifiek voor dit
doel bestaan er speciale, donkerbruine plastieken
zakjes. Bij verbranding worden gen schadelijke
gassen vrijgegeven.

EISE@Ie17AEEI1ALM1sELa12Ia)
UIEAVEI,TeTO

■ Neem steeds opruimmateriaal mee
- Gebruik een gewoon plastieken zakje (bijv.
goedkope boterham- of diepvrieszakjes)
- Gebruik de speciale plastieken of papieren
zakjes met schepranden (vraag ernaar bij
de verkooppunten van IHK-vuilniszakken)
- Ook een gewoon schepje en zakje of een
speciale grijper kunnen als alternatief die
nen.

■ Stippel uw route met de hond zo uit dat
U steeds voorbij een speciale "Pamper
tjesbak" komt

14

■ Is een bak overvol, niettegenstaande
het uitzonderlijk frekwent ledigingsritme,
verwittig de dienst gemeentewerken (tel.
450.42.90)

■ Ontmoet U kollega-dierenvrienden, die
zich niet aan de regels houden, spreek ze
aan en overtuig ze ook om mee te werken
aan de aktie.
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ONGEWOON...

AVONTUURLIJK...

De Marc-De-Bel-tentoonstelling
wordt georganiseerd door de
Gemeentelijke Openbare Biblioteek,
Hovestraat 55, 2650 Edegem

ma 13130-20u
• lr;1 030-17u,_,

vg 030-20u
.-' 30-20uU'

t +30-18u
Z,:, .30-12u30-·

KUNSTZINNIG .

ONDEUGEND .

- TENTOONSTELLING

Programma
- originele tekeningen van illustrator
Jan Bosschaert
- gratis klasrondleidingen
- weet-alles-over-Marc-De-Bel-vra
genspel
- grote uitvinderswedstrijd
- spannende interscholenkwis op
4 mei (mét Marc De Bel)

Tijdens de paasvakantie '94, van dinsdag
5 t.e.m. vrijdag 8 april en van maandag
11 te.m. vrijdag 15 april, telkens van
1 0u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00,
wordt opnieuw sport en spel voor leerlin
gen van het lager onderwijs georga
niseerd in en rond de sporthal "den
Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt
door professionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de
sporthal blijven eten, mits zij zelf hun mid
dagmaal en drank meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit
bedraagt 800 fr. per kind voor de 1e week
(4 dagen), 1000 fr. per kind voor de 2e
week (5 dagen), verzekering inbegrepen.
De betaling dient wel in zijn geheel per
week (dus niet dag per dag) bij de in
schrijving te gebeuren. Enkel indien het
kamp niet volzet is, kan de eerste dag
van de week de betaling ter plaatse ge
beuren.

Vooraf inschrijven
kan in de gemeentelijke sporthal "den
Willecom", Terelststraat 2 te 2650
Edegem, telefoon 457.46.62.
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Zoekt U een opvang
voor uw kindje?

U bent als werkende ouders op zoek naar dag
opvang voor uw kind van O tot 3 jaar?

UDENKT AAN

- een warm onthaal
- een huiselijke sfeer
- een opvang in uw buurt
- liefdevolle aandacht voor uw kind
- een kindvriendelijke en veilige omgeving
- een pedagogische verantwoorde opvang

Bent U geïnteresseerd?
Neem dan vrijblijvend kontakt op met de Gemeen
telijke Kinderopvangdienst, oud gemeentehuis aan
het gemeenteplein Edegem. Tel. 450.43.70

WIJ BIEDENJ

- met zorg geselekteerde opvanggezinnen
- een goede opvolging van de opvang van
uw kindje

- een dagprijs berekend op basis van uw in
komen

- een fiskaal attest
- een verzekering
- vervanging bij ziekte of vakan!ic van uw
opvanggezin

Openingsuren:
dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 19.45 uur
donderdag van 14 tot 16 uur. $
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Het gemeentebestuur
werft aan:

Jobstudenten voor de
gemeentelijke vakantiespeelklub
Periode:
van 1 tot 31 juli of van 1 tot 31 augustus.

Taak:
Opvang en begeleiding van kinderen van 3 tot 12
jaar gedurencie 5 dagen per week en maximum 8
uur per dag (tussen 7.30 en 17.30 uur).

•
Voonv;;,.~.-(!,;,, monitor(-trice)
- mirt-ar 17 iaar oud zijn
- een bres bezitten van jeugdverantwoordelijke
van de /.es: Gemeenschap, van de mutualiteit
of gei g of een opleiding genieten of ge
noten, 'eg in pedagogische richting (normaal
scho !r,erverzorging e.d.)
- voldoende ervaring hebben in het kreatief om
gaan met i «deren
- deeinemer aan de opleidingsdag voorzien op
vrijdag 15 april.

Voorwaarden hoofdmonitor(-trice):
- minimum 20 jaar oud zijn
- VOOr het overige zie 'voorwaarden monitor(-trice)'.

Vergoeding:
Uitbetaling monitor(-trice) volgens weddeschaal
klerk.
Uitbetaling hoofdmonitor(-trice) volgens wedde
schaal opsteller.

Kandidaturen:
In te dienen, schriftelijk en vergezeld gaande van
een curriculum vitae, bij de Gemeentelijke Kinder
opvangdienst, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem
en dit uiterlijk 1 april.

Bijkomende informatie:
Gemeentelijke Kinderopvangdienst 
tel. 450.43.70.

e Provinciale toelage aan de ouders
die zelf hun gehandicapt(e) kind(eren)
verzorgen
Het Provinciebestuur van Antwerpen verleent een
toelage aan de ouders die zelf hun gehandicapt
kind opvoeden.
De persoon tot maximum 25 jaar die minimum 66%
lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is en die
overdag thuis is, dan wel een dagschool of een
semi-internaat bezoekt, wordt beschouwd als een
gehandicapt kind.

De tussenkomst bedraagt jaarlijks:
12.000,-fr. voor kinderen die bestendig thuis ver
blijven
6.000,-fr. voor kinderen die een school, semi-inter
naat of dagcentrum bezoeken.

Het netto-belastbaar gezinsinkomen mag niet meer
dan 530.000,-fr. bedragen, verhoogd met 10% per
persoon ten laste. De toelage dient aangevraagd
vóór 1 mei van het jaar waarvoor de tussenkomst
gevraagd wordt.

Voor verdere informatie en de nodige formulieren
kan u terecht op de gemeentelijke sociale dienst.
Deze bevindt zich in het oud gemeentehuis aan het
gemeenteplein Edegem. Tel. 450.43.70.
Openingsuren: dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot
19.45 uur, donderdag van 14 tot 16 uur.
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Nieuws uit de
Jeugdraad
Grabbelpas
Een keiharde garantie ...
... voor een fijne vakantie

In een groot aantal Vlaamse gemeenten wordt tij
dens de schoolvakanties een vakantieprogramma
voor jongeren van 6 tot 16 jaar georganiseerd
onder de gemeenschappelijke naam "Grab
belpas". Zo'n Grabbelpas-vakantieprogramma zit
boordevol kulturele, kreatieve en sportieve vrij
etijdsaktiviteiten.

Met steun van het V.V.J. (Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten & -konsulenten), dat als overkoe
pelend orgaan optreedt, hebben net zoals vorig
jaar ook de gemeenten Boechout, Borsbeek,
Edegem, Hove, Kontich en Mortsel een plaatselijk
programma uitgewerkt.

Nieuw is ook dat elke gemeente reeds één
aktiviteit in de paasvakantie organiseert.

Zo kunnen alle kinderen van 8 tot 12 jaar op
woensdag 13 april een boeiende en leerrijke na
middag doorbrengen op het Fort 5 in Edegem.
Er wordt op onderzoek gegaan in de oude gangen
van het binnenfort, de kinderen ontdekken welke
diertjes er op de bodem van het water leven, ...
Er is tevens een brochure in de maak waarin alle
aktiviteiten opgenomen worden die tijdens de
paasvakantie en de vakantiemaanden juli en au-

De Grabbelpas kost slechts 100 fr. en is nu reeds
te verkrijgen op het gemeentesekretariaat,
Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem (enkel tijdens de voormiddagen en op
woensdagnamiddag), wvaar ook meer informatie
kan verkregen worden (vragen naar dhr. Luc
Bries, tel. 450.42.48)

6

gustus in het kader van de Grabbelpaswerking '94
door de 6 deelnemende gemeenten georga
niseerd worden en waaraan iedereen kan deelne
men. Je vindt er verder allerlei nuttige informatie in
terug over de Grabbelpaswerking in het alge
meen, wat je moet doen en waar je juist moet zijn
als je voor een bepaalde aktiviteit wil inschrijven,..

De brochure zal voor de 6- tot 2-jarigen éê
waarschijnlijk verspreid worden via lagere
scholen in onze gemeente en alle 13- ol 16-jari
gen zullen deze brochure in de brie 3s krijgen.

Daarnaast kan je met een Grabi.,a ook ge
nieten van allerlei kortingen en v tie'en, het
ganse jaar door. Deze zijn gebundeld in de
Grabbelaar, een handige gids met offe ideeên,
leuke strips en nuttige adressen om je vakantie
nog aangenamer door te brengen.

R

BOECHOUTBORSBEEK EDEGEM HOVE KONTICH MORTSEL
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Speelweken 1994
Kursus "Basisvorming
jeugdverantwoordelijke"

Ontlening
veiligheidssets

@an is E.
antwoorde'
een voor;
wereld vz
speelplein
bewegin

ursus "Basisvorming jeugdver
znt iets voor jou! Deze kursus is
g en motivatie om de boeiende
ren te ontdekken in funktie van
g. Grabbelpaswerking of jeugd

Recent onderzoek van de adviesraad "Jeugd en
Verkeer" van het Kabinet van Johan Sauwens,
Vlaamse Minister van Verkeer, Buitenlandse
Handel en Staatshervorming heeft aangetoond dat
vooral de veiligheid van de jongeren tijdens rekre
atieve groepsaktiviteiten zoals dagtochten, stads
of dorpsspelen, droppings, fietsuitstappen, enz.
als een bijzonder probleem wordt ervaren.

Daarom heeft de Vlaamse Gemeenschap be
sloten om ten behoeve van de diverse jeugdorga
nisaties een aantal veiligheidssets te laten aanma
ken met aangepast signaleringsmateriaal bestaan
de uit 20 reflekterende armbanden en 2 heupgor
dels en een sterk rood achterlicht met dioden. Ook
onze gemeente heeft een aantal van deze sets ter
beschikking gekregen.

Jeugdverenigingen of jeugdhuizen die van dit
materiaal gebruik wensen te maken, kunnen te
recht op het sekretariaat van de Jeugdraad,
Adminstratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem (dhr. Luc Bries, tel. 450.42.48).

Aan de ontlening is wel één voorwaarde verbon
den: bij afhaling dient er een waarborg van
1.000 fr. per set betaald te worden. De verenigin
gen krijgen dit bedrag echter volledig terug als de
set kompleet terug binnengebracht wordt.
Is dit niet het geval, dan wordt de waarborg ver
minderd met de prijs van het ontbrekende materi
aal.

Roefel op 25 juni

Vakantie... Tijd om met je vrienden op stap te
gaan, plezier te maken, tijd voor kleine ritjes of
grote reizen.

Vakantie... overal in Vlaanderen komt een massa
kinderen naar speelterreinen, Grabbel
pasaktiviteiten, kampen, ...
Je wordt dit jaar 16, je bent reeds aktief in jeugd
beweging of op 't speelplein, misschien volg je kin
derverzorging of bijzondere jeugdzorg, je werkt
dolgraag met kinderen, je beschikt over een
gezonde dosis inzet en engagement of je wil
gewoon je kreetieve ingesteldheid uiten,...

En in de sta i zit geen venijn want na het vol
brengen van een stage van 60 uren krijg je het
attest "Basisvorming jeugdverantwoordelijke" ge
homologeerrl door het Bestuur Jeugdwerk van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze kursus is een initiatief van het pedagogisch
instituut J.L. Vivès gevestigd te Brugge. Je krijgt
een intensieve zesdaagse opleiding waar o.m. vol
gende zaken aan bod zullen komen: spel, kinde
ren, ik als begeleider, kreativiteit, specifieke

.. sporten, ..

Kursusbijdrage: 3.900 fr. (alles inbegrepen)

Waar en wanneer?
- van 4 t.e.m. 9 april in DE HOGE RIELEN,
Lichtaart

- van 4 t.e.m. 9 april in TEN BERG, Merelbeke
- van 4 t.e.m. 9 april in HET GALJOEN,
Wenduine

- van 11te.m. 16 april in WALLEMOTE, Izegem
- van 4 t.e.m. 9 juli in TEN BERG, Merelbeke

Heb je zin om een Vivès-kursus te volgen (of een
andere), neem dan kontakt op met Luc Bries, se
kretariaat Jeugdraad (tel. 450.42.48).

N.B.: We willen er tevens nogmaals op wijzen dat de ge
meente een deel van je kursusgeld terugbetaalt indien je
in de grote vakantie minstens één speelweek mee bege
leidt. In principe krijg je de helft van je kursusgeld terug,
evenwel met een maximum van 1.000 fr. per persoon.

Ben je tussen 6 en 12 jaar en roefel je graag in de
grote mensenwereld?
Hou deze datum dan vrij!

Roefel
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Zorg voor het
leefmilieu

Data 1994 inzamelingen KGA ()
2 juni 3 juni 4 juni
6 oktober 7 oktober 8 oktober

-

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St. -Goriksplein
.--...

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein
-

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat
-

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken
·-- -

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein Gemeenteplein
-·

7 april 8 april 9 april
4 augustus 5 augustus 6 augustus
8 december 9 december 10 december

10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

16.30-17.15 Boniverlei B. van Orleyplein
(Leopold 111-lei)

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

() klein gevaarlijk afval

6

,.
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Gratis putwateronderzoek

Geinteresseerden kunnen kontakt opnemen
met de groen- en milieudienst, binnenfort
Rekreatiedomein Fort 5, tel. 448.00.78.

dit jaar door het PIH gratis
zoek aangeboden. Komen in
ewone drinkwaterputten (zelfs
meer in gebruik zouden zijn),
indien afgedekt), en grond

gen voor bvb. bedrijsdoeleinden.

aan+.
indie
weid
water +

In het kader van de milieu-audit voor de ge
meenten van deze regio, in samenwerking
met het Provinciaal Instituut voor Hygiéne,
wordt momenteel werk gemaakt van een on
derzos naar de kwaliteit van het grond
water@oa,
putw

-~----------------~Nieuwe
huisvuilophaalwagen
Ter vervanging van de 18 jaar oude trom
melwagen Kuka werd een nieuwe
huisvuilwagen aangekocht. Hij is gebouwd
op een onderstel Renault G 220 met geauto
matiseerde koppeling en voorzien van een
zeer veilig en modern perssysteem Jumbo
209.

Deze wagen zal voor de ophaling van zowel
het gewone als het groot huisvuil worden in
gezet.

an

#7·I
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Onze politie
deelt mee

Opgedreven bromfiets ...
Loont het de moeite?
"Opfokken" wordt het genoemd. Het stelselmatig
opdrijven van de snelheid die de brom- en/of snor
fiets kan halen.

Door allerlei technische ingrepen bekomt men een
motorvoertuig dat sneller rijdt dan de wetgever
toelaat. Veel jonge bestuurders bezondigen zich
hieraan en zijn zich niet bewust (of toch wel?) van
de risiko's die ze lopen.

Stel dat men betrokken raakt in een verkeerson
geval. De bromfiets (snorfiets) wordt vrijwel steeds
gekontroleerd op de snelheid die het tuig kan op
brengen.

Wanneer de snelheid boven de toegelaten grens
gaat, staat dit gelijk aan het besturen van een
voertuig ZONDER verzekering.

Dit maakt onmiddellijk duidelijk dat de verzeke
ringsmaatschappij de schade zal verhalen op de
bestuurder van de in overtreding zijnde bromfiets.

Nog even op een rijtje:

Daarnaast bestaat de reële pakkans door politie
en rijkswacht die geregeld kontroles uitvoeren op
de snelheid van bromfietsen.

Het voertuig wordt getest op de "curvometer"
Blijkt de snelheid te hoog, wordt de bromfiets in
beslag genomen en gedeponeerd bij een bewaar
der.

Pas nadat het voertuig zodanig is ai,tl: dat de
snelheid niet boven de 40 km/uur at(& mfiets é$
klasse B) en niet boven de 25 km {', unfiets
klasse A), wordt het terug vrijgegeve

Daarenboven wordt door het parket eers
boete opgelegd gaande van enke de.enden
franken, maar die tot 30.000 fr. à "· kan
oplopen. Bovendien wordt bij her'ai:sg het
voertuig verbeurd verklaard.

Reden genoeg dus om er ernstig over na te den
ken.

Bromfiets klasse A Bromfiets klasse B
1

e
motor max. 50 cm3 motor max. 50 cm3

snelheid max. 25 km/u snelheid max. 40 km/u

geen valhelm valhelm

geen rijbewijs rijbewijs

leeftijd 16 jaar leeftijd 16 jaar
1 (met passagier 18 jaar) (met passagier 18 jaar)

geel identificatiekaartje

verzekering verzekering

gelijkvormigheidsattest gelijkvormigheidsattest
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De Lijn
Sinds 1 februari gelden bij De Lijn volgende ta
rieven:
De prijs van een biljet bedraagt 40 fr. binnen het
stadsgebied. Per bijkomende zone betaalt u 15fr.
Met een stadskaart van 250 fr. kunt u 10 ver
plaatsingen maken. De lijnkaart is geldig voor alle
bussen en trams van De Lijn, en is te koop vanaf
200 fr. aan normaal tarief, en met vermindering
vanaf 160 fr.

Alle halten op het grondgebied van Edegem liggen
in het stadsgebied van Antwerpen. Als je je dage
lijks verplaatst binnen het stadsgebied, neem je
best een stadsabonnement; prijs: voor 1 maand
925 fr., voor ? maanden 2.590 fr. en voor 1 jaar
9.250 fr. 'Voor personen jonger dan 25 jaar of
ouder den 50 aar, prijs: voor 1 maand 800 fr.,
voor 3 rr . 2.240 fr. en voor 1 jaar 8.000 fr.
Scholier met een schoolabonnement stad
voor ee van 12 maanden aan 6.250 fr.,
ofwel:1 ster aan 2.815 fr., 2de trimester
aan 2.2 ie trimester aan 1.690 fr.

Voor de singen van of naar Kontich, gele
gen in adsgebied, kunt u gebruik maken
van he. ige voorstadsabonnement of van
de lijn#aart. plaatsingen naar Waarloos zijn
streekverplaatsingen en gebeuren aan de hand
van een iijnkaart. U kunt natuurlijk ook steeds ge
bruik maken van een enkel biljet. Dagelijkse ver
plaatsingen in de streek maakt u best met een
abonnement voor een welbepaalde reisweg,
waarvan de prijs afhankelijk is van de af te leggen
afstand. Deze abonnementen zijn verkrijgbaar
voor afstanden vanaf 2 km.

Waar is wat te verkrijgen?
De Lijnwinkels: o.a. stadskaarten, lijnkaarten, dag
pas stad, aanvraagformulier voor abonnement,
klantenkaart voor weekabonnement.

Bepaalde spoorwegstations: stadskaarten en lijn
kaarten.
Bestuurder van bus of tram: gewoon biljet, lijn
kaart, dagpas stad, aanvraagformulier voor abon
nement, weekbiljet.

De Lijnwinkels zijn te vinden op volgende
adressen:
- hoofdkantoor De Lijn, Grotehondstraat 58 te
Antwerpen, open elke werkdag van 8u30 tot
16 uur
- loketten Franklin Rooseveltplaats Zuid (Opera):
open elke werkdag van 8u30 tot 16 uur en zater
dag van 8 tot 11u30 en van 12u30 tot 16 uur,
Rooseveltplaats Noord: elke werkdag van 10 tot
13 uur en van 14 tot 18 uur;
- premetrostation Diamant, open elke werkdag en
zaterdag van 8 tot 12u30 en van 13u30 tot 16 uur;
- premetrostation Groenplaats, open elke werkdag
van 8 tot 12u30 en van 13u30 tot 16 uur, en 's
zaterdags van 9 tot 12 uur;
- en tenslotte nog het loket op het gemeenteplein
Mortsel, open elke werkdag van 8 tot 12 uur en
van 13 tot 16 uur.

Voor meer informatie kan u telefoneren naar het
groene nummer 0800 /13883.

LOKALE
KABELTEKST

INTERTEVE

24 / 24 uur Edegemse informatie
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Komitee Edegemse
Koncerten

Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u
hartelijk uit op haar volgende koncerten:

GEZINSAPERITIEFKONCERT
Optreden van jonge, talentvolle muzikanten,
met achteraf een gratis aperitiefje.

Plaats:
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
zondag 27 maart 1994 om 11.00 uur

Inkom:
100 fr.- 250 fr. voor een gezinskaart
10% korting voor de 'Vrienden van de Edegemse
Koncerten'

ZATERDAGAVONDKONCERT
Peter Oerlemans, piano

&
Catherine Vandevelde, zang

vergasten u op het eerste zaterdagavondkoncert
van 1994.

Het eerste deel van het programma is Duitstalig
georiënteerd met werken van o.a. Mozart, Haydn
en Mahler.
Na de pauze worden Franse en Italiaanse wer
ken gespeeld van Fauré, Debussy, Rave! en
Puccini.

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 20.00 uur.

@

Peter Oerlemans behaalde verscheidene eerste
prijzen aan het conservatorium te Antwerpen en
Cahterine Vandevelde werd eerste Belgische
laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd voor
zang in 1992.

Plaats:
St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
zaterdag 23 april 1994 om 20.15 uur

Inkom: , •
300 fr. - 200 fr. voor +3-pas, -18-jarigen n uP- }
houders 1

10% korting voor de 'Vrienden van de Et,gen+sa
Koncerten'

Mooi kader - Hoog niveau - Lage ;i j ·
Prachtige akoestiek - Geen parkeerpsssieren

Voorverkoop en informatie:
Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem - tel.: 450.42.46
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Voordracht vrouwenbagage
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16-17
18-19
20-21

22
22
23
24

Gemeentediensten
Op zaterdag 30 april (Feest van de Arbeid) en op
zaterdag 21 mei (Pinksteren) zal er geen
dienstverzekering zijn op de dienst bevolking.

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
maandag 20 juni (Junikermis).

Openbare vergaderingen
adviesraden
Volgende algemene vergaderingen van de ge
meentelijke adviesraden zijn toegankelijk voor het.
publiek:

In de raadzaal van het oud gemeentehuis of van
het administratief centrum:
- Kultuurraad - woensdag 18 mei - 20.00 uur
- Milieuraad - donderdag 2 ji 20.00 uur
- Seniorenraad - vrijdag 9 september - 14.00 uur

In de refter van het administraziei centrum:
- Jeugdraad - donderdag 28 april - 20.00 uur

Redaktie
Koen Snyders, Alex De Roeck, Kris Leysen,
Hugo Stabel, Marjon Thienpondt, Anne-Marie Van
Gaver, Raymond Van Dijck (Redaktiesekretaris)

Vormgeving
Raymond Van Dijck

Omslagontwerp en tekeningen katern
François Blanpain

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90 te Edegem

155/april 1994

Aktie drugpreventie
In het kader van de aktie drugpreventie van de
dienst jeugd en gezin van politie Edegem speelt
Fakkel het stuk:

"SMACK"
op dinsdag 17 mei te 20.30 uur in het

Fortteater

Inkom: 50 fr.
Alle Edegemse jeugd is van harte welkom.

Overzichtstentoonstelling
Joz. De Maeyer
ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, in het
Edegems Artistiek atelier "Manke Lies", hangar 40
op Fort 5.

Openingsuren:
1-2-5-7-8-9-12-14en 15 mei telkens van
10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Tweede Edegems
Tuinfeest

Het tweede Edegems Tuinfeest, gemeen·
schapsfeest waarvan de opbrengst bestemd is
voor sociale werken in de gemeente, zal
plaatsvinden op:

zondag 26 juni 1994 op Fort 5.
Noteer nu reeds deze datum in uw agenda!
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Edegemse
vakantie
initiatieven

•

Nog enkele maanden en de langverwachte zomervakantie breekt weer aan. Zoals de voorbije jaren
doet het gemeentebestuur ook deze zomer een grote inspanning om te voorzien in diverse aange
name vormen van vakantieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de "gemeentelijke vakantiespeelklub" de ideale opvang voor
kinderen van 3 tot 12 jaar. De jeugdraad verzorgt weer de "Edegemse speelweken" voor kinderen
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 Rekreatiecentra Edegem.

Natuurlijk kan de jeugd deze vakantie ook terecht in Hulgenrode of op het skate-terrein in het
Meihof. Om nog te zwijgen over het plaatselijk programma van de Grabbelpas 1994 en de
Roefeldag, allebei aktiviteiten van de jeugdraad...

Hierna vindt u meer informatie over ons gemeentelijk aanbod. Wij wensen U en uw kinderen nu
reeds een prettige vakantie.

•
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Gemeentelijke
vakantiespeelklub
voor 3- tot 12-jarigen

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 en
monitrices kan uw kind, in groepjes naar gelang
de leeftijd en interesse, zijn fantasie en kreativiteit
naar hartelust botvieren. Uw kind kan weer twee
maand lang genieten van veel speelplezier.

De vakantiespeelklub heeft zijn thuishaven op de
avontuurlijke speelterreinen van het Fort 5.

Periode: van 4 juli tot en met 30 augustus, met
uitzondering van 11en 21 juli en 15 augustus.

Uren: van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30
en 9 uur en mogen afgehaald worden tussen 16
en 17.30 uur.

Dagprijs:
250 frank voor kinderen uit Edegem,
350 frank voor kinderen van buiten de gemeente.

Inbegrepen:
vieruurtje
verzekering.

Het lunchpakket moet meegebracht worden.

De tickets kunnen aangekocht worden op zater
dag 11, 18 en 25 juni van 9 tot 12 uur op de bure
len van de kinderopvangdienst, eerste verdieping
van het oud gemeentehuis, gemeenteplein te
Edegem.
Vanaf maandag 4 juli tot dinsdag 30 augustus van
8 tot 9.30 uur kan je dagelijks tickets kopen in
hangar 24 op het Fort 5- zijde Vestinglaan.

Opgelet:
de tickets moeten niet op voorhand worden aan
gekocht en zijn niet gedateerd.

(De gemeentelijke vakantiespeelklub is een
initiatief van de gemeentelijke kinderopvangdienst)

Vaka nti espeelp Ie i 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.

Het terrein leent zich voor bosspelen, bouwen van
zandkastelen, knutselen in diverse ateliers... en
omgang met dieren op de kinderboerderij. De kin
deren kunnen dagelijks kiezen ui allerlei spelen
en aktiviteiten onder leiding gebrevetteerde %1
monitoren en monitrices.

Hebben ze er geen zin in, dan 3ogen ze vrij spe
len volgens eigen interesse en n sie.

Periode: van 4 juli tot 26 augustus met uitzonde
ring van 21 en 22 juli en 15 augustus.
Uren: van 8 tot 17 uur.
Dagprijs: 125 frank.
Verzekering: eenmalig 125 frank.
Inbegrepen: warme maaltijd, busvervoer, vieruur
tje.
Opstapplaats: gemeenteplein (centrum) of
Kerkplein (Elsdonk).
Kermis/Open-deur: zaterdag 9 juli van 14.30 tot
17.30 uur.

Opgelet: kleuters vanaf 4 jaar kunnen enkel ge- f
bruik maken van het busvervoer als ze begeleid
zijn door een oudere broer of zus van minstens 10
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 18 uur mits extra-betaling.

De tickets en de verzekering dienen vooraf aange
kocht te worden. Het verkoopadres en de ope
ningsuren zijn deze van de gemeentelijke va
kantiespeelklub.
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.30 kan U eveneens
terecht bij de pastorie van de H. Familie, Kerkplein
1, Edegem.

(Vakantiespeelpleinen Hulgenrode is een initiatief
van Speelpleinen voor Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraat 20, Antwerpen. Tel. 232.97.72)
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Sport & spel
voor kinderen lagere school

Tijdens de grote vakantie van dinsdag 16 te.m.
vrijdag 19 augustus en van maandag 22 t.e.m.
vrijdag 26 augustus, telkens van 1 0u00 tot 12u30
en van 13u30 tot 16u00, wordt opnieuw sport en
spel voor leerlingen van het lager onderwijs geor
ganiseerd in en rond de sporthal "den Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door pro
fessionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
lijven eten, mits zij zelf hun middagmaal en drank
r:c2brengen.

De 'enemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
600 f.. er kind voor de 1e week (4 dagen), 1000
fr. ze kind voor de 2e week (5 dagen), verzeke
ring begrepen. De betaling dient wel in het ge
heel per week (dus niet dag per dag) bij de in
schrijving te gebeuren. Enkel indien het kamp niet
volzet is kan de eerste dag van de week de beta
ling ter plaatse gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan vanaf 16 mei a.s. in
de gemeentelijke sporthal "den Willecom",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem - telefoon
457.46.62.

Wenst u meer te weten? Telefoneer even naar de
sporthal. Wij willen U graag van dienst zijn!

Edegemse speelweken
voor kinderen lagere school

Op diverse plaatsen in onze gemeente kunnen de
kinderen een hele week lang hun hartje 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 aktiviteiten om op te noemen.

Waar en wanneer:
- FORTESIN: op Fort 5
van 4 t.e.m. 8 juli

- RAVOTJEROT: op het Sterren hof (Kontichstraat)
van 1 t.e.m. 5 augustus

- HIPPERDEPIP: aan de Romeinse Put 
Buizegem (sportterreinen)
van 22 t.e.m. 26 augustus

NIEUW! Tijdens deze 3 speelweken wordt er
telkens een apart programma voorzien voor
12- tot 14-jarigen.

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 - verzekering.

De monitors van de speelweken verzorgen ter
plaatse de voor- en naopvang. Er is voorbewaking
vanaf 8.45 uur en nabewaking tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moet meegebracht worden.
Deze speelweken zijn een initiatief van de ge
meentelijke jeugdraad en worden verzorgd door
vrijwillige monitors, veelal afkomstig van de
Edegemse jeugdbewegingen.
Voor verdere inlichtingen kan U steeds terecht op
het sekretariaat van de jeugdraad, administratief
centrum, Kontichstraat 19 te Edegem (dhr. Luc
Bries, tel. 450.42.48).

Nota: Wegens organisatorische redenen werd het
aantal speelweken teruggebracht van 4 naar 3. De
tweede speelweek in juli, met name Keigoe, valt
dus weg.
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Grabbelpas

Een keiharde garantie ...
... voor een fijne vakantie

In het vorige informatieblad kon je reeds verne
men wat het begrip "Grabbelpas" allemaal in
houdt.

Het is een vakantieprogramma boordevol kulture
le, kreatieve en sportieve animatie, speciaal uitge
stippeld voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar.

Naast de "Grabbelaar", een handige gids met al
lerlei kortingen, toffe ideeën en nuttige tips, wordt
er, net zoals vorig jaar, een plaatselijk programma
georganiseerd en dit in samenwerking met enkele
aangrenzende gemeenten.

Zo zal onze gemeente tijdens de grote vakantie in
staan voor de organisatie van de volgende
aktiviteiten:

- maandag 18 juli: goocheloptreden van Joachim
De Munck in het gemeentelijk Fortteater. Deze
goochelaar laat de kinderen aktief deelnemen aan
zijn optreden en uiteraard ontbreken ook de dier
tjes niet in zijn programma.
Doelgroep: alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn wel
kom.

- woensdag 20 juli: busuitstap "Op ontdekking in
de Hoge Venen".
Deze avontuurlijke wandeling gaat langs de rivier
de Hogne. Het wordt alleszins een zeer gevarieer
de dag waarbij de kinderen op zoek gaan naar
fossielen en waarbij ze heel wat te weten komen
over de fauna en flora van de streek.
Doelgroep: alle kinderen vanaf 10 jaar kunnen
meegaan.

- woensdag 27 juli: teaterstuk "Dromer in de
bocht" door Carloconi Theater v.z.w. in het ge
meentelijk Fortteater.
Dit stuk gaat over de dolle belevenissen van een
postbode op zijn dagelijkse ronde. Het is een
adembenemend spektakel waar droom en Werke
lijkheid elkaar aanvullen. Een échte aanrader!
Doelgroep: alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn wel
kom.

- donderdag 18 augustus: Afrikaanse dans met

live perkussie in de gemeentelijke sporthal "den
Willecom".
Een uitzonderlijke belevenis voor al degenen die
zich eens in de Afrikaanse danskultuur willen in
leven.
Doelgroep: voor kinderen vanaf 13 jaar.

Een totaal overzicht van alle aktiviteiten vind je
terug in de Grabbelpasbrochure, die je enkele
weken geleden via je school gekregen hebt of die
je in je brievenbus bezorgd werd.

Misschien ben je ondertussen al wel ingeschreven
voor bepaalde aktiviteiten?
Is dit niet het geval, informeer dan vlug bij de be
treffende gemeente of je nog aan de aktiviteit(en)
van je keuze kan meedoen.

In ieder geval, wil je je vakantie op een toffe en
niet-alledaagse manier doorbrengen, aarzel dan
niet en schaf je zo vlug mogelijk een Grabbelpas
aan. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. f
De Grabbel pas kost slechts 100 fr. en is verkrijg
baar op het sekretariaat van de jeugdraad, admi
nistratief centrum (2e verd.), Kontichstraat 19 te
Edegem, waar ook meer inlichtingen kunnen ver
kregen worden (vragen naar dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48).

P.S.: Indien je om de één of andere reden toch
nog niet in het bezit bent van de Grab
belpasbrochure, dan kan je nog altijcl een exem
plaar komen halen op het gemeentehuis.

BERICHT VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDE
MONITORS

Zowel voor de speelweken als voor de I f
Grabbelpasaktiviteiten zijn wij nog op zoek naar
een aantal gemotiveerde jonge mensen die de
kinderen tijdens deze aktiviteiten willen begelei
den.

Zo wordt elke speelweek begeleid door 1 of 2
hoofdmonitors en een 15-tal monitors.
Naast een groot aantal "oude-rotten-in-het-vak"
wil de jeugdraad ook graag jongeren vanaf 16
jaar, die in het bezit zijn van een attest "ba
sisvorming voor jeugdleiders" of een daaraan
gelijkgesteld attest, inschakelen om hen de
kans te geven zich verder te bekwamen als va
kantiemonitor.

Voel jij je misschien geroepen om deze taak uit
te oefenen? Aarzel dan niet en neem snel
kontakt op met dhr. Luc Bries, sekretariaat
jeugdraad, administratief centrum (2e verd.),
Kontichstraat 19 te Edegem (tel. 450.42.48).
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Nieuws uit de
Jeugdraad

ROEFEL - ROEFEL - ROEFEL - ROEFEL
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Neem dan vlug je ka
lender en stip ZATERDAG 25 JUNI alvast aan met
een groot uitroepteken. Op die dag kan je immers
meedoen aan ROEFEL, Dag van het Kind.

Wat is ROEFEL?

ROEFEL is een clag waarop kindjes van de lagere
school mogen gaan "roefelen" in de grote
mensen-wereld. Roefelen is niet zomaar gaan kij
ken, nee, het wil zeggen dat je echt mag meedoen
in de wereld van de volwassenen: mee hambur
gers maken bij de slager, brandweer spelen,
gekke kapsels maken, leren biljarten, meehelpen
n het restaurant, de dokter assisteren.... en nog
veel meer.

Wat er precies allemaal gaat gebeuren, staat in
een boekje dat je vanaf woensdag 25 mei op
school !<rijgt. Wie niet naar een Edegemse school
gaat, maar toch in Edegem woont, kan vanaf 27
mei een Roefel-boekje verkrijgen in de
Gemeentelijke Openbare Biblioteek of op het ge
meentehuis.

Skating in Edegem
Komen de begrippen freestyle, slalom, ramp ri
ding, railslides, jumpbanken,... je onbekend voor?
Welnu, deze termen hebben alles te maken met
skateboarding.

Enkele jaren geleden werd ten behoeve van alle
skateboardfanaten een skateterrein aangelegd op
het Meihof in de Hovestraat.

Dit terrein is nog steeds gratis toegankelijk voor
alle liefhebbers van deze spektakulaire sport en
dit tijdens de openingsuren van het Meihof. Op
zondag is het terrein slechts toegankelijk vanaf
13.00 uur.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor even
tuele ongevallen.

Voor meer informatie kan je terecht op het ge
meentesekretariaat, administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem (dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48).

Vrijwilligers gevraagd

Op ZATERDAG 25 JUNI organiseert de
jeugdraad i.s.m. het gemeentebestuur en
de middenstandsraad een ROEFEL-dag,
een dag waarop kindjes mogen gaan "roe
felen" in de grote-mensen-wereld.
Voor de praktische uitwerking van deze dag
zoeken wij vrijwilligers die groepen kind
jes willen begeleiden of die met hun auto
kindjes van de ene Roefel-plaats naar de
andere willen brengen (alle plaatsen zijn
in Edegem).

Wie hieraan wil meewerken, kan zijn naam,
adres en telefoonnummer opgeven bij:
- Danny Van Dingenen, lid van de stuur
groep ROEFEL, tel. 457.84.70;

- Luc Bries, sekretariaat jeugdraad, tel.
450.42.48 (tijdens de kantooruren).

Alvast bedankt.
Het ROEFEL-komitee.

2e
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maakt plaats voor een nieuwe...
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Een uit-je voor je familie!

JEUGDRAAD EDEGEM en RAAD
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

nodigen uit op een FAMILIEFESTIJN~41.;:Jv)' 4

tia«@@ITIIr

EDEGEMSE
JEUGDDAG
INDISCHE GEZELSCHAPSSPELEN

(ten voordele van de Konda Reddy /India projekten)• ESCH FAKIERSPEL Voor FAMILIE en VRIENDEN
een levend 'ganzenbord' met familieproeven)
tet 17 u.

• ••• •

voor jeugdgroepen (5 à 10 kinderen)
én voor families (min. 5 personen)

$$4$$°»
leg met familie of vrienden in de kortste tijd dit fakierspel af

INDISCHE SCHAAKPARTIJ
populair snelschaken met

LEVENDE stukken

PARTIJEN:

14u- 15u: Bekende Edegemnaars
16u- 17u: Bekende schaakmeesters

20 cos«ces0' sMuTAANsCHAKEN
[ een Mortsels schaakmeester

neemt het op tegen 20 vnjwul.gers

heb je genoeg
zwaar geld in

je spaarpot om
het 'equilibrium'
te laten werken? INDISCH-VLAAMSE

KERMIS
spel, spijs en drank

WAAR?
GEMEENTEPLEIN

WANNEER?
ZAT 14 MEI
vanaf 14u

WIE doet mee?
jeugdgroeperingen
sportieve families
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Reiskursussen Voordracht:
Vrouwenbagage 3%

Mensen die hun vakantie graag in een vreemd
land doorbrengen, hebben (of nemen) niet steeds
de tijd om de taal vooraf enigszins te leren.

Met onze reiskursussen willen we aan die taal
nood tegemoetkomen. We reiken een aantal
woorden, strukturen en uitdrukkingen aan die ge
bruikt worden in situaties waarin de doorsnee toe
rist terechtkomt.

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? ...

We hopen zodoende meer zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en reiskomfort te geven aan alle
reislustigen.

TAALKEUZE
Frans - Engels - Duits - Spaans - Italiaans

LESDATA
Zaterdag 28 mei-4-11-18-25 juni (10-12 uur).

PRIJS
1.100 fr. voor de 5 lessen, kopieën inbegrepen.
We aanvaarden alleen baar geld.

INSCHRIJVINGEN
In het ETA, Romeinse Put 2 (bij voorkeur 's
avonds)

INLICHTINGEN
Dhr. L. Van der Sande - tel. 353.16.44
Dhr. T. Schammelhout - tel. 450.42.00 tijdens de
kantooruren
ETA - tel. 458.06.08

Zaalwachter voor sporthal
gevraagd

- licht onderhoud en toezicht
- tijdens weekends en op feestdagen

- van half augustus tot eind juli

Info: gemeentelijke sporthal "den Willecom'",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem 

Tel. 03/457.46.62.

De Werkgroep Emancipatie Edegem nodigt u
graag uit op een voordrachtavond met als on
derwerp 'Vrouwen bagage'.

Wat kunnen vrouwen leren en afleren?

Vrouwen dragen in al hun doen en laten een hele
vracht 'vrouwenbagage' met zich mee.

Vrouwenbagage in de vorm van ideeën over wat
vrouwelijk is, wat vrouwen wel en niet behoren te
doen en te zijn. Deze bagage speelt een rol in ie
dere situatie: een verandering, een konflikt, een
sollicitatie,...

Vrouwenbagage die enerzijds een bron van moge
lijkheden is en anderzijds een last, die én de
kracht én de zwakte van vrouwen vormt.

Is die vrouwenbagage een vastliggend feit?
Pak je je koffer maar één keer, voor je hele
levensreis?
Of mag je onderweg nog van bagage wisselen?
Of mag je misschien de last verlichten door wiel
tjes onder de koffer te monteren?

Vooraleer te antwoorden op deze vragen bekijken
we eerst welke bagage volwassen vrouwen in
onze samenleving met zich meedragen.

Er is bagage die vrouwen als groep meekrijgen,
maar ook bagage die iedere vrouw persoonlijk
meeneemt in haar leven. Wat moeten we daar nu
mee. Wat gebeurd is, is gebeurd; het is niet meer
uit te vegen. Wel is het mogelijk de last te leren
dragen. Door stukje bij beetje onze persoonlijke
geschiedenis te accepteren. Zo kunnen we 'ons
eigen koffertje pakken'.

Spreekster:
Danni Godart
Vormingswerkster bij Sfinks-Vorming
Waar:
Raadszaal oud gemeentehuis
gemeenteplein Edegem
Wanneer:
Woensdag 4 mei
om 20.00 uur
Info:
Kristel Kussé, p.a. administratief centrum,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem
tel.: 450.42.46

Gratis toegang.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!
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KATERN

... KOM
EERST
EENS

PROBEREN

ELEKTRONISCH
STEMMEN ...

Zo gaat het in zijn werk ...

De elektronische stemprocedure is eenvou
a g. maar een voorafgaandelijke kennisma
king is aan te raden. Daarom worden in de
loop van de maanden april en mei door het
gemeentebestuur informatiesessies georga
niseerd in de verschillende Edegemse wij
ken.
Toch willen wij u in deze extra katern reeds
een bondig overzicht geven van de nieuwe
stemprocedure.

ennen...

Bij de verkiezing van het Europese
Parlement, op zondag 12 juni a.s , zal in het
Arrondissement Antwerpen, en dus ook in
Edegem, voor de eerste keer elektronisch
gestemd worden: het stembiljet wordt
vervangen door een computerscherm en het
rode potlood door een leespen.

Elektronisch stemmen,
de eerste keer ...

In het stembureau krijgt u in ruil voor uw op
roepings- en uw identiteitskaart van de
voorzitter een magneetkaart, die u gebruikt
om uw stem uit te brengen. In het kieshokje
vindt u een computer, een computerscherm
en een leespen. Op het computerscherm
wordt u stap voor stap begeleid en U brengt
uw magneetkaart in de computer. Met de
leespen kiest u voor de partij van uw keuze
of voor een blanco stem. Na het aanstippen
van de partij van uw keuze ziet u een stem
biljet verschijnen en daarop kunt u een
lijststem of een voorkeurstem uitbrengen.
Als u uw stem bevestigt, wordt ze elektro
nisch op de magneetkaart geschreven. Na
de bevestiging komt de magneetkaart terug
uit de computer. U geeft ze vervolgens af
aan de voorzitter van het stembureau.

Gemeentelijk informatieblad Edegem nr. 155
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BRENG UW STEM
DOOR DE PEN
LOODRECHT OP
VAN UW KEU!
TE DRUKKEN

1

TRONISCH
EN

PLAATS DE LICHTPEN
LOODRECHT OP
DE LIJST VAN UW KEUZE
OF OP "BLANCO STEM"
EN DRUK

1

/

1

Als u wilt terugkeren ...
- druk met de pen

op de grijze bal k.

1
2
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Na bevestiging...
--/
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ELEKTRONISCH STEMMEN

Infosessies... lf Of kom eens naar het
In de loop van de maanden april en mei wor
den door het gemeentebestuur informatiebij
eenkomsten georganiseerd in de verschei
dene wijken.

Daar kan u kennismaken met het nieuwe
systeem en kan u het al eens uitproberen.

Alle Edegemse gezinnen ontvangen een
schriftelijke uitnodiging daartoe.

Bijkomende informatie...
Dienst verkiezingen, administratief gebouw,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel.
450.42.00, op werkdagen tussen 9 en 12 uur
en op woensdag tevens van 14 tot 16 uur.

gemeentehuis...
Kan u niet naar de voor u bestemde in
fosessie komen ?

Geen nood, in het oud gemeentehuis kan u
op onderstaande dagen en uren terecht.
Daar staat een heus stembureau opgesteld,
waar u in een ongedwongen sfeer kan oefe
nen met het elektronisch kiessysteem.

Beslist zal ook u dan ondervinden, dat het
allemaal heel eenvoudig is.

-
DAG/DATUM VOORMIDDAG NAMIDDAG

9-12 uur 14-16 uur

dinsdag 26 april X

woensdag 27 april X

donderdag 28 april X

dinsdag 3 mei X X

woensdag 4 mei X X

dinsdag 10 mei X X

maandag 16 mei X

dinsdag 17 mei X X

woensdag 18 mei X

donderdag 19 mei X X

dinsdag 24 mei X X

woensdag 25 mei X X

In ons aller belang...
Grijp de mogelijkheid die uw gemeente
bestuur u biedt om voorafgaand aan de
Europese verkiezingen het elektronisch
stemsysteem uit te proberen.

Zo voorkomen we allemaal samen onaange
name wachttijden tijdens de verkiezingsdag
op zondag 12 juni a.s.

é.



Kalender
Tentoonstel I ingen

Van 9 april tot 1 mei wordt in Huis Hellemans
een tentoonstelling georganiseerd met olie
verfschilderijen en aquarellen van:

"EDGARD VAN DER
HERTEN"

-. Elk werk van zijn hand komt ons over als
een klein wonder. Het is tot in het kleinste
detail auwgezet afgewerkt, zonder dat deze
pec.se afbreuk doet aan de sfeer van het
werk 'et zou trouwens van weinig "feeling"
getuigen te beweren dat zijn werk een puur
realistische weergave zou zijn van de werke
lijkheid. Elk portret en stilleven tracht hij die
per stemmingsbeeld en ziel mee te geven.
Van der Herten beschikt over een rijk pallet
aan mogelijkheden dat hij met veel geduld en
ijver naar een tijdloze schoonheid voert.

$.
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°
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\

±t:nt1a)..A J,\
Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Sta;dersstraat 14 - 2650 Edegem

•
k k *

Schilders, beeldhouwers, fotografen, grafici,
aquarellisten, textieltekenaars, e.a. van
Edegem werden uitgenodigd het onderwerp of
de sfeer van Vlaamse Epen en Balladen uit te
beelden. Hun werk zal na selektie tentoonge
steld worden van 7 mei tot 5 juni in het
Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans.

k k k

Een bezoek
loont echt de

moeite!

"Gedroogde zonnebloem" - Edgard van der Herten

Huis Hellemans is
gratis toegankelijk
op zaterdag en
zondag van

10 tot 12.30 en van
14tot 18 uur,

op woensdag van
14 tot 17 uur en op

vrijdag van
14 tot 16 uur.
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Folkloristisch feest
Meneerke van Buizegem

Op zaterdag 30 april is het weer zover:
Buizegem gedenkt zijn folkloristische fi
guur 'Meneerke van Buizegem'.

Dit jaar werd getracht het feest wat nieuw
leven in te blazen met een optreden van Ed
Kooyman, Herman Van Haeren & groep. Zij
staan garant voor een plezierige avond
met aanstekelijke muziek bij originele en
grappige teksten!

Alle aktiviteiten vinden plaats in en rond
een feesttent op de rekreatiezone Ro
meinse Put.

Programma

VRIJDAG 29 APRIL

20.00 uur: KAARTWEDSTRIJD
voor jong en oud

inleg: 100 fr.
inschrijvingen tussen 19 en 20 uur
talrijke mooie prijzen te winnen

tevens gelegenheid tot het spelen van bakspel

ZATERDAG 30 APRIL

14-15 uur: Start WANDELZOEKTOCHT
deelname: 20 fr.

inschrijvingen ter plaatse tussen 14 en 15 uur
talrijke mooie prijzen te winnen

aankomst tot 17.30 uur

17.30 uur: BARBECUE

17.30 uur: STOET door Buizegem
vertrek op het St.-Goriksplein - aankomst rond 18

uur op de Romeinse Put
m.m.v. Kring voor Heemkunde, St.

Sebastiaansgilde, muziekkapel KSA OLV-van
Lourdes en PVBA De Karos

17.30: MUZIKAAL OPTRt
door Akkordeonvereniging De iachegaal

18.00 uur: VONNIS EI!
TERECHTSTELLING VAN MENEEHKE

m.m.v. Kring voor Heemkunde, muziekkapel KSA
OLV-van-Lourdes, Buizegemkoor en
Akkordeonvereniging De Nachtegaal

18.30: GEZELLIG SAMENZIJN in de feesttent
- barbecue en sfeermuziek

- prijsuitreiking wandelzoektocht
- om 21 uur en om 23 uur: optreden van Ed

Kooyman, Herman Van Haeren & groep met tu
ssendoor en nadien:
dansgelegenheid

gratis inkom!

ZONDAG 1 MEI

15.00 uur: GROOT GEZINSFEEST i.s.m. de
Bond voor Grote en Jonge Gezinnen - Edegem

'Clown Jonas naar Hollywood'
door teatergroep Jonna

circusacts door de leerlingen
van toneelschool Jonna

Nadien: Schminken van alle kinderen

Pannekoekenslag

Inkom: 60 fr.
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Voor meer inlichtingen over het programma kan u
terecht bij Kristel Kussé, p.a. administratief cent
rum, Kontichstraat 19 te Edegem - tel: 450.42.46.

Wenst u meer te weten over het folkloristisch ge
geven van deze feestelijkheden, neem dan
kontakt op met de Edegemse Kring voor
Heemkunde, p.a. dhr. en mevr. Bruloot,
Kontichstraat 119 te Edegem - tel.: 457.46.79.

Het feestkomitee en het gemeentebestuur van
Edegem nodigen u alvast van harte uit op het
feestweekend van dit jaar!

Historische sage
De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem
bevond zich op het grondgebied van Buizegem,
een gehucht van het huidige Edegem. Toen deze
ki vóór een paar honderd jaar afbrandde, eisten
dc ws ars van Edegem - het huidige centrum 
da uwe kerk zou opgebouwd worden te
E dat daar veel meer mensen woonden
d.. ·gem.

D. aet heel wat kabaal zijn gemaakt
toenter;o tussen de mensen van Edegem en
Buizegem, om de kerk te krijgen waar zij ze liefst
zagen. Tenslotte wonnen die van Edegem het

Ed Kooyman & Herman Van Haeren

met Frank Bierque en Stef Peire

musiceren voor "Meneerke"

pleit, want de nieuwe kerk- de huidige Sint
Antoniuskerk- werd opgetrokken te Edegem, tot
grote verontwaardiging van de mensen van
Buizegem.

Hun verontwaardiging ging vooral uit naar
Mijnheer van Buizegem, die de cijnshoeve
'Buizegem' bewoonde, die afhing van de kasteel
heer van Cantincrode. Zij verweten Mijnheerke
van Buizegem dat hij hun belangen niet ge
noegzaam verdedigd had en dat hij er de schuld
van was dat de nieuwe kerk te Edegem werd op
getrokken.

Om aan hun verontwaardiging lucht te geven,
maakten zij een levensgrote, aangeklede pop die
op een lange staak van ca. 10 m werd aange
bracht en vervolgens in de hoogste boom ge
plaatst, zodat die pop tussen huizen en bomen
uitstak en van verre zichtbaar werd gedurende de
ganse maand mei.

De pop had een arm gestrekt en deze wees naar
de plaats waar de kerk van Buizegem had ge
staan. Door die pop werd de Heer van Buizegem
aan de kaak gesteld en daarmee bedoelden die
van Buizegem welke de houding van de heer van
Buizegem moest zijn geweest en waar de kerk
had moeten staan: dààr en nergens anders.

Bron. Dr. R. van Passen., Geschiedenis van Edegem, 1g74 Edegem, p. 66.
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Informatie
vanuit je luie zetel ...

Gemeentelijke info-foon
"Hallo Edegem"

Naar aanleiding van de nieuwe telefoonnummers
van sommige gemeentediensten, heeft de ge
meentelijke info-foon "Hallo Edegem" een grondi
ge onderhoudsbeurt ondergaan.

De info-foon beantwoordt de meest uiteenlopende
vragen in verband met het reilen en zeilen binnen
onze gemeente. Wilt u weten wanneer u bij een
bepaalde dienst van het gemeentebestuur terecht
kunt, zoekt u het adres van de dichtstbijzijnde
apoteker van wacht, bent u nieuwsgierig naar op
stapel staande festiviteiten, of wilt u weten hoe
laat de lijnbus met bestemming Antwerpen vert
rekt? Dit alles en nog veel meer kunt u te weten
komen vanuit uw luie zetel. Het enige wat u
daarvoor hoeft te doen is even info-foneren naar
"Hallo Edegem".

Als geheugensteuntje zetten wij nog een keertje
de belangrijkste funkties van de info-foon op een
rijtje.

Allereerst is er de informatielijn, deze bevat
zowat 7 uren gesproken informatie die opgedeeld
is in 6 grote rubrieken, zoals beschreven op de
bladzijde hiernaast. Deze zijn nogmaals opge
splitst in rubrieken, en dit gaat zo verder. Dit laat u
toe alleen die informatie te beluisteren waarnaar u
op zoek bent. éê

U SPREEKT
&
WIJ LUISTEREN

Ombudslijn

(uw opmerkingen en
voorstellen)

U LUISTERT
&
WIJ SPREKEN

Informatielijn

(7 uren gemeentelijke
informatie)

Wegwijs in de info-foon

(uitleg over doel en inhoud van
de funkties)

Aktiviteitenkalender

(gemeentelijke feestelijkheden,
tentoonstellingen, koncerten, ... )

R#ealla

Verenigingen

(rubriek ingevuld door de
Edegemse verenigingen)
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Rubriek 5 - Onderwijs en vrije tijd:
in deze rubriek vindt u wat Edegem te bieden
heeft op het vlak van onderwijs, vorming en kul
tuu r.

Rubriek 6- Nutsvoorzieningen:
handelt over De Post, De Lijn, Electrabel, de
Antwerpse Waterwerken, de Belastingen, het
Kadaster, de Registratie en het Vredegerecht.

• De boodschappenlijn

vak rue iaatieven.

Welke dokumenten kan u bestellen via de
boodschappenlijn?
- overzichtslijst voor te leggen dokumenten bij
ondertrouw

- aanvraagformulier huwelijkspremie
- lijst te verwittigen instellingen ingeval van
overlijden

- lijst te verwittigen instellingen ingeval van ver
huizing

- beleidsbrief 1994 gemeentebestuur
- aanvraagformulier kappen van hoogstammige
bomen

- stedebouwkundig attest nr.1
- stedebouwkundig attest nr.2
- formulieren "aanvraag tot bouwen"

Via de boodschappenlijn kunt u tevens een aan
vraag doen om de beerruimer te laten komen.
Langs deze weg kunt u ook gebreken of defekten

Rubriek 1- Administratie en beleid:
informeert u over de gemeenteraad, het sche
penkollege en de openingsuren en sluitingsda
gen van de gemeentediensten. Ook krijgt u hier
inlichtingen over de traditionele diensten
waarvoor u op het gemeentehuis terecht kunt,
zoals de aangifte van geboorten, overlijdens,
verhuizing, het aanvragen van een identiteits
kaart, een bouwvergunning, een stedebouwkun
dig attest... U kan deze rubriek ook raadplegen
over werkgelegenheid, pensioenen, legerdienst,
politie en brandweer en nog veel meer.

Rubriek 2- Afvalverwijdering en milieu:
geeft u informatie over al wat met afvalverwijde
ring te maken heeft.

Rubriek 3 - Wachtdiensten en gezondheid:
o.a. wachtdiensten van dokters, tandartsen,
apoteers, oogartsen, dierenartsen en zelfstan
dige =rpreogkundigen.

"ALS JE KAN TELEFONEREN?
DAN KAN JE OOK INFO-FONEREN!"

BEL 03/450.42.10
24/24 uur

Edegemse informatie

aan wegenis en straatverlichting melden.

U kan ook een gesproken bericht achterlaten voor
burgemeester, schepenen, gemeentesekretaris of
de gemeentediensten in het algemeen. Vergeet
niet steeds uw naam, adres en telefoonnummer te
vermelden.

Heeft u een suggestie, idee of opmerking aan
gaande een bepaald facet van het gemeente
bestuur of gebeurtenis of aktiviteit in Edegem, dan
kan u dit via de ombudslijn kenbaar maken.

De aktiviteitenkalender brengt u op de hoogte
van al wat te gebeuren staat in Edegem op gebied
van sport en spel, kultuur, feestelijkheden,
aktiviteiten van de gemeentelijke adviesraden en
allerhande variabele informatie.

Tot slot kunt u de verenigingenrubriek raadple
gen om kennis te maken met verschillende
Edegemse verenigingen en hun aktiviteiten.

De info-foon is zeer gebruiksvriendelijk. U hoeft
slechts te luisteren en u wordt als het ware door
heen het systeem geloodst. Stap voor stap wordt
u uitgelegd welke toetsen u dient in te drukken om
uw keuze te maken.

Om naar een vorig menu terug te keren: druk 9
Om naar het hoofdmenu terug te keren: druk'
Om te eindigen: druk #

Bent u echter al wat meer vertrouwd met de wer
king van "Hallo Edegem", dan kunt u zeer snel de
door u gewenste rubriek bereiken door onmiddel
lijk na elkaar de cijferkombinatie van uw keuze te
drukken. Zo komt u bijvoorbeeld onmiddellijk te
weten welke apotekers wachtdienst hebben door
achtereenvolgens 3 keer 1 te drukken, gevolgd
door 1, 3, 1 en 3.

Om het u nog makkelijker te maken is er een han
dige trefwoordenlijst met cijferkombinatie beschik
baar. Hierdoor wordt het mogelijk om in een mum
van tijd door te dringen tot bij de door u gewenste
informatie. Deze trefwoordenlijst is verkrijgbaar op
het administratief centrum bij de dienst informatie.
U kunt deze ook telefonisch bestellen via het num
mer 450.42.55, of via de boodschappenlijn van de
info-foon.

Maar nogmaals, het is allemaal zo eenvoudig,
want:

. sociale aangelegenheden en kin

ver de werking van de gemeentelij
.nst, het O.C.M.W., de verscheide

beden inzake kinderopvang en de

R:
de
lick
ke
ne no

•

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 19 IIIIIIIIIIIIII



1

Kompost
van 't vat
Heeft u een tuin, dan kunnen wij u met veel ge
noegen melden dat u, in het kader van ons milieu
beleid, behoort tot de bevoorrechte inwoners!
Inderdaad! In het kader van ons milieubeleid
wensen wij samen te werken met milieuvriendelij
ke gezinnen, beschikkende over een tuin.

Hoe zien wij dat?
Juist gezinnen zoals het uwe komen in aanmer
king voor een adekwater milieubeleid, dat enorme
besparingen voor de toekomst kan bezorgen. 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
KOMPOSTERING terug in uw tuin gebruiken als
bodemverbeteraar. Hierdoor verkrijgt u nog bete
re, gezondere en mooiere vruchten en bloemen.
Komposteren is een natuurlijk proces, dat zonder
veel moeite en reukloos verloopt.

Opdat u met uw gezin hiervan zou kunnen profite
ren, werd voor uw tuin een speciaal kompostvat
ontwikkeld. Reeds 583 gezinnen in Edegem kun
nen getuigen van het voordeel van deze uitvin
ding.

groente-, trut-, tumnatval
51,7%

Wat zijn uw voordelen?
Met het kompostvat vermijdt u mestaankopen, het
hoge verbruik aan plastiekzakken, volle vuilnisem
mers, ... Daarenboven verkrijgt u een natuurlijke
bodemverbeteraar van zeer goede kwaliteit en
werkt u mee aan de vermindering van onze afval
berg.

Hoe bestellen?
Dit kompostvat wordt door de gemeste lij u thuis
afgeleverd aan de laagste prijs, nam ijl .340,- fr.
De bestelling kan eenvoudig gebe en door te
rugzending van nevenstaande beste,· '
Elk regelmatig ingevuld bestelformu geleverd
bij onze gemeentediensten, geeft recti op deelna
me aan een milieuprijskamp. De trekking en de
prijsuitreiking zal geschieden tijdens de milieu
beurs in september van dit jaar.
Meer inlichtingen kunt u steeds verkrijgen bij onze
milieudienst (telefoneer naar het nummer
448.00.78).

geperforeerde bodem
uoordoor kleine bodemdiertJer
het otb rookptocer helpen
errn llan

Wie een kompostvat aankoopt of wie belang
stelling heeft maar eerst meer informatie wenst
over de werking van dit vat, kan gratis geduren
de één week een videofilm (VHS) ontlenen.
Deze videofilm geeft u informatie over de wijze
waarop het kompostvat werkt en verschaft
praktische gebruiksaanwijzingen. Bij het lenen
van deze film dient een waarborg van 500 fr.
betaald te worden. Meer inlichtingen kunt u
steeds verkrijgen bij onze milieudienst.
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Bestelbon tuinkompostvat
Ondergetekende NAAM

ADRES

wenst via het Gemeentebestuur van Edegem een tuinkompostvat, gekend als VAM-vat, aan te kopen,
waarbij de betaling ten bedrage van 2.340 fr.
0 kontant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekening nr. 000-0009054-33 t.n.v. Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, Edegem, onder vermelding van "kompostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres geleverd worden door de gemeentediensten.

Gedaan te Edegem op: Handtekening:

•
Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, Edegem

~------------------------------------------------->§
3ELEKTIEVE PLASTIEKOPHALING
TERNATIONAAL RECYCLAGEPROBLEEM

•

Plastiek{lessen: waar naar toe?
Dank zij de welwillende medewerking van onze in
woners hebben wij in de laatste jaren 20 à 30 ton
plastiek selektief kunnen ophalen en met sukses
voor recyclage aangeboden.

U herinnert het nog wel, samen met de jeugdraad
werd deze aktie entoesiast gestart; achteraf werd
de plastiekfraktie bij U thuis via een afzonderlijke
huisvuilwagen (met perssysteem) opgehaald en
voor sortering en recyclage aan een erkende firma
in Lier aangeboden. Deze situatie kon tot februari
'94.

Recente internationale ontwikkelingen in de plas
tiekmarkt, maken dat de ophaling voor recyclage
van plastiekflessen in gemengde vorm (PET, PVC
en HD) sinds februari '94, praktisch en ekono
misch niet meer haalbaar is.

Een ernstig afzetprobleem dus, ook voor Edegem.

Wij zijn dus genoodzaakt om tijdelijk, tot de opening
van het ekopark in het najaar, de plastiekflessen
terug naar de verbrandingsoven te brengen.

Gezien het overheersende aandeel PET-flessen
en de te verwaarlozen PVC-fraktie, is dit als tijde
lijke oplossing op milieuvlak aanvaardbaar.
Plastiek is immers 'olie' en bevordert, bij goede
mengeling met de andere afval, de verbranding.

Van zodra het ekopark in gebruik is genomen,
bestaat de mogelijkheid daar uw plastiekflessen af
te leveren. Hierdoor zal recyclage terug mogelijk
worden.

Alvast danken wij U voor uw begrip voor de onder
breking en rekenen op uw blijvende medewerking
aan deze aktie, die geheel buiten onze wil tijdelijk
een andere wending heeft genomen.
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Junikermis
Van zaterdag 18 t.e.m. dinsdag 21 juni heeft op het gemeenteplein te Edegem

de junikermis plaats.

In het teken van deze kermis worden een aantal aktiviteiten gepland c :;or
Edegemse verenigingen. Raadpleeg te gelegener tijd de kermisaffia.

Feestmarkt
Op vrijdag 10 juni a.s. wordt van 17 tot 24 uur op het gemeenteplein te Edegem een feestelijke
avondmarkt georganiseerd door de Algemene Markthandelaarsvereniging van Antwerpen, met me
dewerking 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 verplichte avondsluiting in handel, ambacht
en dienstverlening.

De inrichters organiseren een gratis aanwezigheidstombola met waardevolle prijzen als fietsen,
boeken en andere prijzen.

Om aan deze tombola te kunnen deelnemen volstaat het onderstaande strook in te vullen en deze
te deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt. De trekking gebeurt om 22.00 uur.

---------------------------------------------------------~
Aanwezigheidstombola feestmarkt

Naam en voornaam: .
Straat en nummer: .
Gemeente: .

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt op 10 juni.

111 H 111 Il l 111111111111111H111 U 111111111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 22 l l l 111111111111111



Doe mee aan de aktie

Mi -IE-MI?
MI-E-MI staat voor Middenstand

Edegem-Milieu.

Het is een samenwerkingsverband tu
ssen handelaars en het gemeente

bestuur, om overtollige verpakking
te vermijden en aldus de stijgende

afvalberg te beperken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

Milieu Certifikaat
itgereilt an

Mi- E - Ml helpt mee in de
s:!ft•_,,,..;, ~ .el» [[

(@) aeren«in•
Her .a ..s die meewerken zijn te herkennen aan het milieucertifikaat in hun
winkel. Zij geven niet meer vanzelfsprekend overtollige verpakking, zoals een
plastiek zakje mee. U kan bij uw aankoop overtollige verpakking bij hen achter
laten.

Niettemin krijgt U op uw eenvoudig verzoek altijd uw gewenste verpakking.
Handelaars staan immers steeds tot uw dienst.

leem je drgl» mee

Verpakking is 25% van de 9000 ton die wij
jaarlijks moeten verwijderen.

Onnodige verpakking is de snelst
toenemende afvalfraktie.

Gebruik daarom duurzame verpakking en
weiger wegwerpverpakking!

Vraag na bij uw Mi-E-Mi-winkelier!

Maar eerder nog propageren wij samen met hen de duurzame boodschappentas.
Verkrijgbaar bij IHK-zakkenverdelers
of het gemeentebestuur/milieudienst
tel. 450.42.00/448.00.78 ...
tegen de kostprijs van slechts 100 fr.!

•

Een initiatief van de werkgroep leefmilieu samen met de middenstandsraad onder auspiciên van het gemeentebestuur van Edegem
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INDISCHE SCHAAKPARTIJ
populair snelschaken met

LEVENDE stukken

!•;
·'~

t

,'.~-~ • r; • .••: ••,lQ
, 4 s : ., ±6, zs [U f/#jip$ $5$ •

PARTIJEN:

14u- 15u: Bekende Edegemnaars
16u- 17u: Bekende schaakmeesters

20
9e(\ Doorlopend:

4t%! SIMULTAANSCHAKEN
een Mortsels schaakmeester

neemt het op tegen 20 vrijwilligers

Een uit-je voor je familie!

JEUGDRAAD EDEGEM en RAAD
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

nodigen uit op een FAMILIEFESTIJN

EZEL.SCHAESSELEN
W,

ZAT 14 MEI vanaf 4 u
WIE doet mee?

alle inwoners van Edegem

INDISCH-VLAAMSE KERMIS
spel,spijs en drank

heb je genoeg zwaar geld
in je spaarpot om het

'equilibrium' te laten werken?

voor jeugdgroepen (10 kinderen)
én voor families (min. 5 personen)• ••• •

,----------------------, •·
1 INDISCH FAKIERSPEL voor FAMILIE en VRIENDEN 1

,

(een levend 'ganzenbord' met familieproeven)
deelnemen kan
van 14 tot 17 u.

leg met familie of vrienden in de kortste tijd dit fakierspel af
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Gemeentediensten
De gemeentediensten zullen op volgende data ge
sloten zijn:
- maandag 20 juni t.g.v. juni-kermis
- maandag 11 juli t.g.v. Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
- donderdag 21 juli t.g.v. Nationale Feestdag
- maandag 15 augustus t.g.v. O.-L.-V
Hemelvaart.

Tijdens de maanden juli en augustus zal er op de
dienst bevolking geen dienstverzekering op dins
dagavond en zaterdagvoormiddag zijn.

Daarentegen blijft in juli en augustus de
dienstverzekering van de sociale dienst op dins
dagavond doorlopen.

Laatste wilsbeschikking "zake de ê
wijze van teraardebestelling
Elkeen kan tijdens zijn leven een vrijwillige
schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wils
beschikking inzake de wijze van lijkbezorging
richten tot de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
van zijn woonstgemeente. Deze wilsbeschikking
wordt ingeschreven in het bevolkings- of vreemde
lingenregister, dat na overlijden dient geraad
pleegd te worden vooraleer een begrafenis- of
krematietoelating gegeven wordt

Hoe kunt u van dit recht gebruik maken?
U bezorgt uw schriftelijke wilsbeschikking op de
dienst bevolking:
- ofwel persoonlijk;
- ofwel via een derde, mits voorlegging van e
identiteitskaart.

Wat moet die wilsbeschikking bevatten?
- UW voornamen en naam;
- UW geboorteplaats en -datum;
- UW volledig adres;
- de wijze waarop u na uw overlijden teraardebe
steld wilt worden: u dient hiervoor duidelijk en on
dubbelzinnig één van volgende twee termen te ge
bruiken: begraving of lijkverbranding.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht op de
dienst bevolking, alle werkdagen van 9 tot 12 uur
(tel.: 450.42.00).
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Tweede Edegems
tuinfeest

Geïnspireerd door het sukses van het eerste
Edegems Tuinfeest, werd in overleg met het
inrichtend komitee besloten om dat initiatief dit
jaar te herhalen.

Zo wordt op zondag 26 juni a.s. op Fort 5 het
tweede Edegems tuinfeest georganiseerd. De
bedoeling van dit feest is om zoveel mogelijk
mensen uit onze gemeente samen te brengen
in een gezellige sfeer. Het feest wordt georga
niseerd met medewerking van onze
Middenstandsraad. Elkaar ontmoeien en beter
leren kennen is de boodschap: een feest
voor de mensen van Edegem.

Alle inwoners worden hartelijk op deze
aktiviteit uitgenodigd. Om praktische redenen
is het aangewezen dat vooraf wordt inge
schreven middels onderstaande strook.

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

Programma

12.30 uur
Muzikaal aperitief

door leerlingen en leerkrachten van de
muziekakademie Edegem.

· Welkomstwoord door burgemeester
Koen Snyders.

13-18 uur
Feestelijke barbecue verzorgd door de
Edegemse Middenstandsraad. Muzikale
omlijsting door: Walter Van der Smissen
en Edegemse muziekverenigingen.

16 uur
Aanwezigheidstombola.
Onder de deelnemers aan de barbecue
wordt een aanwezigheidsprijs van
50.000 fr. in aankoopbons verloot. Deze
prijs wordt aangeboden door de
Edegemse middenstand.

Springkasteel, animatie en kinderop
vang.

•
---------------------------------------------~

Inschrijvingsstrook muzikaal aperitief en barbecue
Naam/adres

wenst in te schrijven voor het TWEEDE EDEGEMS TUINFEEST op 26 juni e.k. en zal
■ met ... personen deelnemen aan aperitiefkoncert en receptie,
■ deelnemen aan barbecue
met volwassenen
met kinderen

X 375 fr. = fr.
X 275 fr. = fr.

bedrag te storten op bankrekening 320-0252230-03 - Tweede Edegems Tuinfeest - of te betalen
middels gekruiste check en te zenden naar: Tweede Edegems Tuinfeest, Kontichstraat 19 te
2650 Edegem.

De reservatie van de tafels geldt tot 14 uur.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Politieverordeningen op het ver
keer
De gemeenteraad keurde een reeks politieveror
deningen op het verkeer goed.

Enkele daarvan maken deel uit van het maatrege
lenpakket ter verwezenlijking van "zone 30" in de
Kollegewijk.

In gedeelten van de woonzones Elsdonk en
Kollegewijk is daarenboven voortaan de toegang
verboden aan voertuigen van meer dan 5,5 ton,
uitgezonderd voor laden en lossen.

Een andere politieverordening voorziet in het aan
brengen van borden in de Drie Eikenstraat om de
fietspaden aan te duiden en in het schilderen van
witte strepen op de as van de rijbaan vanaf de
Strijdersstraat tot de Prins Boudewijnlaan en van
witte banden aan de kruispunten om de over
steekplaatsen voor voetgangers aan te duiden.

Veiligheidsuitrusting Drie
Eikenstraat en kollegewijk
Voor de Drie Eikenstraat en de Kollegewijk wordt
veiligheidsuitrusting aangekocht. Het gaat hem
hier om antiparkeerpalen, boomringen voor de
bescherming van onderstam en wortels van
bomen, en fietsstallingen. Geraamde kostprijs:
324.000 fr., BTW exclusief.

Onderhoudswerken aan wegen
Aan de wegdekken en aan de voet- en fietspaden
zullen jaarlijkse onderhoudswerken worden uit
gevoerd, voor een geraamde kostprijs van res
pektievelijk 2 miljoen en 2,3 miljoen frank, BTW
exclusief.

Personeelsbeleid bij het
gemeentebestuur
Midden vorig jaar werd tussen de Vlaamse
Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en

de drie grote vakbonden een akkoord gesloten, in
verband met de invoering van een globaal perso
neelsbeleid bij de lokale besturen. De opdracht is
omvangrijk en houdt o.a. in dat een personeelsbe
hoeftenplan, funktiebeschrijvingen, een organo
gram, een beoordelingssysteem. een vormingsbe
leid en een personeelsstatuut uitgewerkt worden.
De gemeente wenst zich in deze opdracht te laten
bijstaan door experten. De opdracht is namelijk
uitgebreid en van groot belang voor de organisatie
van onze diensten.
Vandaar dat een prijsvraag
verscheidene consultingbureau
prijs: 830.000 fr., exclusief BTW.

Automatisering van de
gemeentediensten
De automatisering van de gemeentediensten
wordt verdergezet. Zo is nu de upgrading van de
bestaande boekhoudingssoftware aan de orde.
Dat is noodzakelijk met het oog op de invoering
van de nieuwe gemeentelijke boekhouding. Het
materieel van de dienst burgerlijke stand wordt
vervangen, met behoud van de huidige software,
zodat een snellere verwerking van de aangiften
vanuit het Universitair Ziekenhuis Antwerpen kan
verwezenlijkt worden. Daarnaast worden de ver
ouderde terminals en printers van de dienst bevol
king-rijksregister vervangen. Tot slot wordt het
centraal netwerk geoptimaliseerd en wordt het
aantal werkposten uitgebreid.

Aan het ganse projekt hangt een prijskaartje van
3,3 miljoen frank, exclusief BTW.

Geluidsberm
Zoals reeds eerder gemeld, wordt de geluidswe
rende berm langs de E19 met ongeveer 310 meter
verlengd tussen de Willem Herreynsstraat en de
Edegemse Beek. Hiertoe werd de overeenkomst
met het ministerie goedgekeurd.

Het ministerie staat in voor de uitvoering van de
werken en Edegem zorgt voor de financiering. De
geraamde kostprijs bedraagt 2,9 miljoen frank, ex
clusief BTW.

gericht aan
aamde kos @
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Brandweer
Op dit ogenblik beschikt de gemeente Lint over
een groep vrijwilligers die als brandweer werken
maar niet het statuut of de erkenning als zodanig
hebben. Teneinde deze toestand te regulariseren
zal het Gewestelijk Z-Brandweercentrum Edegem
een vooruitgeschoven brandweerpost van maxi
mum 18 personen te Lint vestigen. De leden zul
len aan de gewone voorwaarden van brandweer
man moeten voldoen. Afspraken over huisvesting
en materiaal werden reeds gemaakt. Deze ope
ratie brengt voor Edegem geen kosten met zich.

Onze brandweer krijgt een halfzware autopomp.
Deze brandweerwagen zal worden aangekocht via
het Centraal Bureau voor Benodigdheden van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De aankoop
prijs bedraagt 4,7 miljoen frank. BTW exclusief.

In , 2weden aan e Sint-Antoniuskerk schil
der- ±r dakwerken uitgevoerd. Deze verfraai
ingsverkr kenden niet het verhoopte resultaat.
Vochinsijpeling en aftaderende verf traden vrij
vlug op.

Door het gemeentebestuur werden daarop juri
dische stappen gezet. Na de expertise die op
vraag van de gemeente werd uitgevoerd, zijn de
drie betrokken partijen het er inmiddels over eens
geworden een dadingsovereenkomst af te sluiten
om verdere rechtsprocedures te vermijden. Zowel
de architekt, de aannemer als de gemeente zal
1 /3de van de kosten voor zich nemen. De twee
eerstgenoemde partijen zullen daarenboven
tussenkomen in de kosten van enkele bijkomende
werken en van de expertise. De kosten voor de
gemeente bedragen 205.416 fr., exclusief BTW.

Eindejaarsverlichting
De gefaseerde aanschaf van materiaal voor de
eindejaarsverlichting wordt voortgezet. Thans wor
den voor circa 200.000 fr., exclusief BTW, ver
lichtingsarmaturen, lampen e.d. aangekocht.

Inventarisatie leefmilieuproble
matiek
Binnen het kader van het door het gewest ontwik
keld milieubeleid staat de gemeente in voor de
uitvoering van een aantal taken opgelegd door de
hogere bestuursniveaus.

Zo is de ophaling en inzameling van huishoudelij
ke afvalstoffen een voorbeeld van een exclusieve
gemeentelijke bevoegdheid; ook in het kader van
milieuvergunningen draagt de gemeente een grote
verantwoordelijkheid. Daarenboven heeft de ge
meente de gemeentelijke milieuconvenant on
dertekend, waarin het opmaken van een milieu-in
ventaris, het opstellen van een milieubeleidsplan
en het uittekenen van een gemeentelijk natuur
ontwikkelingsplan (GNOP) beleidsinitiatieven zijn
waarin zij eigen aksenten kan leggen. Deze op
drachten vormen de basis voor een eigen ge
meentelijk milieubeleid.

De verwezenlijking van wat de eerstelijnsmilieu
zorg wordt genoemd, behelst een belangrijk ta
kenpakket voor de gemeente dat gekenmerkt
wordt door een verregaande ingewikkeldheid.
Meermaals overstijgt dit het lokale niveau.
Samenwerking met andere gemeenten en on
dersteuning op technisch, wetenschappelijk en fi
nancieel vlak, zijn daarom vaak aangewezen.

Binnen de gedachtengang sluit het gemeente
bestuur een overeenkomst af met het provincie
bestuur van Antwerpen, in verband met het opma
ken van een "inventaris van de knelpunten op het
vlak van het leefmilieu" met medewerking van het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne en IGEAN. Het
gemeentebestuur dient daartoe een jaarlijks be
drag van 7 fr./inwoner te betalen als bijdrage in de
werkingskosten van het projekt.

Greenpeace-campagne "PVC-vrije
gemeente"
In het kader van de Greenpeace-campagne "PVC
vrije gemeente" nam het gemeentebestuur kennis
van volgend advies van de gemeentelijke advies
raad voor milieu en natuur:

"1. Op basis van een zo neutraal mogelijk on
derzoek van de argumenten die zowel door
Greenpeace als door de PVC-industrie worden
aangedragen, ziet de milieuraad geen reden om
alle PVC-toepassingen in gemeentelijke ge
bouwen kategoriek te weren.
2. Indien de PVC-problematiek van die aard is dat
het gebruik aan regels moet worden gebonden,
dan is dat een zaak die niet op gemeentelijk, dan
wel op nationaal of Europees niveau moet worden
aangepakt.
3. De keuze van de bouwmaterialen (o.a. PVC)
moet, wat de milieuoverwegingen betreft, ge
baseerd zijn op volgende criteria, die zowel op het
materiaal zelf, als op additieven (weekmakers,
kleurstoffen e.d.) van toepassing zijn:
- het eventueel bestaan van acuut gevaar voor de
gezondheid, zowel bij het gebruik zelf, als bij
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brand en afvalverwerking;
- de eventuele kans op akkumulatie, tot toxisch
niveau, in de natuur;
- een milieutechnische overweging ten opzichte
van de alternatieven die voorhanden zijn, inbegre
pen de duurzaamheid van de materialen.
4. De milieuraad is van oordeel dat hiervoor in elk
specifiek geval moet worden gesteund op de
materiaalbeoordeling van de gemeentelijke tech
nische diensten, zonodig op basis van een brand
weeradvies.
5. De milieuraad onderschrijft echter wel een alge
mene aktie van waakzaamheid voor milieuvrien
delijke grondstoffen- en materiaalgebruik of -ver
bruik."

Het gemeentebestuur onderschrijft dit advies en
zal er in het kader van konkrete initiatieven reke
ning mee houden.

B.P.A. nr. 7 Hazeschrans
Uit een voorstudie is gebleken dat een snelle op
maak van het bijzonder plan van aanleg nr. 7
Hazeschrans zich opdringt. Dit BPA moet de land
bouwzone ten westen van de E 19 en enkele ge
klasseerde hoeven beschermen.

Daarom zal een studiebureau belast worden met
een uitgebreide opdracht.

De kosten daaraan verbonden worden geraamd
op± 1,6 miljoen frank, BTW exclusief.

Naamgeving nieuwe straten
De procedure werd ingezet tot het toekennen van
een naam aan twee nieuwe straten. Volgend voor
stel van de Kring voor Heemkunde werd door de
gemeente principieel aanvaard:

- straat tussen Boerenlegerstraat en het domein
Arendsnest:
"Ter Hoger Hagen"
naar de oudste benaming van het domein waarop
nu het Arendsnest gevestigd is
- straat tussen het einde van de Willem
Herreynsstraat en de Prins Boudewijnlaan:
"Kattenbroek"
naar het toponiem dat terug te vinden is op de
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, op
gesteld door Ferraris tussen 1771-1778, 0p de
plaats waar nu de nieuwe straat gelegen is.

Het voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de
gemeentelijke kultuurraad en de provinciale kom
missie voor plaatsnaamgeving. Daarna kan de ge
meenteraad overgaan tot definitieve vaststelling.

•

Plaatsing van speeltuigen op het
Philips de Monteplein
Het gemeentebestuur had het voornemen ofwel
de vroegere speeltuin in de Ir. Haesaertslaan
terug in te richten, ofwel een nieuwe speeltuin uit
te bouwen op het Philips de Monteplein. Het ad
vies van de gemeentelijke jeugdraad volgend,
koos de gemeenteraad voor de tweede mogelijk
heid.

In de nieuwe speeltuin zullen de kinderen zich
kunnen uitleven op een gevarieerd aanbod veilige
speeltuigen, waarbij een glijbaan, schommels en
een hangbrug zeker niet zullen ontbreken.

Het bestaande basketbalterrein blijft behouden.

De kosten van de levering en plaatsing van de no
dige speeltuigen wordt geraamd o·1.3 m0 @
frank, BTW exclusief.

Rioleringen
De rioleringen van de Prins Boudewijnlaan, de
Omheining/ei en de VolhardingsstraaUBeekstraat
zullen gereinigd en onderzocht worden. De kosten
worden geraamd op 818.000 fr., BTW exclusief.

Diverse aankopen voor de
gemeentediensten

Geraamde kostprijs
Exclusief BTW

- een patrouillewagen voor de politie 360.000 fr. •
- meubilair voor de politie 370.000 fr.
- een tijdregistratiesysteem
voor de politie 124.000 fr.
- een radarsnelheidsmeter met digitaal
videoprinttoestel voor de politie 912.863 fr.

(gedeeltelijk gesubsidieerd)
- een geluidsniveaumeter voor de
milieudienst en de politie 189.000 fr.

(gedeeltelijk gesubsidieerd)
- zonneweringen voor de gemeentelijke
openbare bibliotheek 171.500 fr.
en voor de achtergevel
van het politiegebouw 207.000 fr.
- meubilair voor de bioklas op fort 5 138.000 fr.
- twee okkasie camionetten voor de dienst
gemeentewerken en de groendienst 747.100 fr.

(gezamenlijk inclusief BTW)
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Europese verkiezingen
12 juni 1994

•

•

Wat is er gewijzigd tegenover vori
ge Europese verkiezingen?
Het stemmen verloopt deze maal elektronisch. In
ons vorig infoblad en tijdens de verscheidene info-bij
eenkomsten werd dit ruimschoots toegelicht. De stem
bureaus zullen langer geopend zijn, nl. van 8 tot 15
uur.

Wie moet in Edegem stemmen?
iedereen die voorkomt op de Edegemse kiezerslijst, die
op 1 april 1994 werd opgemaakt. moet komen stem
men op 12 juni a.s. Dat zijn alle Belgische inwoners die
op 1 april 1994 in Edegem waren ingeschreven, die op
de dag van de verkiezingen 18 jaar oud zullen zijn en
die niet van het kiesrecht geschorst zijn. Daarenboven
ook de burgers van de Europese Unie. die daarvoor
tussen 7 februari en 31 maart een aanvraag deden,
daartoe erkend werden en aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de Belgische kiezers.

Wat als je niet kan gaan stemmen?
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan kiezers die ziek of
bedlegerig zijn (1 ), die wegens beroeps- of dienstrede
nen verhinderd zijn (2). die student zijn (3) of die we
gens vakantie niet in België verblijven (4), ... op 12 juni
a.s.

1. Zieken of bedlegerigen:
Wie ziek of bedlegerig is, moet dit met een medisch
attest van de behandelende geneesheer bewijzen.
2. Beroeps- of dienstredenen:
Wie wegens beroeps- of dienstredenen in de onmoge
lijkheid verkeert tussen 08.00 en 15.00 uur zijn stem uit
te brengen, moet dit bewijzen met een attest van de
werkgever. Zelfstandigen doen dit met een bewijs van
hun sociale organisatie.
3. Studenten:
De student(e), die om studieredenen in de onmogelijk
heid verkeert om zich naar het stembureau te begeven,
moet een attest voorleggen van de direkteur van de in
stelling die hij/zij bezoekt.

4. Op reis in het buitenland:
Wie op reis is in het buitenland, dient een bewijs voor
te leggen dat hij op 12 juni effektief in het buitenland
verbleef. Dat bewijs kan afgegeven worden door de
plaatselijke overheid (gemeentebestuur, politie,
rijkswacht, ... ) of door de plaatselijke hoteleigenaar of
campinguitbater. Attesten van reisorganisaties of -bu
reaus worden niet aanvaard.

Kiezers die op reis zijn in België moeten hun stem
plicht vervullen in de gemeente waar ze als kiezer
staan ingeschreven!

De bewijsstukken moeten binnen de maand na de ver
kiezingen, d.w.z. voor 11 juli a.s., samen met de kies
oproepingsbrief, binnengebracht worden op de dienst
Bevolking-Verkiezingen, administratief centrum,
Kontichstraat 19. Na die datum moeten zij binnenge
bracht worden op het Vredegerecht van Kontich,
Mechelsesteenweg 83.

Volmachten: wie aan wie en hoe?
Zowel zieken als bedlegerigen (1), als wie verhinderd is
om beroeps- of dienstredenen (2), als studenten (3)
kunnen volmacht geven aan een familielid binnen de
derde graad, dat zelf kiezer is, om in hun naam te
stemmen. Hiervoor zijn volmachtformulieren te verkrij
gen in het administratief centrum.

Familieleden binnen de derde graad zijn:
- vader of moeder. grootvader of grootmoeder, overgrootvader of
overgrootmoeder. zoon of dochter. kleinzoon of kleindochter,
achterkleinzoon of achterkleindochter: echtgenoot of echtgenote,
schoonvader of schoonmoeder, grootvader of grootmoeder van
echtgeno(o)t(e). overgrootvader of overgrootmoeder van echtge
no(o)t(e). schoonzoon of schoondochter, echtgeno(o)t(e) van
kleinzoon oi kleindochter, echtgeno(o)t(e) van achterkleinzoon of
achterkleindochter: broer of zuster. oom of tante, neef of nicht,
schoonbroer of schoonzuster, oom of tante van echtgeno(o)t(e),
neef of nicht van echtgeno(o)t(e), echtge-no(o)t(e) van neef of
nicht.
Aan volle neven nichten, die bloedverwanten in de vierde graad
zijn, mag geen volmacht gegeven worden!

Op het volmachtformulier moet op voorhand het fami
lieverband bevestigd worden op de dienst Bevolking in
Edegem, als zowel de volmachtgever als de volmacht
drager in Edegem wonen. Als de volmachtgever en de
volmachtdrager niet in dezelfde gemeente wonen. dient
het familieverband bevestigd te worden in de
woonstgtemeente van de volmachtdrager en moet
hiertoe een akte van bekendheid worden voorgelegd,
afgegeven door de vrederechter onder wiens bevoegd
heid de woonstgemeente van de volmachtdrager valt.
De volmachtdrager gaat dan in de plaats van de verhin
derde 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 stem
men.

Voor alle verdere inlichtingen:
dienst bevolking-verkiezingen

administratief centrum: tel. 450.42.00
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Nieuws uit de
Jeugdraad
Grabbelpas

Zoals in de vorige informatiebladen reeds meege
deeld, heeft de gemeente Edegem in samenwer
king met enkele omliggende gemeenten ook dit
jaar weer een plaatselijk Grabbelpas-vakantiepro
gramma uitgewerkt voor alle jongeren van 6 tot 16
jaar.

De aktiviteiten die in het kader van dit initiatief tij
dens de paasvakantie georganiseerd werden, lig
gen alweer een poosje achter de rug. Hoog tijd
dus om ons ten volle te koncentreren op de grote
vakantie.

In de Grabbelpasbrochure, waarin alle aktiviteiten
gebundeld staan, heb je ondertussen wellicht al
verscheidene zaken aangeduid die je wil meedoen
en waarvoor je misschien al wel, indien nodig, in
geschreven bent. Is dit niet het geval, informeer
dan vlug bij de informerende gemeente of er nog
plaats is.

Ter herinnering vermelden we hieronder in het
kort de Edegemse Grabbelpasaktiviteiten gedu
rende de maanden juli en augustus:

- maandag 18 juli: goocheloptreden van Joachim
De Munck (gemeentelijk Fortteater - 15 uur)
voor kinderen van 4 tot 8 jaar

- woensdag 20 juli: busuitstap "Op ontdekking in
de Hoge Venen"
voor kinderen vanaf 10 jaar
vooraf inschrijven en betalen is verplicht
- woensdag 27 juli: teaterstuk "Dromer in de
bocht" door Carloconi Theater v.z.w. (gemeentelijk
Fortteater - 15 uur)
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
geen reservatie
- donderdag 18 augustus: Afrikaanse dans met
live perkussie (sporthal Den Wille m 13.30 uur)
voor alle + 12-jarigen •
vooraf inschrijven en betalen is n

Naast alle aktiviteiten van de 6 nwerkende
gemeenten, krijg je als Grabbel r ook een
extra-dikke kortingengids di de naam
"Grabbelaar" heeft meegekregen 'o ondien vind
je er een heleboel toffe ideeén ers leuke trips en
tips in terug waardoor je vakantie plots nóg aange
namer zal worden.

Tot slot nog even vermelden dat de Grabbelpas
slechts 100 fr. kost en dat deze te verkrijgen is op
het gemeentesekretariaat, administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem (enkel tijdens de
voormiddagen en op woensdagnamiddag).
Meer informatie is verkrijgbaar bij dhr. Luc Bries,
tel. 450.42.48.

•

BOEa-tOUTBORSBEEK EDEGEM HOVE KONTICH MORTSEL
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Edegemse speelweken

•

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

De monitors van deze speelweken verzorgen op
een prettige en afwisselende wijze de opvang voor
kinderen van 6 tot 12 jaar, telkens van 9.00 tot
16.00 uur.
Bovendien wordt er per speelweek ook een apart
programma voorzien voor 12- tot 14-jarigen.

Waar en wanneer kan je komen meedoen?

- FOP.TESIN op Fort 5 (hangar 44 in de Rogier
van der Weydenstraat = hangar schuin over
OL VE kollege) ingang langs het fort
van 4'em.8juli

op het domein Sterrenhof
at 92)

va sm.5augustus

- HIPPERDEPIP op de sportterreinen aan de
Romeinse Put - Buizegem
van 22 t.e.m. 26 augustus

Dagprijs (ter plaatse te betalen):
- 50 fr. voor Edegemse kinderen
- 60 fr. voor kinderen van buiten de gemeente
- 25 fr . voor het derde en volgende kind(eren).

Algemeen:
- er is voorbewaking vanaf 8.45 uur
- er is naopvang tot 16.30 uur
- het lunchpakket moet meegebracht worden.

Meer informatie? Gewoon even bellen naar het
sekretariaat van de jeugdraad (dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48).

Oproep voor monitors

•
Voor de begeleiding van de speelweken is de
jeugdraad nog op zoek naar gemotiveerde mo
nitors.

Ben je minimum 16 jaar en in het bezit van een
attest "basisvorming voor jeugdleiders" of een
daaraan gelijkgesteld attest, dan ben jij wellicht
één van de personen die wij nog zoeken.

Op het sekretariaat van de jeugdraad kun je
steeds terecht om je naam op te geven of om
meer uitleg te krijgen (vragen naar dhr. Luc

Bries, administratief centrum (2de verd.),
Kontichstraat 19 te Edegem (tel. 450.42.48).

Nota: Ook voor de begeleiding van de
Edegemse Grabbelpas aktiviteiten kan de
jeugdraad nog enkele medewerkers gebruiken.
Voor deze aktiviteiten hoef je zelfs niet in het
bezit te zijn van hogervermeld attest. Het
volstaat om gewoon je naam en adres op te
geven bij Luc Bries, sekretaris van de jeugd
raad.
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Roefel - Roefel - Roefel - Roefel - Roefel - Roefel
Zaterdag 25 juni is het weer zover...
Dan wordt er weer in heel wat Vlaamse ge
meenten geroefeld. Overal zie je dan kleine
brandweermannen , politieagenten, koks of
zelfs burgemeesters rondlopen.

Als je in Edegem naar school gaat, heb je on
dertussen hè! Edegemse Roefelkrantje al ge
kregen en ben je misschien al ingeschreven.
Wil je nog meedoen, kijk dan vlug even in je
boekje of je nog kan inschrijven.

Wie meer over Roefel wil weten, kan op woens
dag 22 juni luisteren naar "Van kattekwaad tot
erger" op BRTN Radio 1 (tussen 13.30 - 16.00
uur).
Tevens zal ook de televisie dit jaar aandacht
besteden aan Roefel. Op donderdag 26 mei
krijg je reeds een voorsmaakje van deze grote
uitprobeerdag voor kinderen in het programma
"Sleutel", het jeugdmagazine van TV1.

Net als vorig jaar is er op 25 juni ook weer een
echte Edegemse Roefelradio.
Radio Souvenir zendt die dag uit vanuit de ge
meenteschool Andreas Vesalius, onze centrale
Roefelplaats. Luisteren dus die dag naar FM
106.7!

Tot 25 juni!

[7; a..r,4

12eg,, ' \' - .fit

r,

.

Vrijwilligers gevraagd
Vorig jaar konden wij een beroep doen op
een groot aantal vrijwilligers om alle
Roefelaars veilig en vlot van de ene
Roefelplaats naar de andere te brengen.

Ook dit jaar kunnen wij nog heel wat helpen
de handen gebruiken. Wie op 25 juni een
groep kinderen wil begeleiden of zijn auto wil
omtoveren tot een Roefeltaxi kan zijn naam
opgeven bij:

- Luc Bries, sekretariaat jeugdraad (tel.
450.42.48)
- Dany Van Dingenen, lid van de stuurgroep
Roefel (tel. 457.84.70).

Alvast bedankt!

Het Roefelcomité

lllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 10 1111111111111



0Mr/)XXL)G3.
32\0JMWERING

e%

•
de lange beloofde verjaardagkalender

Edegemse Volksfiguren
van de hand van Rik Blomme

Edegem kent vele karakteristieke figuren. Deze
kalender kan slechts een greep geven uit het
ruime aanbod van deze mensen. Bij wijze van er
kenning en dank voor wat zij voor Edegem bewust
of onbewust hebben gedaan. Zij geven immers de
sfeer weer waarin Edegem leeft, waarin Edegem
groeit.

Edegemse figuren zijn mensen uit onze ge
meenschap met hun specifieke eigenschappen,
hun karaktertrekjes, meesterlijk door Rik Blomme
humoristisch voorgesteld. We kennen en herken
nen deze mensen allemaal. Een aanrader om te
kopen of cadeau te geven...

VERKRIJGBAAR aan de spotprijs van 200,- Fr. en uiteraard steunt u hier onze gemeentelijke ontwik
kelingsprojekten mee.
Informatie? Kontakteer Marianne Bellon 450.42.00.
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Andreas Vesalius
GEMEENTELIJKE GEMENGDE LAGERE SCHOOL

Kontichstraat 21 2650 Edegem, Tel. 03.450.43.90

Onder-wijzen kan aan kinderen het wonder
wijzen. Onder - slaat op het fundamentele en het
essentiële dat nodig is om volwaardig deel te heb
ben aan het werkelijke leven.
Wijzen slaat op richting aangeven, eerder dan
overdragen, er zit de idee achter van wijsheid dat
van een hogere orde is dan louter doorgeven van
kennis.
Leren en blijheid kunnen samengaan, leren kan
ontdekken zijn, leren kan bewondering en verwon
dering opwekken ...
In de Plato-nische begripsverstrengeling (W)ON
DERWIJS ligt de kern van onze visie op kind, op
voeding en onderwijs.
Goed onderwijs leidt tot meer zien dan er te zien
is en meer horen dan er te horen is. De on
derwijzer 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 ie
dereen

Verrijking en verdieping voor wie het aankan
Hulp bij leermoeilijkheden
' Kreativiteit en gevoelsleven krijgen grote aan
dacht
Aktieve oudervereniging
Voorrang van persoonsgerichte valuatie op ver

gelijkende
Aksenten op

breeddenkendheid, verantwoord ij eidszin, zelf
standigheid, toepasbare ken harmonische
mens-vorming, beklijvend leren

BIJ HET ONDERWIJS IS BEPALEND DAT KIN
DEREN DIE HET 6DE LEERJAAR VERLATEN,
ZONDER PROBLEMEN KUNNEN AANPIKKEN
IN GELIJK WELKE SECUNDAIRE SCHOOL, DIE
MET HUN NIVEAU OVEREENSTEMT

AARD
Gemeentelijk onderwijs
Gewoon onderwijs voor normaal begaafde kinde
ren
Lager onderwijs van 1ste tot 6de leerjaar
Gemengd onderwijs voor meisjes en jongens

DIENSTEN
* schoolbus
voor-, na- en middagtoezicht
' geleide avond- of middagstudie

LESTIJDEN
* voormiddag: 8.30 u tot 12.05 u
* namiddag: 13.35 u tot 15.30 u

Direkteur
Jan Coninx
FI. Geversstraat 51
457 47 00

Voorzitter oudervereniging
Veerle Gossey-Peeters
De Wieken 11
458 14 77
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INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN
De direkteur is ter beschikking in de school op de
weekdagen van 1 tot 15 juli en van 16 tot 31 au
gustus

telkens van 10 tot 12 uur
van 13.30 u tot 17 uur en van
18.30 tot 21 uur

• Daarbuiten op afspraak tel 450 43 90

Gedetailleerde brochure verkrijgbaar op aanvraag

een9ljke kademie voor Schone Kunsten
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•

DE BEELDTAAL
LEREN
BEGRIJPEN
EN
GEBRUIKEN

Algemeen beeldende vorming voor kinderen
van 6 tot en met 11 jaar

Inlichtingen:
Kristel Kussé, administratief centrum, Kontichstraat 19 te Edegem

tel.: 450.42.46
Kunstakademie Mortsel, Lieven Gevaertstraat 52 te Mortsel - tel.: 449.31.85

Inschrijvingen:
• Filiaal Edegem, Drie Eikenstraat 18

woensdag 31 augustus van 18 tot 20 uur
Aanvang van de lessen: zaterdag 3 september
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Muziekakademie
... Je wil graag muziek-, zang- of voordrachtlessen
volgen?...
... Je zingt of speelt in een koor, een toneelgroep
of een muziekvereniging en je wil je basiskennis
verruimen?...
... Je wil kulturele informatie als aktieve muziekbe
luisteraar of koncertganger?...
... Je wil je kinderen een artistieke bagage mee
geven 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 muziekakade
mie te Edegem, Terelststraat 69.
De muziekakademie is een filiaal van de stedelijke
muziekakademie Wilrijk/Antwerpen.

Vakken:
• MUZIEK

- algemene muzikale vorming (notenleer) jonge
ren/volwassenen

- algemene muziekkultuur, luisterpraktijk, muziek-
geschiedenis, muziekteorie

- piano, orgel, klavecimbel, akkordeon
- viool, altviool, cello, contrabas, gitaar
- dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, fagot, saxo
foon

- trompet, trombone, hoorn, tuba, slagwerk
- samenspel, begeleidingspraktijk, instrumentaal
ensemble

• WOORD

- algemene verbale vorming (diktie), dramatische
expressie

- voordracht, welsprekendheid, repertoirestudie.

Inlichtingen:
FILIAAL EDEGEM
de heer Willy Van den Bosch
• tijdens de kantooruren: tel. 450.42.47
• van 17 tot 20 uur: tel. 457.46.93

HOOFDAFDELING WILRIJK
Oudestraat 2, Wilrijk, tel. 827.11.19

IN MEMORIAM
Op 4 april ll. overleed de heer Herman
Verschraegen. Hij werd die dag net 58
jaar.

Hij was direkteur van de muzi demie
Antwerpen/district Wilrijk, we onze
akademie in Edegem een filia

Kort geleden werd hij nog gev. or zijn
20 jaar dienst in de funktie v kteur.
De muziekakademie van E werd
opgericht op 1 september 197 p1ja
nuari 1974 werd de heer Versci yen di
rekteur. De muziekakademie was zijn
levenswerk en het sukses van onze
school is voor een groot deel aan hem te
danken. Hij leidde de instelling met strak
ke hand en was streng, vooral voor
zichzelf. Toch bleef hij zich sociaalvoelend
opstellen ten opzichte van de leerlingen
en het personeel.

De school blijft een beetje verweesd
achter. Zij zal haar direkteur missen.
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Taalkursussen

•
HOE OOGT HET SCHOOLJAAR 94-952
ONDERWEZEN TALEN
Nee lands, Frans. Engels, Duits, Spaans,
+ ·can1s

reiken een aantal woorden, strukturen en uitdruk
kingen aan voor situaties waarin de doorsnee toe
rist terechtkomt.
Duur: 5 lesbeurten van 2 uren op 5 opeenvolgen
de zaterdagen (10-12 u.)

· 3TEN KURSUSSEN
grammakursus: vanaf MAANDAG 12 SEP

-;4,3ER 94
oud: Het is een klassieke taalkursus, met

uimnte voor woordenschat. grammatika, oefenin
gen, spelling, lezen, konversatie e.d.
Duur: Vreemde talen: 4 schooljaren van 25 leswe
ken (2 u./week).
Nederlands: 2 schooljaren van 25 lesweken (2 x 2
u./week).

Brugkursus: vanaf DINSDAG 2 MEI 95
Inhoud: Een brugkursus sluit aan bij een program
makursus en overbrugt de periode tussen twee
schooljaren d.m.v. herhalingslessen.
Duur: 4 lesbeurten van 2 uren, gegeven om de 14
• dagen in mei en juni.

Kommercieel Engels: vanaf MAANDAG 12
SEPTEMBER 94
Inhoud: Sterk aanbevolen kursus voor de zaken
man/vrouw waarin op praktische wijze omgegaan
wordt met de kommerciële terminologie bij het te
lefoneren, telexen, telefaxen, korresponderen,
rapporteren,...
Duur: 1 schooljaar van 25 lesbeurten (2 u./week)

Konversatiekursus: vanaf MAANDAG 3 OKTO
BER 94
Inhoud: Het is een spreek-kursus voor iedereen
over aktuele onderwerpen.
Duur: 2 semesters van 10 lesbeurten van
2 u./week

* Reiskursus: vanaf ZATERDAG 27 MEI 95
Inhoud: Deze kursus geeft meer reiskomfort aan
wie graag een vreemd land zou bezoeken, maar
te weinig tijd heeft om de taal grondig te leren. We

Wat kost het?
Programmakursus: 3800 fr. voor een schooljaar.
Brugkursus: 800 fr. voor de 4 lessen.
Kommercieel Engels: 3800 fr. voor het schooljaar.
Konversatiekursus: 3800 fr. voor de 2 semesters.
Reiskursus: 1100 fr. voor de 5 lessen.

Hoe schrijft u in?
De inschrijvingen hebben plaats in het ETA zelf,
Romeinse Put 2 Edegem.
Daar vult u ons voorgedrukt overschrijvingsformu
lier in (geen cheques of baar geld!). Let erop dat u
uw rekeningnummer kent of bij u hebt.

Wanneer kan u inschrijven?
Alle werkdagen vanaf 1 juli t.e.m. 15 juli en vanaf
16 augustus tot bij het begin van het schooljaar,
steeds van 19.00 tot 21.00 u.
Verder ook nog bij de aanvang van de lessen zelf.
We kunnen maar zoveel kursisten toelaten als er
plaatsen zijn. Draal niet!

Meer inlichtingen?
Dhr. L. Van der Sande - tel. 353.16.44
Dhr. T. Schammelhout - tel. 450.42.00
(kantooruren).
Tijdens de inschrijvingsuren in het ETA
tel. 458.06.08
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ETA-aanbod
schooljaar
93-94

Legende
LOK = lokaal

MAX
maximum kapaciteit van
het lokaal;
voor een konversatie
kursus laten we niet meer
dan 15 kursisten toe, in
welk lokaal de kursus ook
gegeven wordt

K =
konversatiekursus

KOM =
kommercieel Engels

OLVE =
R. Keldermansstraat 33
Edegem

PAV 
paviljoen op het ge
meenteplein

OPMERKING BIJ
NEDERLANDS 1 en 2:
twee lesbeurten per
week, maandag in ETA,
donderdag in OLVE!

LET OP!
Er volgt geen tweede pu
blikatie van dit lessen
rooster.
Hebt u belangstelling,
bewaar dan dit schema of
raadpleeg de gemeentelij
ke info-foon "Hallo
Edegem" - tel. 450.42.10.
Druk de cijferkombinatie
1-1-1-1-5-2-2-3 van zodra
u in verbinding bent met
de info-foon.

TAAL JAAR DAG UUR LOK MAX LEERKRACHT
NED 1 MA 1900 A2 20 Dhr. Van Eyck

DO 1900 OLVE 202 MA 1900 B2 17 Mw. De Ryck
DO 1900 OLVE 17

K WO 1900 OLVE 15 Mw. 81ondé
FRA 1a Dl 1900 B1 30 Mw. Walthéry) 1b VR 0900 A1 30 Mw. De Paepe

2a MA 1330 1 30 Mw. Teney
2b DO 1900 PAV 30 Mw. Serck
3a MA 1345 A1 30 Mw. Struyf
3b VR 1900 A1 30 Mw Teney4a Dl 0900 A2 20 Mw. Struy
4b DO 1900 B1 30 Mw. Walthery
Ka Dl 1900 OLVE 15 Mw. Teney
Kb WO 0930 A2 15 Mw. Houyet
Kc wo 1900 OLVE 15 Mw. Serck
Kd DO 1345 A2 15 Mw. Houyet
Ke DO 1930 OLVE 15 Dhr. Appels

ENG 1a MA 1900 A1 30 Mw: Dassen
1b DO 1400 B1 30 Me, Dassen
2a DI 0900 A1 30 M: Meersman
2b WO 1900 PAV 30 D° Verbruggen
3a DI 1345 A2 20 M' ersman
3b DO 1900 A1 30 D bruggen
4a WO 1900 B1 30 D der Sande
4b DO 0900 A1 30 M ck
Ka MA 0900 B1 15 1. sen
Kb MA 1600 A2 15 M 2leer
Kc MA 1900 OLVE 15 D 'on
Kd DI 0845 B1 15 D tthooft
Ke Dl 1100 1 15 t tthooft
Kf wo 1900 OLVE 15 t ' thooft

KOM MA 1900 PAV 30 D driessche
OUI 1a Dl 1400 B2 17 Mi S€niet

1b DI 1900 B2 17 Mw Blereau
2a MA 1400 B82 17 Mw. Serlet
2b wo 1900 82 17 M. De Fre
3a WO 0900 B2 17 Mw. Van Damme
3b DO 1900 2 17 Mw. De Fre
4 wo 1900 A2 20 Mw. 81ereau
K MA 1915 OLVE 15 Mw. Van Damme

SPA 1a Dl 1400 A1 30 Mw. Lopez
1b Dl 1915 A1 30 Mw. Van Mol
2a Dl 1900 PAV 30 Mw. Lopez
2b DO 1400 82 17 Mw. Lopez
3a MA 1915 B1 10 Mw. Van Mol
3b wo 0900 A1 30 Mw. Maes
4a DO 0930 B1 30 Dhr. Sanspeur
4b VR 1900 B1 30 Dhr. Sanspeur
Ka Dl 1900 OLVE 15 Mw. Galoppo
Kb DO 0930 A2 15 Mw. Galoppo

ITA 1a Dl 1400 B1 30 Mw. Deneckere
1b DO 1900 A2 20 Mw. Mast
2a Dl 1900 OLVE 30 Dhr. Mylemans
2b wo 0900 B1 30 Dhr. Mylemans
3a wo 1930 A1 30 Mw. Van der Smissen
3b DO 1400 A1 30 Mw. Mast
4a MA 0900 A1 30 Dhr. Mylemans
4b Dl 1900 A2 20 Mw. Deneckere
Ka wo 1400 A1 15 Mw. Mast
Kb DO 1000 2 15 Mw. Mast

f

f
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•

Zorg voor het
leefmilieu
Data 1994 inzameling KGA()

2 juni 3 juni 4 juni
6 oktober 7 oktober 8 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksplein

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein-
1430-15.15 Parantplaats Oude Terelststraatt 16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

f 2..715 0. van Ommerplein De Wieken

[+7as.1a.1s Tim merdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

[ra.ars.3o Kerkplein Gemeenteplein

4 augustus 5 augustus 6 augustus
8 december 9 december 10 december

10.00-12.00 Gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

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

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

• klein gevaarlijk afval

IMiHHIHil 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 17 1111111111111



Hebt U al een

Mi - I - Mi
draagtas

MI-E-MI staat voor
Middenstand-Edegem-Milieu.

Het is een samenwerkingsverband
tussen handelaars en het gemeente
bestuur, om overtollige verpakking
te vermijden en aldus de stijgende

afvalberg te beperken.

De duurzame bood p
pentas is verkrijgbaa de
winkeliers of het gemeente
bestuur/milieudienst tel.
450.42.00/448.00. 78 ...

tegen de kostprijs
van slechts 100 fr.!

Vraag na bij uw Mi-E-Mi-winkelier!
Handelaars die meewerken zijn te her
kennen aan het milieucertifikaat in

hun winkel. Zij geven niet meer
vanzelfsprekend overtollige verpakking,
zoals een plastieken zakje mee. U kan
bij uw aankoop overtollige verpakking

bij hen achterlaten.

Niettemin krijgt U op uw eenvoudig verzoek altijd
uw gewenste verpakking.

Handelaars staan immers steeds tot uw dienst.

Een initiatief van de werkgroep leefmilieu samen met de middenstandsraad onder auspicién van het gemeentebestuur van Edegem
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•

•

Milieuvergunningen en
-meldingen
Sinds 1 september 1991 is het Vlaams reglement
betreffende de Milieuvergunning, kortweg VLA
REM genoemd, van kracht.

Verscheidene vergunningssystemen die gelden
voor hinderlijke inrichtingen (lozingsvergunning,
exploitatievergunning....) worden nu in één mi
lieuvergunning opgenomen. Tevens bestaat er
een koppeling met de bouwvergunning. Zolang
de milieuvergunning niet definitief is verleend of
de melding niet is gebeurd, wordt de bouwver
gunning namelijk geschorst en vice versa.

De hinderlijke inrichtingen worden in VLAREM
opgedeeld in 1 ste, 2de en 3de klasse.

De hinderlijke inrichtingen die behoren tot de 3de
klasse zijn enkel meldingsplichtig. Deze melding
die: te gebeuren bij het Kollege van

mneester en Schepenen. De meldingsplicht
eeds voor kleine aktiviteiten, zoals het
an 5 tot 10 honden, het exploiteren van

. ·enhouwerij...

4, oliege van Burgemeester en Schepenen is
eveneens bevoegd voor het afgeven van milieu
vergunningen aan hinderlijke inrichtingen 2de
klasse.

Tot op heden kon u met uw milieuvergun
ningsaanvragen (klasse 2) en uw -meldingen
(klasse 3) terecht bij de technische dienst van
uw gemeente. Door de recente aanwerving
van een gemeentelijke milieuambtenaar zul
len vanaf 15 juni 1994 de milieuvergun

Pijpleidingen ...
Wie enkele weken geleden de zuidgrens van
onze gemeente overstak richting Kontich of
Aartselaar, en daarbij een blik wierp over de val
lei van de Edegemse Beek, merkte dat in dit ge
bied naarstig gewerkt werd aan de plaatsing van
twee pijpleidingen.

Een van deze leidingen dient voor het transport
van zuurstof tussen Beveren en Maasmechelen,
terwijl de andere moet instaan voor het transport
van waterstof tussen Kruibeke en Tessenderlo.

De aanleg van deze private leidingen, eigendom
van respektievelijk de N.V. Corenox, Rue Sainte

ningsaanvragen en de -meldingen bij de
groen- en milieudienst behandeld worden. De
groen- en milieudienst is gevestigd in het
Rekreatiedomein Fort 5 te Edegem (tel.
448.00.78).

De Bestendige Deputatie van het Provincie
bestuur geeft de vergunningen af aan de meest
milieubelastende bedrijven (1 ste klasse).
Aanvraagformulieren voor de milieuvergunning
1 ste klasse zijn verkrijgbaar bij het Provincie
bestuur, 2de Direktie, Dienst Milieuvergunningen,
Kon. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel.:
240.50.11 ).

Marie 13 te 4000 Luik en de N.V. Hydrowal,
Montoyerstraat 63 te 1040 Brussel, werd moge
lijk na een lange administratieve procedure.

Aangezien de risiko's die verbonden zijn aan het
vervoer van deze gassen over de weg veel groter
zijn dan het transport via ondergrondse leidingen,
werd de aanleg van deze pijpleidingen van open
baar nut verklaard. Daardoor werd de onder
grondse onteigening mogelijk van alle percelen
waarover het tracé loopt. Na het bekomen van de
nodige bouw- en milieuvergunningen konden de
werken uiteindelijk doorgang vinden.
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Kompost
van 't vat
Heeft u een tuin, dan kunnen wij u met veel ge
noegen melden dat u, in het kader van ons milieu
beleid, behoort tot de bevoorrechte inwoners'
Inderdaad! In het kader van ons milieubeleid
wensen wij samen te werken met milieuvriendelij
ke gezinnen, beschikkende over een tuin.

Hoe zien wij dat?
Juist gezinnen zoals het uwe komen in aanmer
king voor een adekwater milieubeleid, dat enorme
besparingen voor de toekomst kan bezorgen. Uit
analyses blijkt namelijk dat circa de helft van
ons huisvuil uit organisch tuin- en keukenafval
bestaat. Na 6 maanden kan u dit organisch mate
riaal via KOMPOSTERING terug in uw tuin gebrui
ken als bodemverbeteraar. Hierdoor verkrijgt u
nog betere, gezondere en mooiere vruchten en
bloemen.
Komposteren is een natuurlijk proces, dat zonder
veel moeite en reukloos verloopt.

Opdat u met uw gezin hiervan zou kunnen profite
ren, werd voor uw tuin een speciaal kompostvat
ontwikkeld. Reeds 583 gezinnen in Edegem kun
nen getuigen van het voordeel van deze uitvin
ding.

Wat zijn uw voordelen?
Met het kompostvat vermijdt u mestaankopen, het
hoge verbruik aan plastiekzakken, volle vuilnisem
mers, ... Daarenboven verkrijgt u een natuurlijke
bodemverbeteraar van zeer goede kwaliteit en
werkt u mee aan de vermindering van onze afval
berg.

6

Hoe bestellen?

..
tl
t 9perforeerde bodem

uuoordoor kleine bodemdiertJet
het afbraakprocer helpen
verrnellen

Dit kompostvat wordt door de gemeente bij u thuis
afgeleverd aan de laagste prijs, namelijk 1.600,- fr.
De bestelling kan eenvoudig gebeuren door te- f'
rugzending van nevenstaande bestelbon.
Elk regelmatig ingevuld bestelformulier, ingeleverd
bij onze gemeentediensten, geeft recht op deelna
me aan een milieuprijskamp. De trekking en de
prijsuitreiking zal geschieden tijdens de milieu
beurs in september van dit jaar.
Meer inlichtingen kunt u steeds verkrijgen bij onze
milieudienst (telefoneer naar het nummer
448.00.78).

Wie een kompostvat aankoopt of wie belang
stelling heeft maar eerst meer informatie wenst
over de werking van dit vat, kan gratis geduren
de één week een videofilm (VHS) ontlenen.
Deze videofilm geeft u informatie over de wijze
waarop het kompostvat werkt en verschaft
praktische gebruiksaanwijzingen. Bij het lenen
van deze film dient een waarborg van 500 tr.
betaald te worden. Meer inlichtingen kunt u
steeds verkrijgen bij onze milieudienst.
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Bestelbon tuinkompostvat
Ondergetekende NAAM

ADRES

TEL.
wenst via het Gemeentebestuur van Edegem een tuinkompostvat, gekend als VAM-vat, aan te kopen,
waarbij de betaling ten bedrage van 1.600 fr.
0 kontant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekening nr. 000-0009054-33 t.n.v. Gemeentebestuur Edegem,
Kontichstraat 19, Edegem, onder vermelding van "kompostvat".

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres geleverd worden door de gemeentediensten.

Gedaan te Edegem op: Handtekening:

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, Edegem. -·---------------------------------------------------------~

ilophaling: gewijzigde ophaaldata

•

De normale ophaling van:

maandag 20 juni

maandag 11 juli

donderdag 21 juli

maandag 15 augustus

maandag 5 september

Tuinafvalcontainers

wordt t.g.v. van:

juni-kemis

feest Vlaamse Gemeenschap

Nationale feestdag

O.-L.-V.-Hemelvaart

september-kermis

verschoven naar:

donderdag 23 juni

donderdag 14 juli

maandag 25 juli

donderdag 18 augustus

donderdag 8 september

Drie Eiken straat E19
Vrijwilligersstraat
Romeinse Put

3/17 juni

1/15/29 juli

12/26 augustus

(van vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag)

Ir. Haesaertslaan
Donk

10/24 juni

8/22 juli

5/19 augustus
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Rommelmarkt
op 4 en 18 september
Zondag 4 september
In het kader van de jaarmarktfeesten wordt op
zondag 4 september de Edegemse rommelmarkt
georganiseerd. Deze vindt plaats van 8 tot 13 uur
in de Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat, een ge
deelte van de Onafhankelijkheidsstraat en rond
het gemeenteplein.

Geïnteresseerden kunnen een reglement en een
inschrijvingsformulier aanvragen bij Kristel Kussé,
p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem. Tel.: 450.42.46.

Men kan zich inschrijven vanaf dinsdag 21 juni.
Wees er tijdig bij, want alle plaatsen zijn elk jaar in
een mum van tijd uitgeput!

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

Wie wil deelnemen aan de rommelmarkt, dient
dus ingeschreven te zijn om zo toelating tot ver
koop te krijgen. Buiten de rommelmarktstraten
wordt geen toelating tot verkoop verleend.

Zondag 18 september
Ter gelegenheid van de Elsdonkfeesten wordt op
zondag 18 september van 8 tot 12 uur eveneens
een rommelmarkt ingericht. Er zijn 50 plaatsen
van telkens 4 meter beschikbaar. et randgeld p
hiervoor bedraagt 200 fr.

De inschrijvingen worden voorb: in aan
Elsdonkenaars en Edegemnaars.

Inlichtingen: dhr. R. Van den Av Pastoor
Moonslaan 34 te Edegem. Tel.: 449.25.2

Werkgroep Emancipatie Edegem
Inventarisatie
onveilige plaatsen 0
De werkgroep emancipatie Edegem wil een steen
tje bijdragen aan het veiligheidsplan dat opgesteld
wordt door de Edegemse verkeersdienst.

Wij zijn dan vooral geïnteresseerd voor de 'sociale
veiligheid' in onze gemeente. Er wordt gedacht
aan zaken, zoals bv.:

telefooncellen: zijn deze voldoende verlicht? goed
bereikbaar? ...
brievenbussen: zijn ze zichtbaar vanop straat?
makkelijk te vinden? ...
bushaltes: liggen deze op gezichtsafstand van de
woningen? goed verlicht?...
fietspaden: is er een duidelijk zicht vanuit de wo
ningen? voldoende verlichting? wordt het zicht niet
belemmerd door bv. te hoge beplanting? wijkt het
fietspad niet af van de rijweg (bv. aan een bushal
te, benzinestation)? ...

Graag hadden wij uw mening hierover gekend.
Indien u ons wil helpen, vul dan nevenstaand for
mulier in en bezorg het terug aan:
Administratief centrum, t.a.v. Kristel Kussé,
Kontichstraat 19, 2650 Edegem.

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Bij deze herhalen wij nog eens graag dat het mel
den van defekte lichtpalen kan gebeuren bij de po
litie: tel. 450.43.00. Het nummer van de paal op
geven a.u.b.
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Inventarisatie onveilige plaatsen
+#t1,
4'·

Zijn er in Edegem plaatsen waar u zich niet op uw gemak voelt of die u
liever mijdt? (bv. bepaalde straten, parkjes, bushaltes, afgelegen post
bussen,...)
Zo ja, waar? .
························································································································
························································································································

Wat is volgens u de oorzaak daarvan? (geringe verlichting, te weinig socia
le kc ole, verafgelegen ligging, geen andere voorbijgangers,...)

Zijn er bij uw weten op deze plek reeds moeilijkheden geweest? Zo ja, van
welke aard?

• Hebt u suggesties voor een eventuele oplossing?

Indien u hierover verder gekontakteerd wenst te worden, kan u onderstaan
de gegevens invullen:
............................................................................................................ (naam)
............................................................................................................ (adres)
......................................................................................................... (telefoon)

t.a.v. Werkgroep Emancipatie Edegem, administratief gebouw, t.a.v. Kristel Kussé,
Kontiochstraat 19, 2650 Edegem.
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EDEGEMS
ARTISTIEK
ATELIER

Tentoonstelling
bloemsierkunst 8& houtskulptures

De kursisten van de bloemschikkursus Zaterdag 11 en zondag 12 juni van 10 tot
"Myosotis" tonen hun eindwerken. 18uur

Jef Meuldermans treedt naar buiten met
zijn houten beeldjes.

in het Edegems Artistiek Atelier "Manke ] é
Lies",

Ook zijn de ateliers van verscheidene hangar 40 op Fort 5.
kunstenaars vrij toegankelijk.

Gasttentoonstelling
Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 2650 Edegem

Op 11 en 12 alsook op 18 en 19 juni organiseert v.z.w. "Den Dierenvriend" een gast
tentoonstelling in het Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans met als tema:

Relatie: mens - dier - natuur
Schilderijen, tekeningen, borduurwerken, grafieken, boetseer- en beeldhouwwerk van
leden binnen de vereniging worden tentoongesteld.

Ook zijn er werken van kinderen tussen 6 en 16 jaar.

Deze tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk van 10 tot 18 uur.

Een bezoek loont echt de moeite!
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•

o Internationaal C.I.O.F.F.
Volk«sdansfestival Edegem
van 11 tot en met 17 augustus 1994
De wereld is kleiner dan je denkt. ..

• Dit jaar komen er groepen uit Argentinië, Brazilië,
Ierland, Mexico, Polen, Portugal, Rusland,
Slowakije, Spanje, Taiwan, Turkije, Venezuela,
Verenigde Staten, Vlaanderen en Zweden.

Festivalvoorstell i ngen:
aan en in het Hof ter Linden, Drie Eikenstraat,
Edegem-centrum
- festivalhal: 11, 12, 13, 16 en 17 augustus, tel
kens om 20 uur
- openlucht: 14 en 15 augustus om 14.30 uur.

Nevenmanifestaties:
- zaterdag 13 augustus om 10.30 uur - optreden
van een volkskunstgroep op de parking van
SUPER GB, Prins Boudewijnlaan, Edegem.
- zondag 14 augustus om 13.30 uur - folkloris
tische stoet Edegem-centrum.

- maandag 15 augustus om 10 uur - eucharis
tieviering in de O.L. Vrouw-van-Lourdeskerk (basi
liek), Hovestraat, Edegem-centrum.

Tijdens het festival-weekend loopt in de St.
Antoniuskerk, Edegem-centrum, een ten
toonstelling met werken van Joris THIJS, met
het festivalgebeuren als thema.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het
Sekretariaat van het EDEGEMS VOLKSKUNST
KOMITEE v.z.w.
Onafhankelijkheidsstraat 34- 2650 Edegem
Telefoon & fax: 03/457 04 10

Mensen die dit jaar graag als gastouder 1 of 2
personen willen opnemen uit de groepen uit
Brazilië, Portugal, Slowakije, Venezuela,
Verenigde Staten of Zweden, kunnen zich op
geven bij voormeld sekretariaat of bij de ver
antwoordelijke voor gastgezinnen:
Els VAN HERCK, Nieuwstraat 47 - 2540 Hove
telefoon: 03/455 27 21
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Elektriciteits- en gasmeteropnemers en
-monteurs voortaan duidelijk herkenbaar

Geregeld duikt her en der in de media het bericht
op dat "valse controleurs of meteropnemers" zich
onder een of ander voorwendsel bij de abonnees
aanbieden.

Om dergelijke misbruiken te vermijden heeft
Electrabel distributiezone Antwerpen-Kempen (in
tercommunales EVAG, IGAO, IMEA, INTERGEM
regio Beveren en IVEKA-Nete) de herkenbaarheid
van haar meteropnemers en monteurs verbeterd.
Bovendien gaat de onderneming ervan uit dat een
klant die kontakt heeft met een personeelslid, het
recht heeft te weten wie zijn of haar gesprekspart
ner of kontaktpersoon is.

Voortaan gelden de volgende voorschriften voor
het dragen van werkkledij, uniform en kentekens.

1. Uitvoering van werken
Tijdens de uitvoering van werken (zowel huisaan
sluitingen als andere) dragen alle monteurs duide
lijk herkenbare Electrabel-kledij (met logo) en
beschikken ze over een identifikatiekenteken.

2. Opnemen van meterstanden
Alle meteropnemers dragen een uniform met
daarop duidelijk het Electrabel-logo. Naast het uni
form beschikt de meteropnemer over een speciaal
persoonlijk identifikatiekenteken.

3. ldentifikatiekenteken met foto
Bij kontakt aan huis moeten de meteropnemers
het identifikatiekenteken dragen of tonen. Dit
kenteken laat U toe het kontakt met onze meter
opnemers te personaliseren.

Het identifikatiekenteken vermeldt:
* het Electrabel-logo
* foto, naam en voornaam van de houder
* persoonlijk identifikatienummer of telefoonnum
mer van de personeelsdienst
* geldigheidsdatum

4. Loketten en onthaal
Aan loketten en onthaal wordt naam en voornaam
van de Electrabel-medewerker op een uniform
naamblokje vermeld.

5. Wettelijke legitimatie
Alle personeelsleden van Electrabel moeten tij
dens het werk steeds hun personeelskaart en
identiteitskaart bij zich dragen. é
Bij twijfel over de identiteit of de goede trouw van
de persoon die zich namens Electrabel bij U aan
biedt, kunt U steeds informatie inwinnen bij de
personeelsdienst van Electrabel in Antwerpen op
het nummer 03-280 02 11.

#
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Lokale informatie
op de kabel

•

U kan de kabeltekst-informatie
ontvangen door uw televisietoe
stel af te stemmen op het
mozaïekkanaal en uw teletekst-

po/00pin te drukken.

50 pagina's Edegemse infor
matie vanaf bladzijde 451.

Bereikbaar 24 uur op 24,
7 dagen in de week.

·ge
ELECTRABEL

De Vlaamse
ombudsman
Vanaf nu is er bij de Vlaamse Gemeen
schap altijd iemand die naar u luistert.

De ombudsman moet een brug slaan tussen
de burgers, enerzijds, en de Vlaamse
Gemeenschap met haar diensten en admi
nistraties, anderzijds.

Zijn voornaamste opdrachten zijn:

Luisteren naar klachten
De ombudsman verdedigt uw recht op een
vlotte dienstverlening.

Inzage verschaffen
De ombudsman staat borg voor de open
baarheid van bestuur

Wegwijs maken
De ombudsman zet u op het goede spoor.

Het snelste achterpoortje is de voordeur
van de ombudsman.

E YL!ASE
OMBUDSMAN
02/507 .50.70
teut 30, 1210 Bussa
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Onze politie
deelt mee

Tips voor vakantiegangers

laten
3nbus
• hem

de gordijnen dicht. Automatische lichtschakel
klokjes zijn daarvoor erg praktisch.

6. Laat nooit een raam, zelfs geen paar centi
meter open staan opdat de poes in en uit zou
kunnen sluipen.

7. Houdt het tuinschuurtje op slot. Bepaald tuin
gerief daarin zou een dief goed van pas kun
nen komen.

8. Laat geen sleutels aan de binnenkant van uw
buitendeuren in het slot steken.

9. Gaat U met vakantie, vraag dan uw buurman
om een oogje in het zeil te houden Vraag K
hem om de brievenbus te ledig oi andere e
dingen weg te nemen die uw afw igh ud kun
nen verraden.
Boodschappen die op de stoep
zijn en post of kranten die uit
steken, zeggen de dief dat de 't
veilig is. Laat niet merken dat U er e ont.

10.

lkre=ÇS, lsrr3/Er


11. Briefjes op de voordeur vertellen iedereen dat
uw huis verlaten is.

12. Leg nooit uw deursleutel onder de mat of
achter een bloempot. Hang hem nooit aan
een touwtje in de brievenbus.

13. Gesloten gordijnen en neergelaten rolluiken
overdag trekken de dief aan. Net als volslagen
duistere huizen 's avonds.

14. Laat nooit een ladder rondslingeren, die hoort
veilig in uw garage of schuurtje.

15. Is er niemand thuis, dan is een openstaande f
garagedeur een uitnodiging voor de dief.

Zeker 1/3 van de inbraken in Edegem gebeurt
met het kraken van het yaleslot. Daarom een
preventieve raad: zorg ervoor dat een yaleslot
(op àlle buitendeuren !!!) nooit uitsteekt ten op
zichte van het buitenoppervlak van de deur. Is
dit toch het geval, plaats dan een rozet die
langs binnen vastzit en het slot beveiligt. Vraag
inlichtingen bij een goede slotenmaker. Beter de
kosten van een nieuw slot nu, dan binnenkort
slachtoffer te worden van een inbraak.

De gelegenheid maakt de dief,
neem uw voorzorgen!
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De verlofperiode komt eraan. Vakantiegangers
doen er goed aan enkele tips op te volgen met be
trekking tot de beveiliging van hun woonst. Hierna
enkele algemene raadgevingen van de politie aan
inwoners die hun huis verlaten.

Politie Edegem houdt toezicht op de vakantie
woningen: tijdens uw afwezigheid houden de pa
trouilleagenten de verlaten woningen extra in het
oog. U kunt uw vertrek aangeven op het politie
kommissariaat, bij de wacht, waar uw afwezig
heidsperiode genoteerd wordt en waar tegelij
kertijd uw vakantieadres kan achtergelaten wor
den. Indien U de sleutel van uw huis aan familiele
den of vrienden toevertrouwt, kan dit eveneens
gemeld worden, zodat de politie er rekening mee
kan houden tijdens uw afwezigheid.

1. Ramen vlakbij platte daken zijn bijzonder
kwetsbaar. Zorg ervoor dat er een veiligheids
slot op komt.

2. Laat geen toilet- of badkamerraampje open
staan als U weggaat.

3. Laat geen vliegenramen in uw vensters zitten
als U weggaat.

4. Sluit alle venster af en doe alle buitendeuren
op slot. Denk eraan dat de achterkant van uw
woning even kwetsbaar is als de voorkant.

5. Gaat U een avondje uit, laat dan een licht
branden in een kamer (niet in de hall) en doe
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Programma junikermis

•

Vrijdag 10 juni
17 tot 24 uur FEESTMARKT op het gemeente

plein

Zaterdag 18 tot en met
dinsdag 21 juni
14 1ot24 uur KERMIS op het gemeenteplein

Za 8juni
19 · KERMISTAPTOE door de Kon.

Fanfare St.-Rosalia in de kermis
straten

14.00 uur WIELERWEDSTRIJD 'JUNIOR
VAN HET JAAR', ingericht door
EBC Molenvrienden - start en aan
komst in de Hovestraat- afstand
108 km over 12 omlopen- aan
komst rond 16.30 uur

Zondag 19 juni
11.30 uur EUCHARISTIEVIERING in de

basiliek O.-L.-Vrouw-van Lourdes
in de Hovestraat, met muzikale be
geleiding van Accordeonvere
niging De Nachtegaal en het
Basilicakoor o.l.v. L. Peeters

•

Dinsdag 21 juni
8 tot 13 uur WEKELIJKSE MARKT in de

Trooststraat

Wielerkoers "Junior van het jaar"
Gewijzigd parkoers!

Op zondag 19 juni e.k. heeft naar jaarlijkse ge
woonte te Edegem een der belangrijkste junio
renkoersen van Vlaanderen plaats: "Junior van
het jaar".

Deze maal is het parkoers echter gewijzigd. Er
moet rekening mee gehouden worden dat die
dag tussen 13 en 18 uur het centrum van
Edegem zo goed als ontoegankelijk zal zijn voor
het verkeer.

In volgende straten, waar de koers passeert, zul
len bovendien extra parkeerverbodsbepalingen
uitgevaardigd worden om deze sportieve ge
beurtenis een veilig verloop te doen kennen:
Hovestraat Kontichstraat- Strijdersstraat
(tussen oude kerk en Oude-Godstraat) - Molenlei
- Buizegemlei.
De parkeerverbodsregelingen zullen tijdig door

de politie worden aangebracht. De bewoners van
deze straten worden verzocht die dag extra
attent te zijn en hun wagen tijdig te verplaatsen
indien dit nodig mocht blijken.
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Officiële portretten en foto's
van het vorstenpaar

- Kleurenfoto
Formaat:
18x24cm
30 x 40 cm
50x65cm
60 x 80 cm

Prijs:
250 fr. (+ 60 fr. verzendingskosten)
1.300 fr. (+250 fr. verzendingskosten)
2.300 fr. (+250 fr. verzendingskosten)
3.300 fr. (+250 fr. verzendingskosten)

2) Met kader (ingelijst achter matglas)

- Kleurenfoto
Formaat: 50 x 65 cm
Prijs: 4.300 fr. (verzendingskosten inbegrepen)
Andere formaten, prijzen op aanvraag (tel.
02/514.08.00)

- Poster
Formaat: 50 x 65 cm
Prijs: 2.350 fr. (verzendingskosten inbegrepen)

De foto's 1, 2, 3 en 4 zijn eveneens beschikbaar
als postkaart tegen de prijs van 20 fr. stuk ( + 16
fr. verzendingskosten).

Hoe bestellen?
- Door overschrijving op P.C.R. 000-0014702-55
van de Federale Voorlichtingsdienst, Regentlaan
54 te 1000 Brussel. Vermeld duidelijk het num
mer van de foto en de gewenste versie(s) (kleu
renfoto + formaat of poster, al dan niet met
kader) en het aantal exemplaren.
- Per bestelbon (de goederen worden geleverd
samen met de faktuur).

Voor elke bestelling vanaf 500 fr. kan een faktuur
worden aangevraagd.

Een poster van het Vorstenpaar in gala als
ook een poster van de Koninklijke Familie
wordt tevens verspreid via postkantoren en
krantenwinkels.

- Poster
Formaat: 50 x 65 cm
Prijs: 350 fr. (+ 60 fr. verzendingskosten)

De Federale Voorlichtingsdienst verdeelt de offi 
ciële foto's van Z.M. de Koning en H.M. de
Koningin.

Deze foto's kunnen besteld worden in verschil
lende formaten en uitvoeringen.

Volgende foto's zijn beschikbaar:
Foto 1: H.M. de Koningin in gala (zie boven)
Foto 2: Z.M. de Koning in gala (zie boven)
Foto 3: Het Vorstenpaar in gala
Foto 4: Het Vorstenpaar in burger
Foto 5-7-9: Het Vorstenpaar met respektieve
lijk Z.M. de Koning in uniform van de Landmacht
- Luchtmacht - Zeemacht
Foto 6-8-10: Z.M. de Koning respektievelijk in
uniform van de Landmacht - Luchtmacht 
Zeemacht
Foto 11: Z.M. de Koning in gala (rechtstaand).

De uitvoeringen en prijzen zijn:

1) Zonder kader:
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Nationale feestdag
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag zal

op zondag 24 juli,
omstreeks 10.45 uur,

na de H. Mis van 10.00 uur, een

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

Deze plechtigheid staat open voor het publiek.

O,Ml.W. Edegem

•
Het rust- en verzorgingstehuis lmmaculata biedt woongelegenheid aan 152 hoogbejaarden. 72%
van de residenten is zwaar zorgenbehoevend. Het helpen van een zorgenbehoevend resident bij
het middagmaal vergt gemiddeld 20 minuten begeleiding.

• Hebt u vrije tijd tussen 12.00 en 13.00 uur?
Wilt u zich vrijwillig ten dienste stellen van de gemeenschap,
één of meerdere dagen per week?
Ziet u graag bejaarden?

• Bent u vriendelijk en behulpzaam?
• Hebt u zin voor verantwoordelijkheid?
• Hebt u geduld?
• Hebt u aandacht voor orde, netheid en hygiëne?

Bent u taktvol, met respekt voor de privacy?

IMMACULATA IS ZEER BLIJ WANNEER EEN TIENTAL GEENGAGEERDE VRIJWILLIGERS
ALS "MAALTIJDBEGELEIDERS" ZOUDEN WILLEN HELPEN.

Hebt u interesse?
Voor sollicitatie: gelieve telefonisch een afspraak te maken met Myriam Claus (direkteur) of
Annemie Ryckx (diensthoofd nursing). Tel.: 457.17.10 (weekdagen van 9-17uur).

Wij danken u !
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Maandag 11 juli 1994 om 20.00 uur
in de tuinen van de muziekakademie,

Terelststraat 69,
Edegem

Edegem viert het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
met poëzie, zang, volksmuziek en ontmoeting

7
9
('. ,..

. , . '
Volksmuziekensemble Alverweeghe brengt ballades,
levensbeschouwelijke liederen, romantische verhalen,

vrolijke volkswijsjes en opzwepende dansmuziek op een
verfrissend professionele wijze.

Ook de Accordeonvereniging "De nachtegaal"
draagt haar muzikaal steentje bij.

Organisatie: Gemeentebestuur van Edegem i.s.m. Davidsfonds Edegem
Info: 03/458.00.69

N.B.: Bij slecht weer vindt deze viering plaats in de St.-Antoniuskerk,
Drie Eikenstraat, Edegem.

.)
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Gemeentediensten
Op maandag 5 september zijn t.g.v. de kermis alle
gemeentediensten gesloten.

De gemeentediensten zijn eveneens gesloten op:
- dinsdag 1 november (Allerheiligen)
- woensdag 2 november (Allerzielen)
- vrijdag 11 november (Wapenstilstand) en
- dinsdag 15 november (Dag van de Dynastie).

De dienstverzekering op de dienst bevolking zal
vanaf september hervat worden: dinsdagavond
van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdagvoormiddag
van 9 tot 12 uur.
Opgelet! De dienstverzekering geldt slechts voor
beperkte dienstverleningen.
Neem in geval van twijfel eerst telefonisch kontakt
op: tel. 450.42.00.

Openbare vergaderingen
adviesraden
- Milieuraad:

dinsdag 6 september - 20 uur
donderdag 27 oktober - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Sportraad:
maandag 12 september - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Seniorenraad
vrijdag 16 september - 14 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Kultuurraad
maandag 19 september - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Gezinsraad
donderdag 29 september - 20 uur
raadzaal oud gemeentehuis.

Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het pu
bliek.

FORMATIE

AR .
1

$
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•
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Edegem werkt mee aan het veilig
heidsplan:
4 extra politiekrachten!
De federale regering voorziet voor de gemeenten nieu
we mogelijkheden tot uitbreiding van hun politiekorp
sen.

Zo krijgt Edegem de kans 4 extra politiekrachten aan te
werven en ontvangt hiervoor een toelage, die overeen
stemt met de loonkost. Edegem zal zonder bijkomende
voorwaarden integraal kunnen gebruik maken van deze1 toelage. Onze gemeente voldoet ruimschoots aan de
veiligheidsnormen door de minister van binnenlandse
zaken opgelegd.

Omdat ook in Edegem vraag is naar grotere aanwezig
heid van de geüniformeerde politie in het straatbeeld,
wordt gekozen voor vier hulpagenten.

Hulpagenten hebben volledige bevoegdheid in alle ver
keersaangelegenheden en in alles wat geregeld is bij
gemeentelijk politiereglement. Zij kunnen ook preven
tief ingezet worden en kunnen zo bijdragen tot een ver
betering van de veiligheid in de gemeente.

In verkeersaangelegenheden zullen zij mee ingescha
keld worden in het verkeerstoezicht voor een nog gro
tere beveiliging van de jeugd in de schoolomgevingen.

Met de nieuwe radarsnelheidsmeter zullen zij het aan
tal snelheidskontroles in de gemeente verhogen.

• Tevens kunnen zij toezicht houden op de gemeentelijke
rekreatiezones (Fort 5, Romeinse Put, speelpleinen in
de Hovestraat, Pieter van den Bemdenlaan, Willem
Herreynsstraat...) en optreden in kleinere milieuaange
legenheden. Een voorbeeld is het verbod honden hun
gevoeg te laten doen op stoepen en speelpleinen.
Werkt de preventie niet, dan blijft er nog altijd repres
sief optreden als mogelijkheid.

Ook algemeen veiligheidstoezicht in zones waar over
dag inbraken gepleegd worden behoort tot de taken.

De hulpagenten zullen in hoofdzaak te voet of per fiets
overdag op werkdagen ingezet worden. Ze hebben
geen volledige politiebevoegdheid en zijn niet gewa
pend. Ze worden wel uitgerust met een draagbaar radio
toestel zodat zij bij ernstige konflikten of bij inbreuken op
het gerechtelijk vlak- waarvoor zij niet bevoegd zijn 
radiofonisch hun kollega's agenten erbij kunnen roepen.

De hulpagenten nemen op deze wijze een aantal taken
uit de handen van de reguliere politieagenten, die zo
meer tijd krijgen voor het gerechtelijk politiewerk.

De gemeente Edegem heeft een traditie van positieve
politiewerking, want reeds lang doet zij een zware in
spanning om een politiekorps in stand te houden dat
dag en nacht, het ganse jaar door, ter beschikking van
de Edegemnaars staat. Met de kaderuitbreiding die de
gemeenteraad heeft doorgevoerd, wil zij nu deze tradi
tie nog versterken.

Gemeentegebouwen
De gevels van de Sint-Antoniuskerk langs de Drie
Eikenstraat en de Strijdersstraat zullen verlicht worden
met in totaal 3 armaturen van 400 W en 1 armatuur van
150 W. De kostprijs wordt geraamd op 122.540 fr., ex
clusief BTW. Ook het oud gemeentehuis zal aan de
buitenzijde verlicht worden. Daartoe zullen in totaal 4
lichtarmaturen gebruikt worden van elk 400 W. Twee
daarvan worden bevestigd aan de woning Hovestraat
2-4 en twee aan de woning Kontichstraat 1. De kosten
worden geschat op 120.000 fr., exclusief BTW.

Bij de voorbereiding van de schilderwerken aan de
Sint-Antoniuskerk die eerder beslist werden, konden
nog gebreken worden vastgesteld aan muren, plafond
en moulures. Vandaar dat de gemeenteraad bijkomen
de schilderwerken t.b.v. 201.927 fr., exclusief BTW,
goedkeurde.

De buitengevels van het Kunstcentrum Huis Hellemans
zullen gereinigd worden. Geraamde kostprijs:
1.157.000 fr., exclusief BTW.

Bijzonder plan van aanleg nr. 2
Te reist
Het plan met stedebouwkundige voorschriften voor de
vijfde en gedeeltelijke herziening van het bijzonder plan
van aanleg nr. 2 Terelst werd door de gemeenteraad
voorlopig goedgekeurd en er werd een overeenkomst
met de betrokkenen afgesloten. Dit BPA heeft betrek
king op het vanuit het kasteel Arendsnest uitlopende
driehoekig stuk grond van 2,64 ha, begrensd door de
Prins Boudewijnlaan, de Terelststraat en de Arends
nestlaan. Het Arendsnestbos, een natuurlijke biotoop
van 1 ha, wordt behouden. Er komt ruimte voor 1 alleen
staande woning ingeplant in de noordelijke hoek van het
perceel binnen de grachtlijn en omgeven door een
strook van 1000 m natuurtuingebied. Er komt ook een
strook eengezinswoningen langs de beginzijde van de
Arendsnestlaan, overeenstemmend met de overliggen
de woningstijl. In het resterende KMO-gebied komen
KMO-inplantingen van het administratieve type: maxi
mum 2 verdiepingen langs de Terelststraat en maxi
mum 3 à 4 bouwlagen langs de Prins Boudewijnlaan.
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BPA nr. 2 Terelst
Lees op blz. 3
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Aankoop monument
Reeds jaren droomden de respektievelijke sche
penen van kultuur over de aanschaf van een mo
nument om het straatbeeld van Edegem te sieren.
Thans is het zover.

De beheerraad en de keuringskommissie van
Kunstcentrum Huis Hellemans lieten hun oog val
len op een beeld van kunstenaar J.P. Laenen. Het
kunstwerk "Boanerges of zoon van de donder" uit
1985 tematiseert de symboliek die verscholen zit
in de pelgrim-ridderfiguur van St.-Jacob van
Compostela. De aankoopprijs bedraagt 1,6 mil
joen fr. Voor de aankoop van dit werk door de
v.z.w. Huis Hellemans stelt de gemeente een toe
lage van 1.000.000 fr. ter beschikking. De
Nationale Loterij komt voor 600.000 fr. tussen.

In samenspraak met de kunstenaar wordt de
meest geschikte plaats in Edegem gekozen, zodat
het beeld door de voorbijganger kan bewonderd
worden.

Boanerges of zoon van de donder - 1985 - (detail)
brons, tin. lak- 1 /1
270 x 280 x 140 cm
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Bestrijding wateroverlast
Maatregelen in Mlinervawijk - Fort V-straat en in de zone Pieter van den
Bemdenlaan - Jachtlaan

•

Naar aanleiding van de regelmatig weerkerende
wateroverlast in deelgebieden van het riolerings
bekken van de Kleine Struisbeek (Edegem-Noord)
zijn reeds geruime tijd studies aan de gang met
het oog op het opsporen van de knelpunten en het
voorstellen van oplossingen.

Eerst een algemene studie van het rioleringsge
bied in samenwerking met Mortsel, daarna deel
studies per gemeente voor het bekomen van op
lossingen voor specifieke problemen. Edegem on
derzocht oplossingen voor de Fort V-straat. Pieter
van den emdenlaan en Prins Boudewijnlaan en
Mortsel ging op zoek naar oplossingen voor de
Minervaij}.

Bggir "tiaar werden de eerste konkrete voorstel
len vcco s, plaatselijke oplossing in de Pieter
van de: ?sienlaan en de Fort V-straat uitge
werkt.

De oplossing voor de Minervawijk was blijkbaar
veel minde: eenvoudig en de enige mogelijkheid
om het prooleem daar aan te pakken, bleek het
ontdubbelen van een stuk hoofdriolering tussen

het kruispunt de Burletlaan - Parklaan en het
kruispunt de Burletlaan - Mariënlaan - Jachtlaan.

Tegelijkertijd werd door de gemeente Edegem een
oplossing gezocht voor het probleem in de Pieter
van den Bemdenlaan. Door een bijkomende ver
bindingsbuis tussen het rioolstelsel op het kruis
punt Pieter van den Bemdenlaan-Jachtlaan en de
doorsteek onder de E19, zal de afvoerkapaciteit
gevoelig vergroten.
Aangezien deze ingreep dient uitgevoerd te wor
den vóór de verdubbeling van de riolering in de
de Burletlaan, werd door de gemeenteraad beslo
ten dringend een studiebureau aan te stellen voor
het uitwerken van het ontwerpdossier. De kosten
daaraan verbonden bedragen 470.000 fr., exclu
sief BTW.

Met het oog op een snelle realisatie van deze wer
ken zal de gemeente Edegem optreden als piloot
gemeente en ondertussen verder onderhandelen
met Antwerpen en Mortsel om te komen tot een
akkoord over de verdeling van de kosten van de
werken ter hoogte van de Pieter van den Bemden
laan.

• Gemeentefinanciën
Gemeenterekening 1993 vertoont overschot van 26,6 miljoen
Globale gemeentelijke reserve loopt op tot 300 miljoen

DE GEMEENTEREKENING
De gemeenterekening 1993 is naar goede ge
woonte sluitend en vertoont een overschot van 1,5
miljoen frank in de gewone dienst (dat zijn de in
komsten en de uitgaven in verband met het dage
lijks beheer of huishouden van de gemeente) en
van 25,1 miljoen frank in de buitengewone dienst
(financiële verrichtingen die te maken hebben met
het vermogen en zich afspelen op het vlak van de
investeringen).

Dat het overschot van de lopende ontvangsten en
uitgaven in 1993 gedaald is ten opzichte van de

voorbije jaren, heeft uitsluitend te maken met be
slissingen van de nationale en Vlaamse overheid,
zowel op het vlak van de ontvangsten als op het
vlak van de uitgaven.

De ontvangsten
- In januari 1993 rekupereerde het ministerie van
financiën onverwacht het supplement van 5 mil
jard dat de gemeenten in 1990 hadden ontvangen
als kompensatie voor de slechte doorstorting van
de door de staat geïnde belastingen. Het betrof
hier een besparingsmaatregel van de federale
overheid. Voor Edegem betekende dit een eenma-

11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 5 IIIIIIIIIIIlIII
l



lige maar onverwachte vermindering van de ont
vangsten met 17 miljoen.

- In de loop van het jaar 1993 is de doorstorting
door de staat van de door haar geïnde gelden ver
der vertraagd, waardoor Edegem 21,4 miljoen
minder ontving dan voorzien.

personenbelasting onroerende voorheffing

voorziene
ontvangsten 158,3 mio 67,9 mio

realisaties 139,9 mio 64,9 mio

verschil -18,4 mio -3,0 mio

-Onderstaande tabel toont duidelijk aan dat de
doorstorting van de personenbelasting vooral
sinds 1992 sterk is verslechterd.

jaar begroting (1) rekening (2) 1/2

1988 136,5 mio 128,5 mio - 6%

1989 138,4 mio 136,1 mio - 2%

1990 137,4 mio 138,9 mio + 1%

1991 155,2 mio 158,6 mio +2%

1992 150,9 mio 135,5 mio - 10%

1993 158,3 mio 139,9 mio - 12%

- De schuld van de federale staat t.o.v. de ge
meente m.b.t. de achterstallige belasting is de
voorbije jaren verder toegenomen (over te dragen
rechten).

1988 121,9 mio

1989 114,7mio

1990 125,5 mio

1991 129,1 mio

1992 151,6mio

1993 170,6 mio

De uitgaven
De verhoging van de uitgaven is quasi uitsluitend
terug te brengen tot de evolutie van de perso
neelskost. In het kader van de sociale program
matie van het overheidspersoneel werden zowel

op federaal als op het vlak van de Vlaamse ge
meenschap loonafspraken gemaakt die ook in de
gemeenten moeten toegepast worden. Dit leidt tot
een toename van de personeelskost met + 9,7%
t.o.v. 1992 (+ 34 miljoen). De andere uitgaven,
met name deze voor werkingskosten, overdrach
ten en schuldaflossing blijven nagenoeg konstant,
wat wijst op een voorzichtig dagelijks bestuur van
de gemeente.

DE O.C.M.W.-REKENING
Voor het O.C.M.W. was 1993 een bijzonder moei
lijk jaar. Door de beslissing van de federale over
heid moest per 1 januari 1994 het ziekenhuis (V
dienst) omgevormd worden tot rust- en verzor
gingstehuis. Deze beslissing die voor de dienst
verlening aan de Edegemse bevolking ongetwij
feld voordelen inhoudt, bracht natuurlijk de nodige
problemen met zich mee zowe' op financieel als
op het organisatorisch vlak. Ni s in sluit de re
kening van het O.CM.W. met verschot van f
9 miljoen frank en ontvangt he .M.W. het li
kwidatieoverschot van het ziek tb.v. 86 mil
joen frank.

DE TOTALE GEMEENTELIJK. -RVE
Voor de beoordeling van de toe :: ::l van de ge
meentefinanciên is het natuurlij' noodzakelijk na
te gaan wat de toestand is van co globale ge
meentelijke reserve (gemeente + O.C.M.W.) op dit
ogenblik:

Gemeente
' gewoon reservefonds 48.5 mio
• buitengewoon reservefonds 90,0 mio

O.C.M.W.
• gewoon reservefonds 71,1 mio
' buitengewoon reservefonds 2,6 mio
• saldo V-dienst 86,1 mio

Globale gemeentelijke reserve 298,3 mio

EEN STEVIGE SPAARPOT
Als konklusie kan gesteld worden dat de stagne
rende ontvangsten, die te wijten zijn aan de bud
gettaire toestand van de federale staat, voor alle
gemeenten en dus ook voor Edegem zorgwek
kend zijn. Het gezond beleid in de gemeente
maakt dat wij deze schokken de voorbije jaren
steeds hebben kunnen opvangen en dit zonder
verhoging van de gemeentelijke fiskale druk.
Daarenboven kan worden vastgesteld dat de ge
meente nog steeds beschikt over een stevige
spaarpot van 300 miljoen.
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Nieuws uit het
0.C.M.W. ----IJ---

•

Begroting 1994
De raad voor maatschappelijk welzijn legde haar
begroting aan de gemeenteraad voor op 5 mei jl.

De vertraging waarmee dit geschiedde, vindt zijn
oorsprong in de sluiting van de V-afdeling op
31.12.1993 en de reconversie naar een groter
aantal rust- en verzorgingsbedden met ingang van
1 januari 1994.

Ontvangsten en uitgaven die vroeger in de zieken
i agro'ing werden geboekt, worden nu opge

name · d O.C.M.W.-begroting.
s een nieuwe begrotingsstruktuur.

se overgangsbegroting, aangezien
an er uitgaven worden in vermeld die,
van de hogervermelde reconversie,
aal zullen voorkomen.

Het budget voor 1994 sluit op volgende totalen:

Gewone dienst Ontvangsten
Uitgaven

Saldo

339.132.670
330.019.397

9.113.273

8.916.132
8.807.582

108.550

De O.C.M.W.-rekening 1993 vertoont volgend re
sultaat:

De gemeentelijke bijpassing voor de thuiszorg
(gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst en warme
maaltijden) steeg tot meer dan 14.000.000 fr.,
meer dan 2.000.000 fr. hoger dan in 1992.

De netto uitgaven voor financiële steunverlening
bedroeg bijna 10.000.000 fr., een stijging ten aan
zien van 1992 met circa 1.500.000 fr.

Buitengewone dienst Ontvangsten
Uitgaven

Saldo

•
Ontvangsten Uitgaven Saldo

Gewone
Dienst 433.671.500 433.671.500 -

Buitengewone
Dienst 53.154.324 53.154.324 -

Rekening 1993
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van
23 juni jl. werden de rekeningen van het O.CM.W.
en het ziekenhuis goedgekeurd.

Het resultaat van de gewone dienst vertoont een
ontvangstenoverschot in rechten van 9.113.273 fr.

Van de door de gemeente toegekende toelage,
zijnde 53.200.000 fr. werd slechts 48.834.112 fr.
opgebruikt.

Het gemeentelijk aandeel in de kosten van het
rustoord en het rust- en verzorgingstehuis steeg in
vergelijking met het jaar 1992 met circa 5.000.000
fr., en bedroeg in afgeronde cijfers 19.800.000 fr.

De bouw van een nieuw
rustoord
Op 14 juni 1954, dit jaar dus 40 jaar geleden, ge
beurde de eerste steenlegging voor het toen
"nieuwe" rustoord lmmaculata. Sedertdien is er
veel veranderd in de residentiële bejaardenzorg,
zodat het noodzakelijk werd naar de toekomst toe
nieuwe initiatieven op dit terrein te ontwikkelen.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Na een uitgebreid vooronderzoek werd in de raad
voor maatschappelijk welzijn van 15 juni 1993 het
voorontwerp goedgekeurd voor de nieuwbouw van
een rustoord met 100 bedden, aansluitend aan het
bestaande complex.

Het nieuwe complex, in de vorm van 2 patio's,
heeft kamers die uitzicht geven op een binnentuin.
De nieuwe kamers zijn 18 m2 groot en beschikken
over het nodige sanitair. In één van de patio's zul
len 30 demente bejaarden onderdak vinden.

Het nieuwbouwprojekt werd goedgekeurd door de
Vlaamse Gemeenschap zodat de bouwplannen nu
in uitvoering kunnen worden gebracht.

Nog voor het einde van dit jaar zal de achtertuin
van lmmaculata één grote bouwwerf zijn.

De eerste steenlegging van het nieuwe complex
zal plaatshebben op zondag 25 september 1994.
Mevrouw Wivina DE MEESTER- Vlaams minister
van financiën en begroting, gezondheidsinstellin
gen, welzijn en gezin - heeft reeds toegezegd op
deze plechtigheid aanwezig te zijn.

Het Verpleegtehuis lmmacula, een ziekenhuis
dienst voor behandeling van zieken die lijden aan
langdurige aandoeningen (kenletter V) werd, inge
volge een beslissing van de federale overheid, op
1 januari 1994 omgevormd naar rust- en verzor
gingstehuis.

Door deze omvorming en na verwezenlijking van
het nieuwbouwprojekt zal de Edegemse bevolking
kunnen beschikken over een instelling van mini
maal 150 bedden waar onze bejaarden in optima
le kondities kunnen opgevangen worden.

f}

EEN NIEUW RUSTOORD

$

Oude-Godstraat
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Jaarmarktfeesten

•

•

Het jaarmarktkomitee en het gemeentebestuur no
digen u graag uit op de Edegemse jaarmarktfees
ten die plaatshebben tijdens het eerste weekend
van september.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 3 en zondag 4 september
DEMONSTRATIES van de GEWESTELIJKE

ME EER EDEGEM aan de dreef Hof ter
Linde n9tot 17uur.

.STELLING "25 JAAR EDEGEMSE
TEN" met muzikale omlijsting in Huis
s in de Strijdersstraat 18, van 10 tot 18

BOEKENBEURS met tentoonstelling over WARD
UYSLNCK en een infostand van ziekenzorg, in
gericht door het Davidsfonds Edegem in de raads
zaal van het administratief centrum. Kontichstraat
19,van 10 tot 18 uur.

POPPENKAST, OPTREDEN CLOWN, CIRCUS
TECHNIEKEN voor kinderen en AEROBIC-OEFE
NINGEN, georganiseerd door de Edegemse
Middenstand op het podium aan Belvu in de
Strijdersstraat van 10 tot 18 uur.

VOGELTENTOONSTELLING, ingericht door
Vogelkundige Kring St.-Franciscus in de gemeen
telijke lagere school Andreas Vesalius,
Kontichstraat 21, zaterdag van 10 tot 20 uur en
zondag van 10 tot 19 uur.

BRADERIJ in het centrum van de gemeente
m.m.v. de Edegemse middenstand en verscheide
ne Edegemse verenigingen van 10 tot 22 uur.

TWEE SPRINGKASTELEN van Chiro Che aan de
St.-Antoniuskerk, zaterdag van 10 tot 22 uur en
zondag van 10 tot 20 uur.

Kermis op het gemeenteplein van 12 tot 24 uur.

PODIUMOPTREDENS aan het Varken in de

Boerenlegerstraat van 13.30 tot 17.30 uur.

ACROGYM en TUMBLING, georganiseerd door
Turnkring Jong Edegem van 14 tot 14.20 uur.

OPTREDEN HOT LIGHT SOUL BAND, georgani
seerd door de Edegemse Middenstand op het po
dium aan Belvu in de Strijdersstraat om 16.30 uur.

MUZIKALE OPTREDENS, georganiseerd door de
Edegemse Middenstand op het podium aan de
Oude-Godstraat van 18 tot 22 uur.

MUZIKALE OPTREDENS, georganiseerd door
Jeugdhuis Kruispunt aan de Strijdersstraat 41.

Zaterdag 3 september
DIERENPRIJSKAMP voor KLEINVEE aan de Drie
Eikenstraat van 9 tot 13 uur.

Mt:iG.
es.
"Ma
Traditionele dierenprijskamp voor kleinvee. Op zondagnamiddag is
er ook een troeteldierenwedstrijd voor kinderen (zie ook blz. 11).

PONYRITTEN VOOR KINDEREN aan de Drie
Eikenstraat tussen 10 en 13 uur.

OUDE AMBACHTENMARKT in Park-Centrum
aan de Drie Eikenstraat van 10 tot 18 uur.

22ste WANDELRALLY "Te Voet door Edegem",
ingericht door E.R.T. De Minirijders, met start tus
sen 11 en 12.30 uur in 't Boske, Hovestraat 20.
Aankomst tot 18 uur. Prijsuitreiking om 19 uur.
(Deelname reeds dagelijks mogelijk vanaf 20 au
gustus - tel. 440.34.62)
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VISWEDSTRIJD "Schaal van de Burgemeester",
ingericht door Hengelmaatschappij Om ter Grootst
op het Arendsnest in de Boerenlegerstraat van 12
tot 18 uur.

OPTREDENS van VENDELIERSGROEP "ALFE
RITAX KRAWABELLI" in de Hovestraat tussen 14
en 17.30 uur.

11de JAARMARKTJOGGING - met een gezins
jogging (1,5 en 3 km) met start om 14.30 uur en
een rekreatieloop (4, 8, 12en 16 km) met start om
15.00 uur - ingericht door ABES met vertrek in de
Kontichstraat ter hoogte van nr. 9 (gemeente
plein). Einde rond 17.00 uur.

Zondag 4 september
ROMMELMARKT in de Doelveldstraat, Vrijwil
ligersstraat, Onafhankelijkheidsstraat, Trooststraat
en rond het gemeenteplein met deelname van ver
scheidene Edegemse verenigingen van 8 tot 13
uur.

De Edegemse rommelmarkt: elk jaar razend populair - bijna twee ki
lometer lang 1

EUCHARISTIEVIERING in de Basiliek in de
Hovestraat met muzikale begeleiding door het
Edegems Harmonieorkest om 11.30 uur.

JAARMARKTKONCERT door het koperkwintet
van het Symfonisch Jeugdorkest Edegem op het
podium aan de Oude-Godstraat van 13.30 uur tot
14.30 uur.

OPTREDENS van VOLKSDANSGROEP "DEN
OSSAERT" in de Hovestraat tussen 14 en 17 uur.

JAARMARKTKONCERT door het Edegems
Harmonieorkest op het podium aan de Oude
Godstraat van 14.30 tot 15.30 uur.

TROETELDIERENWEDSTRIJD in Park-Centrum
aan de Drie Eikenstraat van 15 tot 17 uur.

OPTREDEN van AURELIANUS DIXIEBAND door
de braderijstraten tussen 15 en 18 uur.

JAARMARKTKONCERT door Akkordeonver
eniging De Nachtegaal op het podium aan de
Oude-Godstraat van 15.30 tot 16.30 uur.

KERMISTAPTOE door de Kon. Fanfare St
Rosalia in de braderijstraten om 19 uur.

J
o/1My.

-- 1

ao

772d._

De derde Edegemse ambachtenmarkt vindt dit jaar plaats in Park
Centrum. Zaterdag van 10 tot 18 uur.

Maandag 5 september
KERMIS op het gemeenteplein va 12 tot 24 uur.

VOETBALWEDSTRIJDEN "Wisselbeker Leo
Tindemans" tussen gemeentepersoneel en
Edegemse Middenstand en "Wisselbeker me
vrouw T. Goossens-Luyckx" tussen vaders jeugd
BES en trainers jeugd BES, georganiseerd door
KVV Belgica Edegem Sport, en REUZEBARBE
CUE, georganiseerd door de Edegemse
Middenstand, in het gemeentelijk sportstadion Vic
Coveliers in de Jan Verbertlei- aanvang: 18.30
uur.

é€

VUURWERK aan het Meihof aan d: Biliek in de
Hovestraat om 21.30 uur. ê
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Dinsdag 6 september
KERMIS op het gemeenteplein van 12 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.

•
laamarktfeesten
Troete!dierenwedstrijd

.sen 6 en 12 jaar oud en heb je een ko
-ih0nd, een kat, een schildpad, een kana
goudvis. en marmot of een ander troetel

oe dan mee aan onze prijskamp!

- 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.

•
Inschrijvingen:
Jurering:
Prijsuitreiking:

van 15.00 tot 15.30 uur.
van 15.30 tot 16.30 uur.
17.00 uur.

Je kan ofwel ter plaatse inschrijven ofwel vooraf
door onderstaand strookje ingevuld terug te bezor
gen bij

Kristel Kussé
p.a. administratief centrum
Kontichstraat 19 te 2650 EDEGEM

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

Prijzen
Twee boekenbons en twee bons voor dierenbeno
digdheden, elk ter waarde van 500 fr., voor:

De Edegemse troeteldierenwedstrijd heeft plaats
op zon?dag + september in Park Centrum - in
gang Drie Eikenstraat.

------------------------------------------------ >{,
INSCHRIJVINGSSTROOK TROETELDIERENWEDSTRIJD

ZONDAG 4 SEPTEMBER 1994

(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 4 september van 15 tot 17 uur.

Strookje terugbezorgen bij Kristel Kussé, p.a. administratief centrum, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem.
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Brandweer Edegem Gewestelijk Z-Centrum
Opendeurdagen 1994

s

grote inter
\

ver uit de
vliegtuigen
1 Edegem,
ash is ook

il meema

De feesttent blijft
open tot 22 uur.

telkens van
9 uur tot 17 uur

in de
Drie Eikenstraat

in en rond de dreef.

3 en 4 september

4) En dan nog de klap op de vuurpi'
Zowel zaterdag als zondag is e e
ventie voorzien.
De luchthaven van Deurne lig
omgeving en dagelijks nemen
hun aanlooproute om te lander
Hove, Boechout, Lint. Een vlie
in ons gewest mogelijk.
Indien U deze realistische oefe
ken, wees dan op post om 15 u•

2) Er zijn doorlopende demonstraties van: brand
weermateriaal en het gebruik ervan, alsook van
persoonlijke beschermingsmiddelen.

3) Demonstraties worden gegeven van de grote en
kleine blusmiddelen.
De frietketel mag ook dit jaar niet ontbreken.

trum Edegem is te bekijken en staat opgesteld in
DE DREEF.

5) De officieren, de onderofficieren samen met de
manschappen van het gewestelijk brandweercen
trum EDEGEM staan ter uwer beschikking om uit
leg te geven over de werking van de brandweer,
het materieel, het vrijwilligersstatuut en de toetre
dingsvoorwaarden.

De jaarlijkse opendeurdagen van de brandweer,
als onderdeel van het kermisgebeuren, kennen
een steeds groeiend sukses. Praktische demon
straties, het materieel en de hulpmiddelen in wer
king, en een spectaculaire gesimuleerde interven
tie maken steeds deel uit van het programma.

Op speciale vraag van de Burgemeester, heb
ben deze opendeurdagen dit jaar niet plaats in
de kazerne maar wel in de DRIE EIKEN
STRAAT, in en rond DE DREEF, aan de oude
kerk.

De kazerne wordt op die twee dagen gesloten tus
sen 9 uur en 17.00 uur. De eventuele uitrukken
zullen vanuit DE DREEF vertrekken.

Er is een ruime feesttent voorzien waar men voor,
na en onder de demonstraties even kan verpozen.
De feesttent blijft open tot 22 uur.

Iedereen komt zeker langs op 3 en 4 september.

Wat biedt het programma?
1) Het totale wagenpark van het gewestelijk Z-cen

.. .

si
é

1 •

~

F
t
1
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Indische Chaya

•

Op zaterdag 3 en zondag 4 september
naast Huis Hellemans

(hoek Strijdersstraat, Terelststraat)

Kom dit jaar naar onze restauranttent op de jaar
markt en verrijk uw kennis van uitheemse geneug
ten!
Geniet mee van dit extra verlofje en steun op deze
prettige manier onze derde wereldvrienden.
(dit is .n initiatief van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
onr icién van het gemeentebestuur Edegem)

ze Indische Chaya-menu
à 595,- fr.

(Indische kindermenu à 295.- fr.)

APERITIEF
GODAVARI SAFARI

KIGEMBE-BROOD
Speciaal gebakken voor de jaarmarkt door één
van de beste bakkers in Edegem, ons vermaar
de KIGEMBE-brood! Grijp nu uw kans en proef
deze gezonde drie-granen-lekkernij, enkel en
alleen te verkrijgen wanneer heel Edegem
feest (naast onze
Chayatent).

Ons aanbod is beperkt
dus zorg dat U er tijdig
bij bent!

EINDELIJK IS IE ER!

VERJAARDAGSKALENDER
"EDEGEMSE VOLKSFIGUREN"

Verdere inlichtingen bij:
Marianne Bellon - Tel. 450.42.00.

s,g»i ; "» se@
..·• ;,-~IA ~-.;_ 1~-

; "\3,°i' ff/1
!

Verras je familie of
vrienden met dit origi
neel cadeau voor de
prijs van slechts 200,
fr. ! (in de Strijdersstraat
naast de restauranttent)

De langverwachte verjaardagskalender met
Edegemse volksfiguren is er. Grappige karika
turen van Edegems be
kendste mensen gete
kend door Rik Blomme,
sieren deze kalender.

DHAL CURRY MET CHAPPATIES
Een mild prikkelende kerriesoep op basis van smaak

gevende groenten, champignons en onontbeerlijke aro
matische kruiden. Het tussendoor knabbelen aan de
chappaties, geeft dat elke hap evengoed blijft smaken

als de eerste.
OF

PAKURAS gebakken op de TAWA
Aziatisch-Indisch voorgerecht. Dé revelatie van de jaar
markt! Een bonte mengeling van verscheidene verse
groenten en smaakgevende vleesreepjes, voor uw
ogen gebakken op de "tawa", in een mixture van

Indische kruiden, parfums en sausen. aangepast aan
uw wensen en smaak.

♦♦♦

KHEER-KORMA UIT KASJMIR
Heerlijke kerrie-kip, gemarineerd tesamen met uit, ro
zijntjes, noten, kokos, ananas, citroen, look en witte

wijn, in een weluitgekozen masalah (specerijenmeng
sel) waarin alle smaakvarianten aan bod komen.
Het geheel wordt opgediend met de traditionele

pulao (rijst)
♦♦♦

MALPURA-DESSERT
Overheerlijke Indische pannekoek, doordrenkt van een

verfrissend parfum, bekroond met ijs

♦♦♦

CEYLON TEA
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Elsdonkfeesten

De Elsdonkfeesten bestaan 10 jaar! Dat er ge
feest wordt, staat dus als een paal boven
(fort)water.

Enkele nieuwe attrakties en amusementsspe
len, een vrolijk optreden als afsluiter en de tra
ditionele suksessen staan borg voor een gezel
lig, plezierig weekend. Het komitee nodigt u
heel hartelijk uit om er samen een geslaagd ge
beuren van te maken.
Afspraak in Fort 5 aan loods 24 nabij de bioklas
op 16, 17, en 18 september.

Graag vermelden wij dat de opbrengst van de
Elsdonkfeesten integraal geschonken wordt
voor sociale doeleinden van de parochie.

Programma
VRIJDAG 16 SEPTEMBER
19.00 uur: KAARTWEDSTRIJD

inschrijvingen vanaf 18.30 uur
inleg: 100 fr.

ZATERDAG17SEPTEMBER
14-16 uur KINDERNAMIDDAG: POPPENKAST,

SCHMINKEN, KINDERSPELENDORP,
TEKENWEDSTRIJD van en voor alle
kinderen

namiddag Opstijging van een LUCHTBALLON
VALSCHERMSPRONG

21.00 uur VOLKSBAL met optreden van het or
kest FLASHBACK
Inkom: 100 fr.

ZONDAG18SEPTEMBER
9.00 uur H. MIS in de Kerk H. Familie

8-12 uur ROMMELMARKT

14-17 uur BALLONWEDSTRIJD
VOLKSDANSOPTREDEN UIT LIER
RONDRITTEN MET PAARD EN KAR

17.00 uur PRIJSUITREIKING TEKENWED
STRIJD

18-20 uur MUZIKAAL OPTREDEN LINDEN
BAYERN

21.00 uur OPTREDEN VAN ED KOOYMAN,
HERMAN VAN HAEREN EN GROEP
Inkom: 100 fr.

ZATERDAG en ZONDAG
doorlopend: zaterdag vanaf 14 uur

zondag vanaf 11 uur

KINDERSPELENDORP
animatie, spelletjes en tekenwe· 1 ·1

SPRINGKASTEEL: voor de kleins

PAARDENMOLEN

PONYRITTEN

RONDRITTEN MET PAARD EN K/.R

KOP VAN JUT

BARBECUE

FRIETKRAAM

PANNEKOEKENSLAG

Info: Kristel Kussé, p.a. Kontichstraat 19
2650 Edegem - tel.: 450.42.46

°
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Gemeentelijk
Seniorenfeest

DINSDAG 4 OKTOBER
Elk jaar organiseert de gemeentelijke senioren
raad, onder auspiciën van het gemeentebestuur,
een feestnamiddag voor alle senioren van
Edegem.

Reeds voor de 18de keer zal deze goede traditie
plaatshebben in de gemeentelijke sporthal "den
Willecom", op dinsdag 4 oktober.
Aanvang van de show om 14.30 uur- deuren
open on 14.00 uur.

kaanten. waarvan de prijs behouden blijft
zijn vanaf 19 september verkrijgbaar bij

·olijke seniorenbonden of op het gemeen
riaat, administratief gebouw, 2de verdie

Kontichstraat 19 te Edegem. Uw kontaktper
sgvr. Gerda Van Looy, sekretaris van de

·1re2ra30.

Mogen wij zeer in het bijzonder vragen dat alle
geïnteresseerden slechts één inkomkaart zouden
kopen. De bedoeling van de kaartenverkoop is te
kunnen ramen hoeveel koffie/thee, koffiekoeken
en gebak er moet besteld worden.

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

EEN AANGENAME EN
SPETTERENDE

FEESTNAMIDDAG!

SHOWPROGRAMMA
EDDY HERMAN
SHOWREVUE
met

KATRIEN GALLEZ
bekend van de vele optredens met
Marco Bakker

IETARA
oriëntaalse buikdanseres op interna
tionaal niveau

LUCIENNE STEINER
een rasechte Antwerpse cabaretière
verzorgde optredens in de Ancienne
Belgique
en was in een gezelschap met Gaston
Bergmans

IETARA
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OPEN MONUMENTENDAG,,
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"OPEN MONUMENTENDAG"

Open Monumentendag

Zondag 11 september
tema: "Monumenten in vervoer(ing)

1.
~
i

i Dag van de klant
Zaterdag 24 september

Op zaterdag 24 september wordt in heel Vlaan
deren de "Dag van de Klant" georganiseerd.

Onder impuls van de gemeentelijke middenstand
doet ook Edegem mee.

Op 24 september vergasten de deelnemende mid
denstanders u op een bijzondere attentie.

Het transport van personen, goederen en ook van
diensten heeft ons een indrukwekkend patrimo
nium nagelaten.

Een aantal voorbeelden hierva den we terug
in:

het Karrenmuseum Den Doe
en in
het Antwerps Tram- en Auto. seum

beide gevestigd op Fort 5.

Zij zetten die dag hun deuren open tussen 10 en
18 uur.

Vóór het tram- en autobusmuseum is er nog een
extra tentoonstelling "modern busvervoer" en bin
nen een tentoonstelling met foto's en dokumenten
in verband met de vroegere spoorweg door
Edegem en de start van de buslijn 32.

n

48.

KLANT
BIJ ZELFSTANDIGEN EN KMO
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• opark Edegem: 24 september
zin produceert jaarlijks gemiddeld 900

5N. Dit komt overeen met 1 kg afval per
per dag. In 1993 betekende dit voor

.-nu een afvalberg van 9000 ton.
huishoudelijk afval bestaat gemiddeld uit :

GFT = groente, fruit
en tuinafval

Niettegenstaande de hoeveelheid selektief inge
zameld afval stijgt, blijft de afvalberg, die jaar
lijks verbrand of gestort wordt, groeien (t.o.v.
van 1990 : een stijging van 4%).

Deze afvalberg dient dringend verminderd te
worden. Een doordacht afvalbeleid is daarom
levensnoodzakelijk. De voorkeur gaat hierbij
naar het voorkomen van afval aan de bron. Dit
wil zeggen dat wij ernaar moeten streven zo
weinig mogelijk afval te verkrijgen. Dit kan on
dermeer gerealiseerd worden door de hoeveel
heid wegwerpartikelen (bv. wegwerpscheermes
jes) of overtollige verpakkingen (bv. een stevige
boodschappentas i.p.v. plastieken zakjes) te

verminderen. Ook het zelf komposteren van je
groente-, fruit- en tuinafval geeft een aanzienlij
ke reduktie van te storten of te verbranden
afval.

Toch blijft er onvermijdelijk een hoeveelheid
afval over, dat op één of andere manier dient
verwerkt te worden. Meer dan 80 % van dit
huishoudelijk afval kan nog herbruikt of gerecy
cleerd worden. Hiervoor is jouw hulp onontbeer
lijk. Een vereiste voor herbruik of recyclage is
namelijk het sorteren aan de bron en het selek
tief inzamelen van afval.

Om de selektieve inzameling van de verschillen
de frakties, zijnde glas, papier, GFT, ... , op een
efficiënte manier te organiseren, kan jij, als in
woner van Edegem, vanaf 24 SEPTEMBER van
dit jaar terecht op het EKOPARK.
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Wat is het ekopark ? Waar is het ekopark gelegen ?

E = Ekopark - B = Milieubeurs

$•

.~9.0- 12.00 uur
14.0 13.30 uur
14. 00 uur
15.. 30 uur
10.. 30 uur

sloten

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag, zon- en feestdagen

Het ekopark is gelegen ter hoogte van de Prins
Boudewijnlaan 152, vóór het waterzuiveringssta
tion en achter Aveve/Covee.

Wanneer kan je terecht op het
ekopark?

Info
Meer inlichtingen Kunnen steeds verkregen wor
den bij onze milieudienst (telefoneer naar het
nummer 448.00.78).

Het ecopark is een plaats waar je op vastgestelde
dagen en uren je gesorteerd huishoudelijk afval
kan deponeren in speciaal daarvoor bestemde af
valcontainers.

De verscheidene afvalstoffen, die je gesorteerd
naar het ekopark kan brengen, zijn :
- papier
- karton
- tuinafval : gras, haagscheersel, snoeihout
- glas : wit, groen en bruin
- metaal
- motorolie
- frituurolie en -vet
- klein gevaarlijk afval : white spirit, kosmetica, ...
- autobatterijen
- TL-lampen
- autobanden
- kunststofflessen : PET, PVC en PP & PE
- steenpuin
- restafval : brandbaar en niet brandbaar.

•l
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3

Milieubeurs: 24- 25 septembe

;

!
I

Dagelijks word je overspoeld met allerlei infor
matie over uiteenlopende onderwerpen. Ook
milieu komt meer en meer in de belangstelling.
Een overaanbod aan informatie schept vaak
nog meer vragen en onduidelijkheden. Om
klaarheid te brengen over verscheidene aktuele
milieu-aspekten organiseert gemeente Edegem,
samen met de werkgroep Leefmilieu, een MI
LIEUBEURS.

De milieubeurs zal op een dynamische en di
daktische wijze ondermeer de volgende mi
lieu-onderwerpen toelichten :

- Hoe afval voorkomen ? Recycleren ?
Verwerken ? Verwijderen?

- Hoe wordt afvalwater gezuiverd ?

- Wat is de kwaliteit van ons water, lucht
en bodem?

- Wat is komposteren ? Hoe kan ik zelf
composteren ?

- Wat zijn overtollige verpakkingen ?

- Wat is een ekopark ?

- Hoe wordt geluidshinder bepaald ?

Wanneer?
De milieubeurs heeft plaats op
en zondag 25 september van
gelijktijdig met de officiële opE
ekopark, zodat een bezoek
eveneens mogelijk is.
De beurs zal doorlopend open
dag van 14 tot 18 uur en op ze
tot 18.00 uur.

lag 24
Dit is

an het
·t park

zater
van 10

Waar?
De milieubeurs vindt plaats in de veilinghal
van lndika op de Prins Boudewijnlaan 152.
Dit is juist voor het ekopark (zie situerings-
plan ekopark). [

De milieustands worden opgezet met mede
werking van verscheidene organisaties, ver
enigingen en bedrijven.

Tijdens de milieubeurs zal eveneens :
- het ekopark geopend worden;
- de winnaar van de prijskamp 'aankoop kompost
vat' bekendgemaakt worden.
de wisselbeker leefmilieu worden uitgereikt voor

de milieubewuste jeugd uit Edegem (kroonkurken
aktie) op zaterdag 24 september te 17.00 uur.

II
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;· ·neentebestuur heeft de
;aren veel inspanningen
' om de service aan de

te verhogen. Dit ge
ondermeer door de mo

,, ing van de gemeentelij
nistratie, zowel op het

i. s de huisvesting. de au
toa ·satie als het personeels
boter4.

Wat de huisvesting betreft, wer
den in het verleden reeds de
technische dienst (Berkenhof)
en de groen- en milieudienst
(binnenfort) in moderne en
ruime kantoren ondergebracht
en werd ook het politiekommis
sariaat gerenoveerd.

Zo pas werden de herinrich
tingswerken van het gelijkvloers
van het administratief gebouw,
Kontichstraat 19, beëindigd.

De kantoorruimte van de dienst
bevolking/burgerlijke stand
werd vergroot, verfraaid en ge
bruiksvriendelijker gemaakt. Op
die wijze werd niet alleen het
komfort voor het personeel ver
hoogd, maar kunnen de bezoe
kers beter en aangenamer wor
den opgevangen.

Door de uitbouw van de inkom
hal kwam een fraaie ontvangst
ruimte tot stand, die ten volle
kadert in de filosofie van een
beter onthaal. De bezoekers
kunnen terecht aan de balie,

waar de taak van de telefoniste
werd uitgebreid tot onthaalbe
diende met een meer centrale
rol binnen de organisatie.
Voorts is er een gezellige
wachtruimte. Een handig sys
teem van gekleurde zitjes zorgt
er mee voor dat de bezoeker
gemakkelijk zijn weg vindt naar
de gewenste afdeling van de
dienst bevolking/burgerlijke
stand.

Aangezien het gemeentebe
stuur de modernisering van zijn
administratie gefaseerd aan
pakt, werd de renovatie van de
andere verdiepingen van het
administratief gebouw in de ver
dere planning opgenomen.

Een vernieuwd onthaal
in het administratief gebouw
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Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Kalender
Tentoonstel I ingen

Gasttentoonstel I ing:
25 JAAR EDEGEMSE KONCERTEN
Tijdens de jaarmarktfeesten wordt in Huis Hellemans een
overzichtstentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid
van het jubileumjaar van de Edegemse Koncerten.

Meer informatie hierover vindt u op de bladzijde hiernaast.

Zaterdag 3 en zondag 4 september van 10 tot i8 uur (door-
lopend). $

KUNST VAN DE INUIT ESKI
Van 10 september tot 2 oktober loopt in Huis Eellemans de
tentoonstelling over de kunst van de Inuit Eskimo's.

"Op 't eerste zicht lijkt de Inuit skulptuur betrekkelijk homo
geen. In feite vertonen zowel onderwerpen als stijlen een
rijke verscheidenheid. De ongeveer 30.000 Inuits zijn over
het noorden van Canada wijd verspreid zodat ieder van de
nagenoeg 30 kunstgemeenschappen zijn voorkeuronder
werpen heeft en zijn onderscheiden stijl heeft ontwikkeld.

Tema's zoals de arktische fauna, familietaferelen en tradi
tionele jacht komen natuurlijk aan bod; eveneens echter de
voorstelling van geesten en van mytologische en Shaman
figuren. De stijlen gaan van strikt naturalisme en dekoratie
ve stylering tot minimale abstraktie en van brutaal expres
sionisme tot fantasie vol surrealisme. De persoonlijke stijl
van de kunstenaars is, voor zover men de tijd neemt om
hem nader te bestuderen, makkelijk herkenbaar".

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag en zon
dag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, woensdag
van 14 tot 17 uur en vrijdag van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK LOONTECHTDE MOEITE!
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25jaar
Edegemse Koncerten

Vrijdag 2 september om 20.15 uur in de St.-Antoniuskerk
te Edegem:

GRATIS JUBILEUMKONCERT
met optreden van

HET VLAAMS KLARINETTENKWARTET
De volledige klarinetfamilie, inclusief piccolino- en contrabas
klarinet, in een sprankelend-fris en humoristisch programma'

Resevatie gewenst: Kristel Kussé
p.2 administratief gebouw, Kontichstraat 19 te Edegem.

Tel.: 450.42.46.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING

25 JAAR EDEGEMSE KONCERTEN
met een overzicht van de meer dan 100 voorbije koncerten in:
- zwart-wit- en kleurenfoto's van de vele medewerkers én het

publiek
een doorlopende diavoorstelling

- live-opnamen van toen (o.a. Feeërieke Basiliekkoncerten)
- affiches, programmabrochures,...
- komende aktiviteiten en ideeënbus
- (eventueel) lidmaatschap "Vrienden van de Edegemse

Koncerten"

en elke namiddag om het uur een optreden van jonge solisten.

JAAR

SYLVIA TRAEY
THEO MERTENS

ELIANE RODRIGUES
ROBERT GROSLOT

CATHERINE VANDEVELDE
JOS VAN IMMERSEEL
HEIDI HENDRICKX
LEVENTE KENDE
JENNY SPANOGHE
WALTER BOEYKENS
EDMOND CARLIER

HERMANVERSCHRAEGEN
ROLAND DE MUNCK
9 EDEGEMSE KOREN

3 EDEGEMSE
MUZIEKMAATSCHAPPIJEN

CONCINITE
AUDITE NOVA

RENAAT VEREMANSKOOR
EUPENER

MÄNNERQUARTETT
SCOLA GREGORIANA

UTRECHTS BYZANTIJNS
MANNENKOOR

MUSICA FLANDRORUM
e.v.a.
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Andreas @ Vesalius
GEMEENTELIJKE GEMENGDE LAGERE SCHOOL

Kontichstraat 21 2650 Edegem, Tel. 450.43.90

Onder-wijzen kan aan kinderen het wonder wij
zen. Onder - slaat op het fundamentele en het es
sentiële dat nodig is om volwaardig deel te heb
ben aan het werkelijke leven.
Wijzen slaat op richting aangeven, eerder dan
overdragen, er zit de idee achter van wijsheid dat
van een hogere orde is dan louter doorgeven van
kennis.
Leren en blijheid kunnen samengaan, leren kan
ontdekken zijn, leren kan bewondering en verwon
dering opwekken...
In de Plato-nische begripsverstrengeling (W)ON
DERWIJS ligt de kern van onze visie op kind, op
voeding en onderwijs.
Goed onderwijs leidt tot meer zien dan er te zien
is en meer horen dan er te horen is. De onderwij
zer 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 ie
dereen
Verrijking en verdieping voor wie het aankan
Hulp bij leermoeilijkheden

* Kreativiteit en gevoelsleven krijgen grote aan
dacht
Aktieve oudervereniging

* Voorrang van persoonsgerichte op vergelijkende
evaluatie

" Aksenten op breeddenkendheid, verantwoorde
lijkheidszin, zelfstandigheid, toepasbare kennis,
harmonische mens-vorming, beklijvend leren

BIJ HET ONDERWIJS IS BEPALEND DAT KIN
DEREN DIE HET 6DE LEERJAAR VERLATEN,
ZONDER PROBLEMEN KUNNEN AANPIKKEN
IN GELIJK WELKE SECUNDAIRE SCHOOL, DIE
MET HUN NIVEAU OVEREENSTEMT

AARD
Gemeentelijk onderwijs
Gewoon onderwijs voor normaal begaafde kinde
ren
Lager onderwijs van 1ste tot 6de leerjar
Gemengd onderwijs voor meisjes en j 3ers

DIENSTEN
schoolbus
voor-, na- en middagtoezicht

* geleide avond- of middagstudie

LESTIJDEN
' voormiddag: 8.30 tot 12.05 uur
* namiddag: 13.35 tot 15.30 uur

Direkteur
Jan Coninx
FI. Geversstraat 51
457 47 00

Voorzitter oudervereniging
Veerle Gossey-Peeters
De Wieken 11
458 14 77

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN
De direkteur 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 brochure verkrijgbaar op aan
vraag
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Muziekakademie

•
Toelatingsvoorwaarden:
-- 8 jaar vóór 31.12.94

VOO kursus jeugdigen en volwassenen: 15 jaar
vóór 31.12.94

-- na 1 jaar AM.V. (notenleer) heeft men toegang
tot d ursus instrument.

gen:
329 augustus van 16.30 10t 20.00 uur
30 augustus van 16.30 tot 20.00 uur
AG 31 augustus van 13.30 tot 20.00 uur
OAG 1 september van 16.30 tot 20.00 uur
, 2 september van 16.30 tot 20.00 uur

gen:
ijde n: de kantooruren: tel. 450.42.47- W. Van

den Bosch - en van 16.50 tot 20.00 uur in de mu
ziekakademie: tel. 457.46.93.

Inschrijvingsgeld (onder voorbehoud):
1.500.- fr. voor -18 jaar op 31.12.94
4.500.- fr. voor+ 18 jaar op 31.12.94

+ een aantal sociale en familiale korrekties

L3B: dinsdag 18.30 tot 20.00
en donderdag 18.30 tot 19.30

vierde jaar:
L4A: maandag 17.30 tot 18.30

en woensdag 15.00 tot 16.30
L4B: woensdag 18.00 tot 19.30

en vrijdag 17.00 tot 18.00

A.M.V Volwassenen
L1: donderdag 19.45 tot 22.15

L2: donderdag 19.00 tot 21.30

L3: maandag 19.30 tot 22.00

2. A.M.C. (Algemene Muziek Cultuur)
M 1 A: maandag 18.30 tot 19.30
M 1 B: woensdag 17.00 tot 18.00
M2A: maandag 19.30 tot 20.30
M2B: vrijdag 18.00 tot 19.00
M3: vrijdag 19.00 tot 20.00

Alle informatie omtrent eventuele wijzigingen kan
u verkrijgen via de gemeentelijke info-foon"Hallo
Edegem" - tel. 450.42.1 0- door van u zodra u in
verbinding bent met de info-foon achtereenvol
gens op volgende toetsen van uw telefoontoestel
te drukken: 1-1-1-1-5-2-2-2.

NIEUW IN EDEGEM:
Indien er voldoende leerlingen zijn ingeschreven

STUDIERICHTING
WOORD

(DICTIE}

te JAAR ALGEMENE VERBALE VORMING

voor jongeren vanaf 8 jaar (8 jaar uiterlijk op 31.12 .94)
lessen op donderdag van 16 .30 uur to t 17 .30 uur

Hof ter Elst, Terelststraat 69 - 2650 Edegem

• Lessenrooster (onder voorbehoud):
1. A.M.V. (Notenleer)
eerste jaar:
L1a maandag 16.30 tot 18.00

en donderdag 16.30 tot 17 .30
L1B: maandag 16.30 tot 17.30

en woensdag 13.30 tot 15.00
L1C: woensdag 13.30 tot 15.00

en vrijdag 16.30 tot 17.30

tweede jaar:
L2A: maandag 18.00 tot 19.00

en donderdag 17 .30 tot 19.00
L2B: maandag 19.00 tot 20.00

en donderdag 19.00 tot 20.30
L2C: woensdag 15.00 tot 16.00

en vrijdag 17.30 tot 19.00

derde jaar:
L3A: dinsdag 17.00 tot 18.30

en donderdag 17.30 tot 18.30
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k Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans,
Italiaans.
Programmakursus, brugkursus, konversa
tiekursus en reiskursus.
In het ETA leert u een taal spreken en schrijven,
of onderhoudt u uw talenkennis.

Wij waarborgen een voortreffelijk taalniveau
door middel van geleidelijkheid, veel herhaling
en een persoonlijke aanpak. Onze leerkrachten
hebben tijd voor u 1

Geen examens, geen stress; wel voldoende sti
mulans via één lesbeurt van 2 uren per week.
Een leerritme dat u makkelijk aankan. Na het
vierde jaar van een programmakursus krijgt u
een getuigschrift.

3kTweede editie van onze kursus KOMMER
CIEEL ENGELS!
U bent zakenman-/vrouw en u wenst meer af te
weten van de KOMMERCIËLE TERMINOLO
GIE in de breedste betekenis:
- wat verstaan we onder "director, managing-di
rector, manager, ... ?
- hoe telefoneren, telexen en faxen we in het
Engels?

- hoe korresponderen en rapporteren we vol
gens de nieuwste metode?

U wil met uw Engelse zakenrelatie kunnen mee
praten over ekonomische, financiële en andere
onderwerpen.

Dan is deze kursus. gegeven doo: an specialist
die al jaren in de praktijk staat, net oor u 1

k Info
Dhr. L. Van der Sande (6 r), tel.
353.16.44;
Dhr. T. Schammelhout (gemeen, ariaat),
tel. 450.42.00;
Dhr. F. Vandriessche (kommerciee E els), tel.
457.63.26.

Het totale lesaanbod 94-95 vindt u ook in het vorig
infoblad of krijgt u via de gemeentelijke info-foon
"Hallo Edegem", tel. 450.42.10. Druk de cijferkom
binatie 1-1-1-1-5-2-2-3, van zodra u in verbinding
bent met de info-foon.

EDEGEMS TAALATELIER (ETA)
Romeinse Put 2, 2650 Edegem

Taalkursussen

Gemeentelijke Akademie voor Schone Kunsten
Algemeen beeldende vorming

voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

DE BEELDTAAL LEREN
BEGRIJPEN EN
GEBRUIKEN

Inlichtingen:
Kristel Kussé, administratief centrum, Kontich
straat 19 te Edegem - tel.: 450.42.46.
Kunstakademie Mortsel, Lieven Gevaertstraat 52
te Mortsel - tel.: 449.31.85

Inschrijvingen:
Filiaal Edegem, Drie Eikenstraat 18
woensdag 31 augustus en donderdag 1 septem
ber van 18 tot 20 uur
Aanvang van de lessen: zaterdag 3 september
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Aktie
kankerpreventie
In het kader van het programma "Preventief kan
keronderzoek bij vrouwen tussen 18 en 65 jaar"
worden ook dit jaar enkele akties gepland in sa
menwerking met de gezinsraad.

no uigingsbrief voor deelname
aan hei onderzoek
In de loop van september zullen alle vrouwen tus
sen 18 en 65 jaar die de laatste 2 jaar niet deelna
men aan het onderzoek een uitnodigingsbrief ont
vangen.

Belangrijk: ook al wenst u niet deel te nemen, ge
lieve dan toch de vragen op de achterzijde van de
brief te beantwoorden en deze dan terug te sturen

• naar het gemeentebestuur, ter attentie van de ge
neesheer-koördinator.

Didactische tentoonstelling
"ALLEEN VOOR VROUWEN"
Het provinciebestuur stelt haar didaktische ten
toonstelling graag ter beschikking van de Ede
gemse bevolking.

Op een interessante manier wordt voorgesteld
hoe o.a. borstkanker ontstaat, hoe u zich kan kon
troleren door zelfonderzoek, hoe de vrouw door de
man wordt bekeken, hoe het moest geweest zijn
om als embryo in de baarmoeder te groeien en tal
van andere boeiende onderwerpen.
De tentoonstelling loopt van donderdag 6 oktober
tot en met zondag 16 oktober in het parochiecen
trum "Het Centrum", Strijdersstraat 35 te Edegem,
en is vrij toegankelijk: alle werkdagen van 14 tot

18 uur en van 19 tot 22 uur en zaterdag en zon
dag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. Zowel
voor mannen als voor vrouwen.
Groepen kunnen telefonisch afspreken voor een
geleid bezoek op het nummer 450.42.45 (bij de
heer E. Van Genechten - tijdens de kantooruren).

Spreekbeurten
Naar aanleiding van deze tentoonstelling kan men
ook komen luisteren naar volgende spreekbeurten:
1.Vrouwen en kanker: hoe opsporen, hoe ermee

omgaan?
Spreker: Dr. Christel De Pooler, vrouwelijk on
coloog
Woensdag 5 oktober te 20 uur

2. Mannen en kanker: hoe opsporen, hoe ermee
omgaan?
Spreker: Dr. Henk Wassenaar, mannelijk onco
loog
Woensdag 12 oktober te 20 uur

Deze spreekbeurten vinden plaats in de kleine
zaal van Het Centrum, Strijdersstraat 35, Edegem.
Voor meer info kan u steeds terecht op het tele
foonnummer 450.42.45 (de heer E. Van Ge
nechten - tijdens de kantooruren).

INTERAKTIEF
GEBEUREN ROND

RUIMTE EN WATER
Tijdens het weekeinde van 1 en 2 oktober
nodigt het Kunstenaarskollektief van
«Manke Lies» u uit op een merkwaardige
konfrontatie van de interaktie
Ruimte en Water.

Idee en uitwerking kwamen tot stand
tijdens de zomer van 1994.

Kunstatelier «Manke Lies»
Fort 5- Jacob de Roorestraat
1en 2 oktober van 10 tot 18 uur.
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Kursus "LEREN LEREN" voor
12-jarigen

Graveren
van fietsen
Wij zijn/haar fiets wil laten graveren, om beter be
veiligd te zijn tegen diefstal, kan daarvoor terecht
in het gemeentelijk magazijn, Zomerlei 37 te
Edegem (poort naast de brandweer).

Het magazijn is open op werkdagen tussen 8 en
11.30 uur of tussen 12.30 en 15.30 uur. Een af
spraak is niet nodig.

De aangebrachte nummering wordt voor registra
tie doorgegeven aan de politie.

verkerDe kursus wordt gegeven door een
van de U.I.A.

Programma:
- studieplanning en -metode
- koncentratie
- werkruimte
- voorbereiding examens
- motivatie
- strukturen (wat is er belangrijk en wat niet)
- specifieke problemen

Inschrijven kan door betaling van 1.000.- fr. per
persoon (kursusmateriaal inbegrepen) bij de heer
E. Van Genechten, p.a. administratief centrum
Kontichstraat 19 te Edegem, tijdens de kantoor- :
uren. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 per
sonen per reeks.

De gemeentelijke gezinsraad organiseert 2 reek
sen van de kursus "leren leren" voor 12-jarigen
(1e jaar humaniora) op 31 oktober, 2, 3 en 4 no
vember.

De kursussen vinden plaats in een klaslokaal van
de Andreas Vesaliusschool, Kontichs!raai 21 te
Edegem:

in de voormiddag van 09.30 to 2.00 uur:
1 e reeks
in de namiddag van 13.30 tot .ur:
2e reeks

De gemeentelijke gezinsraad organiseert een kur
sus "zelfverdediging en weerbaarheid tegen ge
weld" voor 14- tot 17-jarige meisjes. Deze kursus,
welke gegeven wordt door Refleks vzw, zal plaats
vinden op 29 oktober, van 10.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16.00 uur, in de turnzaal van de
Andreas Vesaliusschool, Kontichstraat 21 te
Edegem.

Kursus "Zelfverdediging en weer
baarheid tegen geweld" voor
14- tot 17-jarige meisjes

De Gezinsraad
organiseert ...

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door
betaling van 350,- fr . bij de heer E. Van Ge
nechten, p.a. Kontichstraat 19 te Edegem, tijdens
de kantooruren.

Indien er 2 leden van een zelfde gezin deelnemen
wordt de prijs teruggebracht tot 250,- fr . per kind.

Let wel, er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar.

1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 28 II 111111111111111



verloren voorwerpen van de
vakantie-initiatieven
De gemeentelijke vakantiespeelklub en de Ede
gemse speelweken zijn bijna afgelopen.

Het waren weer twee maanden van zomerpret en
dol plezier. Sommige kinderen hebben zich blijk
baar zo goed geamuseerd dat ze vergeten zijn be
paalde 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 sep
tember tijdens de kantooruren afgehaald worden
op het gemeentesekretariaat, Kontichstraat 19, 2e
verdieping, Edegem (tel. 450.42.00).

aal-pedagogische toelage
voeders van minder-valide kinderen

Hei gen entebestuur verleent aan de moeder of
persoon die thuis de verzorging op zich neemt van
een zwaar fysisch of mentaal gehandicapt kind
(minimum 66 % invaliditeit), dat niet geplaatst is in
een instelling. een jaarlijkse toelage van 6.000,- fr.
als tussenkomst in de bijzondere 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 ver-

•
!eend, voor het fysisch of mentaal gehandicapt
kind (minimum 66 % invaliditeit) dat hetzij school
bezoekt, hetzij geplaatst is in een instelling en dat
minstens 50 % van de verlofperiode in familiever
band doorbrengt.

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.

Om de toelage te kunnen genieten, dient als bewijs
het laatste strookje van de uitbetaling van de ver
hoogde 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 18.11.94 in
gediend worden bij het Kollege van Burgemeester
en Schepenen. Gelieve onderstaande strook te ge
bruiken teneinde een aanvraagformulier te krijgen.

------------------------------------------------~
SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE AAN MOEDERS VAN MINDER-VALIDE KINDEREN
Naam, voornaam , .

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

Gemeentelijke Sociale Dienst, Gemeentehuis
Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Handtekening

Op dinsdagavond 27 september is er geen dienstverzekering op de gemeentelijke
sociale dienst en kinderopvangdienst.
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Kompost
van 't vat
Heeft u een tuin, dan kan u op 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. Na 6 maanden kan u dit organisch materiaal
via KOMPOSTERING terug in uw tuin gebruiken als
bodemverbeteraar. Door gebruik van kompost in uw
tuin verkrijgt u nog betere, gezondere en mooiere
vruchten en bloemen.

Opdat u met uw gezin hiervan zou kunnen genieten,
werd voor uw tuin een speciaal kompostvat ontwikkeld.
Reeds 625 gezinnen in Edegem kunnen getuigen van
het voordeel van deze uitvinding.

Wie een kompostvat aankoopt of wie belangstelling
heeft maar eerst meer informatie wenst over de
werking van dit vat, kan gratis gedurende één week
een videofilm (VHS) ontlenen.
Bij het lenen van deze film dient een waarborg van
500,- fr. betaald te worden. Meer inlichtingen kunt u
steeds verkrijgen bij onze milieudienst.

Het praktisch gebruik van.
kompostvat

Hoe te bestellen?
vat. Ze
heiden
erings
latieka

~~

GROENAFVAL
APART

Wormen zijn welkome gasten in uw ,
eten tien keer hun gewicht per dag en C
mest is een prima versneller voor het
proces. Bovendien graven ze de nodi
naaltjes" in het afval.

Regelmatig mengen van droog/nat en m ateriaal
is noodzakelijk om het komposteringsprsces goed te
laten verlopen.

Door steeds te zorgen voor een luchtig en gevarieerd
mengsel bereikt u de beste resultaten. Doe daarom niet
al het gemaaide gras of alle afgevallen bladeren ineens
in uw kompostvat en breek snijbloemen, takjes en
groenteresten eerst in kleine stukjes.

Niet alle te komposteren materialen hebben dezelfde
afbraaktijd. Bij het nemen van kompost kan u, na het
zeven, de niet verteerde delen gewoon opnieuw in uw
kompostvat doen. De zeef is te verkrijgen op de groen
en milieudienst tegen de prijs van 500,- fr.

Daar de warmte de kompostering versnelt, is een
plaats in de zon aan te bevelen.

De bodemplaats is geperforeerd. Dit is belangrijk voor
de ventilatie. Om de openingen in de bodemplaats vrij
te houden is het raadzaam eerst de bodem te bedek
ken met grof materiaal zoals kleine takjes of resten van
snijbloemen.

Bij strenge vorst gaat het komposteringsproces slechts
heel langzaam door. Let erop dat het materiaal, dat u's
winters toevoegt, niet te nat is. Na de winterperiode de
inhoud van het kompostvat om
zetten met een beluchtingsstok of
riek. De beluchtingsstok is te ver
krijgen bij de groen- en milieu
dienst tegen de prijs van 200,- fr.

Het te komposteren materiaal
vooral niet aandrukken. GFT-afval
is vochtig en krimpt zelf snel in.

J
9porforoordo bodom
uuoordoor kleine bodemdiortJor
hot afbraakprocor holpon
verrollen
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Dit kompostvat wordt, door de gemeente, bij u thuis af
geleverd aan de laagste prijs, namelijk 1.600,- fr. De
bestelling kan eenvoudig gebeuren door terugzending
van nevenstaande bestelbon.

Elk behoorlijk ingevuld bestelformulier, ingeleverd bij
onze gemeentediensten, geeft recht op deelname aan
een milieuprijskamp. De trekking en de prijsuitreiking
zal geschieden tijdens de milieubeurs op 24 september
van dit jaar.

Meer inlichtingen kunt u steeds verkrijgen bij onze mi
lieudienst (telefoneer naar het nummer 448.00.78).

,

1
1
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Wat mag er wel, beperkt en niet in uw kompostvat?

AFVAL JA BEPERKT NEE

aardappelschillen +
schillen van citrusvruchten +
schillen van ander fruit +
resten van groente (rauw) +
eierschalen (verkleinen) +
broodresten +kaas +

teebladeren en -zakjes +
koffiedik +
gekookte eetresten +
visgraten +
botjes +
houtskool, asbakvulling en as van open haard +
verlepte bloemen of kamerplanten +

>--- -

n huisdieren +
k. vgelkooikorrels e.d. +
E zakdoekjes +
s. +-
da - +• +
G ·n sel +
taken schors, e.d. +
koniferen, hulstafval en dennenaalden +
bagger uit goot of sloot +
tuinaarde, potgrond en turfmolm +
zand +

est1on kompostvat ->>&
NAAM .

ADRES .

TEL .
wenst via het gemeentebestuur van Edegem een kompostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten be
drage van 1.600,- fr.
0 kontant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekening nr. 000-0009054-33,Gemeentebestuur Edegem,

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

Na betaling zal het vat op bovenstaand adres geleverd worden door de gemeentediensten.

Ondergetekende

Gedaan te Edegem op: Handtekening:

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, Edegem
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Werkgroep emancipatie
Edegem
Basiskursus automekaniek voor
vrouwen
Er zijn veel mannen en vrouwen die weinig ver
stand 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 ba
siskursus automekaniek 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 kursus wordt te Edegem reeds voor een vijf
de maal ingericht.

Wanneer:
- Drie teoretische lessen op maandagavond:
3, 10 en 17 oktober van 20 tot 22.15 uur.

- Eén praktijkles op zaterdagvoormiddag:
22 oktober van 10 tot 12.15 uur.

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:
700,- fr. voor de reeks, kursus inbegrepen.

Basiskursus elektriciteit voor
vrouwen
De basiskursus elektriciteit oftewel de "klusjeskur
sus" wordt voor een derde keer ingericht. Deze
kursus is gespreid over twee avonden. De eerste
les biedt u teorie rond elementaire elektriciteit; tij
dens de tweede bijeenkomst worden kleine repa
raties uitgevoerd.

U leert o.a. over:
- de soorten leidingen die er bestaan: _
- wat u moet doen ingeval van korts!Ig; é
- hoe u een stekker, een schakelaar stop

kontakt monteert;
- hoe u een snoer aan een stekker b

Wanneer:
woensdag 5 oktober van 20 tot 22 u·
woensdag 12 oktober van 20 tot 22

Waar:
administratief centrum - refter (gelijkvloers), Kon
tichstraat 19 te Edegem.

Begeleiding:
Mevrouw Godelieve BECKERS.

Bijdrage:
300,- fr. voor de twee avonden, kursus inbegre
pen.

Inschrijvingen voor beide
kursussen
Vanaf dinsdag 6 september,
op het gemeentesekretariaat bij Kristel Kussé,
Kontichstraat 19 te Edegem
tijdens de werkdagen (9-12 0f 14-16 uur).
Er worden telkens maximum vijftien deel
neemsters aanvaard.
Voor de overigen wordt een wachtlijst aange
legd. Zij komen aan bod tijdens de volgende
kursus.
Inlichtingen:
Eveneens op bovenstaand adres.
Tel.: 450.42.46

!
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Werkgroep emancipatie
Edegem

@ Den!
U ka.
mag

=an bepaalde probleemsituaties?
nulier nog steeds terugbezorgen. U
.streeks kon takt opnemen met de di

verse gemeentediensten voor het melden van be
paalde zaken, zoals bv.:
- defekte lichtpalen:

politie: tel. 450.43.00
- voetpad- of wegverzakkingen:

gemeentewerken: tel. 450.42.90
- openbare beplantingen die het zicht belemme

ren: groendienst: tel. 448.00.78.

Geïnteresseerden voor de Werkgroep Emanci
patie Edegem zijn nog steeds welkom!

Hebt u interesse, neem dan even kontakt op met
Kristel Kussé, p.a. administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem - tel. 450.42.46.

Inventarisatie
onveilige plaatsen
In het vorige informatieblad verscheen een enquê
te over de "sociale veiligheid" in onze gemeente.
De werkgroep emancipatie dankt allen die hierop
reageerden 1

De ontvangen formulieren werden verwerkt en de
praktische tips aan de bevoegde gemeentedien
sten corgspeeld.

•

Zog voor het
leefmilieu

Data inzameling KGA()

6 oktober
1

7 oktober 8 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksplein

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein Gemeenteplein

• klein gevaarlijk afval
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Vergeet ook niet dat inbrekers niet alléén langs
de voordeur binnen komen. Een achterdeur moe] <
dus evengoed beschermd en even s vig ijn als @
een voordeur!

Er bestaat beslag dat zowel op houten als op
metalen deuren kan vastgezet worden. Een be
zoek in een goede ijzerwarenzaak zal je veel
leren.

Ben je niet handig genoeg om zelf dergelijke din
gen aan te brengen, vraag dan prijs bij een slo
tenmaker. De lijst van slotenmakers vindt je in de
Gouden Gids.

Het gebeurt ook geregeld dat een i eis • bin
nen komt en het gelijkvloers doorsr orwijl
de bewoners op de eerste verdiepir li,en te
slapen. Daarom bijkomende tip: kom e inter
deur uit in een achterkamertje, of in en vaska
mer, doe dan voor je slapen gaat de iussendeur
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 bin
nendeur. Om die open te breken moet hij lawaai
maken. En lawaai schuwt hij meestal.

Een ander middel om te voorkomen dat een in
breker je woning toch zou binnendringen terwijl je
boven ligt te slapen, is een bijzetslot plaatsen op
de buitendeuren. Of eenvoudiger: een gewone I fj
maar stevige grendel, die je dichtschuift voor je "
slapen gaat. Wil de inbreker binnen komen, dan
moet hij in dit geval al de deur echt open breken.
Dat gaat dan weer gepaard met lawaai. En zoals
boven gezegd: lawaai maakt hij niet graag.

Onze politie stelde ooit vast dat iemand een elek
trische 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, àls mijn
heer eens een avondje uit is en wat lang weg
blijft, mevrouw hem schaakmat kan zetten ... !

In de volgende edities van het gemeenteblad zal
de politie nog een aantal andere veiligheidstips
tegen inbraken en diefstallen uit de doeken doen.inbraakwerend beslagbinnen

Bij inbraken in woningen stelt onze politie nog àl
te vaak vast dat de inbreker een slecht geplaatst
yaleslot forceert en dan gemakkelijk en op een
geruisloze manier in de woning binnen geraakt.

Hoe kan een yaleslot geforceerd worden?
De tekening toont duidelijk dat het zwakke punt
van het yaleslot in de brug middenin ligt.

Inbraak en diefstal
vermijden

Als er een torsiekracht uitgeoefend wordt op één
der uiteinden van het slot, dan breekt het slot op
het zwakke bruggedeelte. Nadien is het een koud
kunstje het slot uit de deur te duwen en de deur
te openen.
Het komt er dus op aan ervoor te zorgen dat er
géén torsie kan uitgeoefend worden op het slot.
Of met andere woorden: dat aan het buitenuitein
de van het slot geen aangrijppunt meer aanwezig
is waarop de torsiekracht kan vastgezet worden.

Een yaleslot mag dus nooit uitsteken uit het
deuroppervlak

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

buiten
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Tennisinitiatie
in "den Willecom"

Vanaf september

Beginners A: voor volwassenen die nog geen
kursus gevolgd hebben
- maandag van 13.30 uur tot 14.30 uur
- maan.da van 14.30 uur tot 15.30 uur
" 0845uur toto945 uur

Begi
begin
- dins

: voor volwassenen die de kursus
gevolgd hebben

09.45 uur tot 10.45 uur
WANNEER:

Gevorderden: voor volwassenen die de kursus
beginners B gevolgd hebben
- dinsdag van 10.45 uur tot 11.45 uur

Jeugd A: voor jongens en meisjes tussen 8 en
12 jaar die nog geen kursus gevolgd hebben
- dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur

Jeugd B: voor jongens en meisjes tussen 8 en
• j 12 jaar die reeds één kursus gevolgd hebben

- dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur

DEELNEMING SPRIJS:

Maandag
september 12-19-26
oktober 1 0-17-24
november 7-14-21-28

Dinsdag
september 13-20-27
oktober 11-18-25
november 8-15-22-29

Volwassenentornooi
maandag 5 december

MEEBRENGEN: tennisracket en proper sport
schoeisel

2.000,-fr. per reeks, verzekering inbegrepen INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN: in sport-
200,- fr. voor het tornooi hal "den Willecom", Terelststraat 2 te 2650
(te betalen bij inschrijving) - l1· Edegem. Telefoon: 457.46.62.

.--." /} «4%±% EI.II° os« ssoos
2e
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Komitee Edegemse Koncerten
Zaterdagavondkoncert

Mooi kader - Hoog niveau -
Lage prijs - Prachtige akoestiek

Geen parkeerproblemen

Takashi Yoshimatsu:
4 Pieces in Bird Shape op. 18 voor klarinet en
piano

Charles lves:
Largo (1901)

Walter Hus:
The Leather Jacket Trio (1992)

Plaats:
St-Antoniuskerk Drie Eikenstraat, Edeoem

Datum:
Zaterdag 8 oktober om 20.15 uur

Inkom:
300 fr.
200 fr. voor +3-pas, -18 jarigen en C' vs
10% korting voor de "Vrienden van de smse
Koncerten"

EBONY TRIO
George-Alexander VAN DAM, viool

Takashi YAMANE, klarinet
Yutaka OYA, piano

- ' t°. ·y' -..:

lhe

i
~

et

Ki

Deze drie jonge muzikanten vormen samen het
Ebony Trio. Hun repertorium gaat van barok tot
modern, gebracht in verschillende kombinaties
(solo - duo - trio).

In 1992 maakten zij een tournee door Japan. Dit
jaar speelden zij in België op het Arts Musica
Festival en op het Festival van Vlaanderen.

Op 8 oktober e.k. zijn zij te gast in Edegem met
het volgend programma:

Robert Schumann:
Adagio en Allegro As-ur, op. 70 voor klarinet
en piano

Maurice Ravel:
Sonate voor viool en piano

■ VOORVERKOOP EN INFORMATIE:
Kristel Kussé, p.a. administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.
Tel. 450.42.46.

■ RESERVATIE VIA DE GEMEENTELIJKE
INFO-FOON:
Tel. 450.42.10
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
20.00 uur.
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De Post

Oekraine-projekt-Edegem

Koördinatie
Informatiedienst

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90, 2650 Edegem
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Openbare vergadering€
adviesraden
- Kultuurraad

dinsdag 6 december - 20.
raadzaal oud gemeenteh

INFORMATIE

r
•

•

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op vol
gende feestdagen:
- dinsdag 1 november (Allerheiligen);
- woensdag 2 november (Allerzielen);
- vrijdag 11 november (Wapenstilstand);
- dinsdag 15 november (Feest van de Dynastie);
- maandag 26 december (Tweede Kerstdag)

Op zaterdagen 12 november, 24 december en
31 december zal er geen dienstverzekering zijn
op de dienst Bevolking.

- Jeugdraad
donderdag 10 november- 20.O uur
donderdag 1 december - 20.00 uur
refter administratief gebouw

- Seniorenraad
vrijdag 16 december - 14.00 uur
raadzaal administratief gebouw

- Milieuraad
donderdag 27 oktober - 20.00 uur
donderdag 7 december - 20.00 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Sportraad
maandag 5 december - 20.00 uur
raadzaal oud gemeentehuis

- Gezinsraad
donderdag 1 december - 20.00 uur
raadzaal oud gemeentehuis
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Ecopark
Op advies van de brandweer nam de gemeente
raad het besluit aan de ingang van het ecopark
een bovengrondse brandkraan aan te brengen.

Door de gemeenteraad werd tevens een politie
verordening in verband met het gebruik van het
gemeentelijk containerpark- of ecopark - goedge
keurd.

Het is een reglement dat voor aanpassing en
eventuele verbetering vatbaar is. De ervaring zal
daartoe iaragen.

In een vo'ene sitie van dit infoblad zal aan
deze pol erodeing aandacht besteed worden.

In afwachting v!gen, hieronder enkele praktische
gegevens.

Lul
0
ECOPAP

Waar is het ecopark gelegen?
Langs Kattenbroek, nieuwe straat aan de Prins
Boudewijn laan.

Welke afvalstoffen kunnen gesorteerd naar het
ecopark gebracht worden?

- papier en karton
- plastieken flessen
- metaal
- bouw- en sloopafval met uitzondering van
asbestafval

- motorolie
- frituuroliën en -vetten
- glas
- autobanden
- groenafval
- klein gevaarlijk afval
- restafval.

De hoeveelheid aangeboden materiaal mag maxi
maal 1 m? bedragen.

Wanneer is het ecopark open?
Dinsdag 09.00-12.00 uur
Woensdag 14.00-18.30 uur
Donderdag 14.00-17.00 uur
Vrijdag 15.00-18.30 uur
Zaterdag 10.30-16.30 uur
Maandag, zon- en feestdagen gesloten

Het ecopark is enkel toegankelijk voor inwoners
van Edegem. Bedrijfsafvalstoffen mogen er niet
aangeboden worden.

Meer informatie?
Milieudienst, tel. 448.00.78, tijdens de kantooru
ren.

Twee nieuwe straatnamen
De gemeenteraad keurde twee straatnamen de
finitief goed:

"Ter Hoger Hagen" voor de straat gelegen tussen
de Boerenlegerstraat en het domein Arendsnest,
en

"Kattenbroek" voor de straat gelegen tussen het
einde van de Willem Herreynsstraat en de Prins
Boudewijn laan.

Speelplein Pieter van den
Bemdenlaan wordt verlicht
Op het speelplein in de Pieter van den
Bemdenlaan zal openbare verlichting worden aan
gebracht. Het gaat hem om vier palen met in to
taal zes armaturen voorzien van 70W hogedruk
natriumlampen. De kostprijs bedraagt 240.00 fr.



Dagen van bezinning:
verzoening • vrede • herdenking

* Zaterdag 5 november om 20.00 uur

HULDE AAN DE GEFUSILLEERDEN VAN DE OORLOG 1914-1918 op het Fort 5.

Bijeenkomst aan de hoofdingang van het fort om 19.45 uur.

Met medewerking van KNSB Eenheidsfront en de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

* Vrijdag 11 november om 10.00 uur

HERDENKING VAN DE WAPENSTILSTAND

Plechtige eucharistieviering in de basiliek O.-L.-Vrouw-van-Lourdes, Hovestraat, gevolgd door bloe- 1 •

menhulde aan het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats en aan het monument in de
Vrijwilligersstraat, met de medewerking van KNSB Eenheidsfront en de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

* Zondag 20 november om 10.45 uur

Ter gelegenheid van het FEEST VAN DE DYNASTIE

TE DEUM EN GEBED VOOR DE KONING in de basiliek O.-L.-V.-van Lourdes,
na de eucharistieviering van 10.00 uur.
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Monument van de gesneuvelden op Fort 5.
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Gemeenteraadsverkiezingen 1994
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Hierbij publiceren wij de resultaten.

1. Zetelverdeling
Partijen Zetels 1988 stemmen Zetels 1994 stemmen

% 1988 % 1994
- . - • a . - --- -- -

AGALEV 3 12,4 4 15,2

CVP/CVP-ED 15 46,3 15 45,8

VU 2 10,1 - -
SP 3 12.1 4 7,9

VLD 3 13.4 4 13,5

VL.BLOK 1 5.4 3 12,9
' bij de verkiezingen van 1994 heef de VU drie kandidaten voorgedragen voor de lijst CVP Edegem 2000

2. Verkozenen
partij naam aantal

CVP-ED Snyders Koen 15
Goossens-Luyckx Terry
Rumes Rony
De Ridder Dirk
Goris Joost
Laforce-Janssens Frieda
Pszeniczko Jan
Ouden Elke
Van den Avant Robert
De Schamphelaere Mia
Vergauwen Dirk
Bergmans Jos
Sysmans-Gys Paula
Platteau Willy
Aerts-Lietaer Luce

AGALEV Vanhaute Marc 4
Van Put Brigitte
Van Noyen Hugo
Polak Myriam

VLD Kerremans Jacques 4
Bossuyt-Tack Kristien
De Brouwer René
Dourcy-Belle-Rose Brigitte

VL.BLOK Buelens Vera 3
Dujardin Godelieve
Van den Durpel Walter

SP Rooses Wim +

We vermelden tenslotte dat de lijsten AOV en EVB geen verkozenen hebben en dat onze burgemeester
Koen Snyders met 2.369 voorkeurstemmen een uitzonderlijk resultaat behaalde.
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Nieuws uit de
Jeugdraad

ROEFEL '94
Wanneer je dit leest, zijn de vakantie en de zomer
al weer lang voorbij. Toch zullen we de grote va
kantie niet vlug vergeten. We hebben immers nog
nooit zo hard gezweet als dit jaar in juli! De vakan
tie werd door heel wat Edegemse kinderen entoe
siast "ingeroefeld" op zaterdag 25 juni. Die dag
trokken we er weer met enkele honderden op uit
om een kijkje te gaan nemen in de grote-mensen
wereld. Heel de maand juli kon je de Roefelfoto's
gaan bekijken in de biblioteek.
Ondertussen zijn we weeral druk in de weer voor
de derde Roefeldag in Edegem.
il ie er zeker bij zijn? Neem dan je kalender en

schui! in grote letters "ROEFEL" op zaterdag 24
juni 1995. Heb je nog geen kalender voor volgend
jaar? Geen paniek want je hoort via het gemeen
teblad zeker noa van ons!
Tot dan,
het Roefelkomitee.

Bedankt aan iedereen die meewerkte aan Roefel
'94: de deelnemers, begeleiders, chauffeurs, de
gemeente Edegem, Radio Souvenir, de gemeen
teschool Andreas Vesalius en OLVE (Patronaat
straat). Speciaal ook nog eens een woordje van
dank aan de brandweer die ons vrijdagavond bij
de installatie van de radioverbinding uit de nood
geholpen heeft.
Tot volgend jaar?I

Ondertussen is ook de uitslag van de ballonwed
strijd bekend. We kregen een 40-tal kaartjes terug,
de meeste uit Nederland. Zoals je ziet, hebben
sommige vinders er zelfs een hele Roefelbood
schap opgeschreven.

@
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Nieuws uit de
Jeugdraad
KURSUS - KURSUS - KURSUS - KURSUS - KURSUS
De grote vakantie ligt nog maar pas achter ons,
maar toch zien we al terug uit naar de komende
vakantieperiodes. Met het oog daarop organiseert
het Pedagogisch Instituut J.L. Vivès, een landelij
ke jeugddienst voor speelprojekten, wederom een
aantal kursussen.

Kursus "basisvorming jeugdverant
woordelijke" (vanaf 16j.)
Je wordt dit jaar 16, je bent reeds aktief in de
jeugdbeweging of op 't speelplein, misschien volg
je kinderverzorging of bijzondere jeugdzorg, je
werkt dolgraag met kinderen, je beschikt over een
gezonde dosis inzet en engagement of je wil ge
woon je kreatieve ingesteldheid uiten,...
Dan is deze kursus "Basisvorming jeugdverantwoor
delijke" echt iets voor jou! Deze kursus is een voor
bereiding en motivatie om de boeiende wereld van
kinderen te ontdekken in funktie van speelpleinwer
king, Grabbelpaswerking of jeugdbeweging.
Je krijgt een intensieve zesdaagse opleiding waar
o.m. volgende tema's aan bod zullen komen: spel,
kinderen, ik als begeleider, kreativiteit, specifieke
sporten,...
Na het volbrengen van een stage van 60 uren krijg
je bovendien het attest "Basisvorming jeugdver
antwoordelijke" gehomologeerd door het Bestuur
Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.

Deelnameprijs: 4.500 fr.

Waar en wanneer?
- van 2 t.e.m. 7 januari 1995 (kerstvakantie) in
"Het Leen" te Eeklo;
- van 27 februari t.e.m. 4 maart 1995 (krokusva
kantie) in "De Hoge Rielen" te Kasterlee.

Teambegeleiderskursus (vanaf 18 j.)
Vakantie ... overal in Vlaanderen komen kinderen
naar speelpleinen, Grabbelpasaktiviteiten, jeugda
teliers, kampen,... Deze kinderen worden begeleid
door een groep toffe, speelse, kreatieve en verant
woordelijke monitoren die ervoor zorgen dat deze
kinderen een spetterende vakantie beleven.
Maar zo'n groep heeft ook een gangmaker nodig,
een teambegeleider of hoofdverantwoordelijke die
het geheel koördineert en bijstuurt waar nodig.
Naast specifieke menselijke kwaliteiten als taal-

vaardigheid en een vlotte omgang met de mede
begeleiders, ouders en diverse overheden wordt
van een teambegeleider ook heel wat kennis, in
zicht en ervaring gevraagd om de meest uiteenlo
pende situaties van de dagelijkse werking vlot aan
te kunnen.
Een greep uit de tema's die zeker behandeld wor
den: gesprekstechnieken, administratie op een
plein of in het jeugdatelier, teambegeleider: boe
man of klusjesman, konflikthantering projekten en
tema's opzetten,..
Deze kursus wordt geen geteore van alles
wat kan, mag en moet door een ogeleider,
maar door het uitwisselen van er 2n op het
speelplein of in het jeugdatelier v nagegaan
wat er van een teambegeleider ver wordt en
hoe hij/zij dat het beste kan waarm

Data:
- van 30 oktober t.e.m. 2 november 1994 (deel l);
- van 24 t.e.m. 26 februari 1995 (deel Il).

Deelnamevoorwaarden:
- 18 jaar; 2 jaar monitor-ervaring.

Plaats: "De Hoge Rielen" te Kasterlee.

Kursusbijdrage: de prijs bedraagt 4.500 fr. (voor
beide delen samen).

Kreakursus
Naast de 2 voormelde kursussen organiseert
Vivès ook een kreakursus. Deze vindt plaats van 2
t.e.m. 7 januari 1995 in "Het Leen" te Eeklo.

Inschrijvingen en informatie:
Voor inschrijvingen of meer informatie aangaande
deze kursussen kan je best rechtstreeks kontakt
opnemen met het Pedagogisch Instituut J.L.
Vivès, Cordoeaniersstraat 13, 8000 Brugge (tel.
050/340.670).
lnfobrochures zijn ook te verkrijgen op het sekre
tariaat van de Jeugdraad, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem (tel. 450.42.48).

We willen er tevens nogmaals op wijzen dat
de gemeente een deel van je kursusgeld te
rugbetaalt indien je in de grote vakantie min
stens één speelweek mee begeleidt, evenwel
met een maximum van 1.000 fr. per persoon.
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Voor wie er nog niet genoeg van heeft...
Nog meer kursussen

•

Ook de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en
Jongerencentra (VFJ) heeft voor het werkjaar '94
'95 een nieuwe kadervormingsbrochure uitgege
ven.

In deze brochure wordt een overzicht gegeven
van het totale en uitgebreide vormingsaanbod dat
de VFJ aan jeugdhuizen, jongerencentra, jeugd
diensten en jongeren van allerlei organisaties aan
biedt. Ze bevat een ruime en diverse waaier van
vormingsinitiatieven waarin zowel beginnende jon
geren als reeds meer gevorderde en geëngageer
de meeverkers, beheerders en beroepskrachten
hun ga r, zullen vinden.

Er wordt wel de nadruk op gevestigd dat de aktivi
teiten open staan voor alle jongeren, al dan niet
aangesloten bij een jeugdhuis.

De brochure is te verkrijgen bij het VFJ,
Ommeganckstraat 59 te 2018 Antwerpen, tegen
de prijs van 520 fr. per exemplaar, te storten op
hun rekeningnummer 001-0465548-24.
Meer informatie is verkrijgbaar op het tel. nr.
03/226.40.83.

Voor alle geïnteresseerden ligt er ook een exem
plaar van deze brochure ter inzage op het sekreta
riaat van de Jeugdraad, Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem.

@nze nieuwe schoolbus

Op 1 september werd onze nieuwe schoolbus in gebruik genomen.
Deze modern uitgeruste bus, op een onderstel Mercedes en opbouw
Jonckheere, biedt plaats aan 37 kinderen + chauffeur en begeleider.
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Brandweer-info

Verwarmingsinstallaties
De herfst is al goed bezig en de winter meldt zich
aan. De periode dat we in huis goed moeten bij
stoken is aangebroken.

Hoe staan onze verwarmingsinstallaties ervoor?
Zij moeten in deze koude tijden immers in optima
le toestand zijn om ons continu warmte te ver
schaffen.

De centrale verwarmingen kan men tegenwoordig
onderverdelen in drie groepen:
- op stookolie
- op gas
- op elektriciteit.

In tegenstelling tot gas dat als eindprodukt van de
verbranding C02 en water geeft, zal de verbran
ding van stookolie buiten de afzetting van milieu
schadelijke stoffen ook roetvorming veroorzaken.
Dit roet zet zich af in de ketel en in de rookkanalen
en kan aanleiding geven tot schoorsteenbranden.
Het is verplicht 1 maal per jaar de rookkanalen
van de centrale verwarmingsinstallaties te laten
reinigen. Dit is niet verplicht voor de installaties op

aardgas, daar er geen roetafzetting mogelijk is.

De stookinstallatie staat meestal in de kelder of in
de garage. Dit leidt tot het opstapelen van mate
rialen rond de ketels. De bijkomende warmte die
deze ketels afgeven, wordt dan ook gebruikt om
allerlei voorwerpen te drogen.
Alle loshangend textiel, zoals gordijnen, overgor
dijnen, te drogen linnen moeten van de ketels ver
wijderd zijn.
Een stookketel moet dus volledig vrij staan, liefst
in een daarvoor afzonderlijk bestemd lokaal. Dit
lokaal moet goed verlucht zijn met een lage en {
hoge verluchting naar buiten toe, zcdat lucht voor
de verbranding kan aangezogc orden en
schadelijke gassen kunnen opstij,aso Aardgas is
bvb. lichter dan lucht.

Laat uw stookinstallatie eenmaal pe ~ar kontrole
ren door een erkende installateur. 'oor de stook
installaties op stookolie is dit ten andere een wet
telijke verplichting.
In tegenstelling met de gasbranders kunnen de
stookoliebranders met goed gevolg beschermd
worden door een automatische poederblusinstalla
tie, geplaatst door een in brandbestrijdingsmateri
aal gespecialiseerde firma.
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Bij gasbranden mag er niet geblust worden. De
gassen zouden zich immers ongekontroleerd kun
nen verspreiden. Men moet de kraan kunnen
dichtdraaien. Een steeds gemakkelijk bereikbare
toevoerkraan is bij gasketels dan ook noodzake
lijk.

Uw centrale verwarming op elektriciteit, indien ze
vakkundig geplaatst is, houdt weinig gevaar in.
Vermijdt nochtans dat gordijnen met de radiatoren
in aanraking komen.

Er zijn nog allerlei verwarmingssystemen in om
loop, zoals de afzonderlijke gaskachels op aard
gas. steenkool, mazout, petroleum, elektriciteit,
gasflessen, hout in een kachel of in een open
haard.

Voor al deze verwarmingstoestellen geldt dat er
een hittebron in de woonvertrekken staat die een
temperatuur uitstraalt die hoger is dan de ontbran
dinastemperatuur van de meeste stoffen. De ver
warming geschiedt niet langs een intermediaire
te' z0ais /ater of warme lucht maar door straling
veruit de hittebron zelf.

12I

te meest gevaarlijke zijn de bijverwarmingen.
Zowei de elektrische bijverwarmingen als deze op
petroleum en gas staan niet op een konstante ma
nier opgesteld. De stralingen kunnen dan ook gor
dijnen, tafellinnen, klederen en andere brandbare
loshangende materialen doen vuur vatten.

De gasradiatoren aangesloten op een vaste gas
leiding zijn in hun kategorie het minst gevaarlijk.
Ze zijn immers voorzien van een veiligheidsinrich
ting die het gas afsnijdt wanneer de waakvlam uit
valt. Verder moeten hier de voorzorgen tegen
brand genomen worden zoals bij de gewone ka
chels.

Wat de toestellen aangesloten op een gasfles be
treft, schuilt het gevaar enerzijds in de straler die
hitte uitstraalt met een blote vlam. Dit levert ge
vaar op voor alle loshangend textiel, zoals gordij
nen, zetels, kledij... en anderzijds is er het gevaar
van de behandeling van de gasfles bij vervanging.
De afsluitkraan moet goed gesloten zijn, er mag
geen vlam in de omgeving zijn, zeker niet roken.
De vervanging van de gasfles gebeurt dan ook
best in openlucht.

De elektrische toestellen met een zichtbare gloei
ende weerstand zijn het goedkoopst maar ook het
gevaarlijkst. Hun gebruik wordt dan ook afgera
den.

De elektrische toestellen met oliecirculatie of
warmte-akkumulatie, evenals de verwarmingspla
ten bieden een grotere veiligheid. Het is nochtans
nodig een voldoende grote veiligheidszone te re
spekteren.

Hou er ook rekening mee dat verbranding in een
kachel met hout, steenkool of stookolie zuurstof
vraagt, en dat er dus voldoende ventilatie moet
zijn om de kachel aan te houden, maar ook om
voor uzelf de nodige zuurstof ter beschikking te
hebben.

Voor de kolenkachels is het grootste en het slui
pendste gevaar de CO-uitwaseming. Wanneer de
kachel op lager vuur gebracht wordt, ontstaat er
een onvolledige verbranding en wordt er CO-gas
gevormd. Dit gas is lichter dan lucht, is reukloos
en kleurloos en is daarenboven ook giftig. Zo kan
het zijn dat iemand in een zetel zit, hoofdpijn krijgt
en slaperig wordt, het bewustzijn verliest en zo
volledig geïntoxiceerd wordt.

Een houtkachel of open haard brengen met hun
rechtstreeks vuur ook een bijkomend brandgevaar
in uw huiskamer. Stapel uw houtkachel nooit te
vol, dit kan aanleiding geven tot een te grote hitte
in het rookkanaal en dus tot schouwbranden.
Stook ook steeds goede houtsoorten. D.w.z. hout
soorten die weinig hars bevatten. Als men palet
tenhout stookt, kweekt men zeker aan een
schouwbrand.

Plaats voor uw open haard steeds een vonken
scherm. Deze zijn in grote verscheidenheid te ver
krijgen in de handel. Wees niettegenstaande alles
toch bedachtzaam op vonken die toch nog op het
tapijt, vasttapijt of zetels zouden wegspatten.

Daarom verwijder op een redelijke afstand van het
vuur elk brandbaar voorwerp.
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Laat een openhaard nooit achter zonder dat het
vuur volledig gedoofd is. Een windstoot in de
schouw kan de als ongevaarlijk beoordeelde asse
doen opwaaien en het vuur weer aanwakkeren.

Alvorens slapen te gaan schakel uw elektrische
bijverwarmingen uit. Verwijder voldoende ver van
de kachels, alle ontvlambare voorwerpen zoals
zetels, kussens, enz... En vooral, hang nooit lin
nen te drogen boven of nabij een kachel.

Als u een open haard of een kachel wil ledigen,
ontdoe u snel van de warme asse en kieper ze in
metalen bakken. Plastieken zakken of emmers
zijn uiteraard uit den boze. Deze metalen bakken
moeten kunnen gesloten worden en buiten op een
veilige plaats gezet.

We hopen met dit klein overzicht u even attent te
hebben gemaakt op de sluipende brandgevaren
die ons in de koude winterperiode bedreigen. Een
verhoogde waakzaamheid van uzelf en uw huis
genoten kan veel ellende besparen.

Vuurwerkgebruik bij
de jaarwisseling
Ter gelegenheid van septemberkermis heeft het
gemeentebestuur van Edegem een vuurwerk aan
geboden. Dit gebeurde op een bewaakt terrein.
De brandweer werd verwittigd, er werden preven
tieve voorzorgen genomen. Beroepsmensen, die
voor dit soort werk opgeleid en verzekerd zijn,
hadden deze manifestatie in handen.

Rond het moment van de jaarwisseling houden
alle verantwoordelijken voor de veiligheid van de
bevolking en de brandbestrijding hun hart, gedu
rende drie kwartier, vast. Op een oppervlakte van
48.000 ha die de regio van de brandweer van

De vaststelling dat jaar na jaar dit gebruik van on
gekontroleerd vuurwerk afsteken, op een ver
spreid en zeer groot grondgebied, uitbreiding
neemt en dat men daarenboven ook steeds grote
re, hoger vliegende en meer gesofistikeerde pijlen
gaat gebruiken, doet ons met angst de nieuw
jaarsnacht tegemoet zien.

Elk jaar leest men in de eerste krant van het nieu
we jaar de trieste balans van dit massale en niet
gekontroleerde vuurwerk. Liever dan uit te rukken
blijven de leden van de brandweer die nacht knus
bij hun familieleden en kennissen.

Bij brand onthoudt u in ieder geval dit:
1) Brandweer bellen: nr. 100
2) Evacueer personen en dieren
3) Probeer eventueel uw persoonlijke blusmidde

len
4) Wacht de brandweer op straat op, geef ze

informatie.

Voor verdere inlichtingen: 457.46.33.

f

Edegem uitmaken (Edegem, Hove, Lint,
Boechout, Vremde), begint men, op een niet-be
waakt terrein, zonder voorafgaande aanvraag,
zonder preventieve middelen en door mensen die
men toch amateurs in de vuurwerkbranche mag
noemen, pijlen af te schieten. Daarenboven zijn dit
dan nog pijlen die normaal niet in de handel ver
krijgbaar mogen zijn. De verkoop en de verhande
ling van vuurwerk is aan een reglementering on
derworpen. Welke soorten vuurwerk wel en welke
soorten niet mogen verkocht en gebruikt worden,
al dan niet door jongeren onder de 18 jaar. zou
ons te ver leiden.

De verhalen over gebeurtenissen die gelukkig
goed zijn afgelopen zal men allicht met zekere
stoerheid doorvertellen:
- De pijl die een andere weg nam en door de geo
pende voordeur op de overloop boven uitkwam en
nog snel door het stoere optree no an Nonkel _
Louis buitengetrapt kon worden. ♦
- De pijl die schijnbaar niet wilc' rekken en
toen Franske van 12 jaar de zaai· wilde ver-
helpen ontvlamde de pijl in zijn he euwjaar in
de spoedgevallendienst van het doorbren
gen behoorde zeker niet tot de v a die men
enkele momenten daarvoor had ui seld.
- De niet gekontroleerde pijlen die randend neer
komen op een plat dak of op de garage en daar
nog gelukkig door geburen opgemerkt konden
worden en met vereende krachten gedoofd.
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Delensief rijden =
Ongevallen vermijden

•

Het is een ingesteldheid van de
chauffeur waardoor hij, ondanks de
fouten van anderen en de ongunstige
rijkondities, de risiko's voorziet en uit
de weg gaat.

}rsongeval wordt altijd veroorzaakt
samenloop van omstandigheden. In

.in er zes faktoren die gunstig of on
.us., unnen uitvallen, maar waaraan we
n%s rijgedrag moeten aanpassen:

1. Het zicht: vooral je snelheid aanpassen
aan de afstand die je duidelijk ziet.

2. De weersomstandigheden: regen, mist,
sneeuw, ijzel...

3. De weg: bochten, hellingen, kruispunten,
kasseien, putten....

4. Het verkeer: weekend, landelijk, stad, veel
vrachtwagens, fietsers, voetgangers, ...

5. De auto: banden, remmen, lichten, ruite
wissers, veiligheidsgordel.

6. De bestuurder: vermoeidheid, onder in
vloed van geneesmiddelen, bezorgd, woe
dend, slecht gezicht of gehoor, ...

iedere bestuurder kan bovendien met de no
dige dosis oplettendheid leren:

* het gevaar zien en de situaties voorzien,
d.w.z. de evolutie van het verkeer

* oordelen hoe te reageren en dat vervolgens
korrekt uitvoeren

' op tijd handelen om zichzelf niet in een nete
lige positie te brengen

' niet boos worden op de anderen bij het min
ste foutje, maar er, integendeel, rekening
mee houden.

LL-,
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Belangrijk is dat je je op elke rit voorbereidt.
En dat hoeft maar enkele sekonden te duren.
Denk vóór je start na over de rijomstandighe
den die je waarschijnlijk zult beleven.

Defensief rijden is ongevallen vermijden!
Een raad van het BELGISCH INSTITUUT
VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID en po
litie Edegem.



Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem

Huis Hellemans is gratis toeganke
lijk op zaterdag en zondag van 10
tot 12.30 en van 14 tot 18 uur,
woensdag van 14 tot 17 uur en
vrijdag van 14 tot 16 uur.

Marc Van Boom
Potloodtekening
Yoshin I
34 x 24 cm

Kalender
TentoonstelI ingen

Nog tot 30 oktober stelt Huis Hellemans
foto's tentoon van cameraman

Wim Robberechts.

HUIS HELLEMANS ONTVANGT
ZIJN 150ste TENTOONSTELLING

Huis Hellemans is een Gemeentelijke v.z.w. die als doel heeft
de plastische kunsten te bevorderen. Ze bestaat
ruim 16 jaar en kan bogen op een mooi palmares. é$
waarin zowel tentoonstellingen van kale kunste
naars (Theys, Borret, Goris, Deprins, «eisen, Aerts,
Bovée, Calders en Laerenbergh) als var gerenom
meerde beeldhouwers, schilders. gre i otografen
voorkomen. Eenmaal per jaar stellen e uitenland
se kunst voor (Ikonen, Hongaarse er, Tsjechische
grafiek. Kunst uit Japan, Zuid-Oost Azië, Afrika,
Egypte, beeldhouwkunst van Inuit Eskimo's).

Enkele hoogtepunten waren de tentoonstellingen
met Jos Hendrickx, Albert Servaes, Frans Masereel,
Alfred Ost, Eugeen Van Mieghem, Louis Peeters,
Michel Martens, Paul Pia, Jean-Paul Laenen, Achiel
Pauwels, Wim lbens, Kunst rond Paul Van Ostaijen,
Filip Tas, Jos de mey, Harold Van de Perre, Grafiek
van Ensor, Ronald De Winter.

Tijdens deze tentoonstelling
van 5 tot 27 november stelt

Marc Van Boom
zijn olieverfschilderijen tentoon.

Wie de schilderijen van Marc Van Boom aandachtig bekijkt,
wordt meegenomen op een reis door het heelal heen. Een kos
mos van verbeelding die de toeschouwer in een wereld plaatst
waar planetenstelsels rond mekaar draaien. Een wereld die fan
tasie en realiteit met elkaar verbindt. Doordenkertjes zijn de

scheikundige formules die soms in dat wazige, blauw-groene heelal zweven
en wonderwel passen in de boodschap die de kunstenaar met zijn werk wil
brengen. Elk schilderij lijkt in beweging te zijn, met wervelstormen, met zich
verplaatsende grote en kleine hemellichamen, op zoek naar het licht, dat er
gens ver weg te vinden is...

Het jaar wordt afgesloten met een tentoonstelling
van oude Russische lkonen, te bekijken

van 3 tot 23 december.

Het tentoonstellingsjaar 1995 opent met werk van
Yves Velter: techniek-kunst-metaal.

Van 14 januari tot 5 februari.
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Komitee Edegemse Koncerten
Zaterdagavondkoncert

Gemengd koor VIERMALIKS
o.l.v. Urbain Van Asche

Programma:
1ste deel: Wereldlijke polyfonie rond Orlandus Lassus
2de deel: gevarieerd programma met negrospirituals, musical
fragmenten, evergreens, popsongs....

Plaats:
St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat, Edegem

Datum:
zaterdag 26 november
om 20.15 uur

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

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

Voorverkoop en informatie: Kristel
Kussé, p.a. administratief cen
trum, Kontichstraat 19 te Edegem
tel.: 450.42.46.

Reservatie via "Hallo Edegem":
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 20.00 uur.
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opdracht. Want een inbreker wil niet graag tijd ver
liezen tijdens het openbreken van deuren.

Al de bovenstaande raadgevingen zijn natuurlijk
niet alleen bedoeld voor villa's of rijhuizen.
Ingangsdeuren van appartementen zijn soms be
droevend genoeg uit vederlicht materiaal gemaakt
en laten zich in een zucht openen. En als men dan
weet met welke slordigheid de gezamenlijke in
gangsdeur gesloten blijft of geopend wordt, dan is
het niet moeilijk zich een voorstelling te maken
van het gemak waarmee inbrekers in appartemen- 
ten binnendringen! '

In iedere voordeur kan een spior altijd een
hulpmiddel zijn: vooral al wat oude ' gers doen
er best aan even na te gaan wie r de deur
staat vooraleer open te doen, zelf. eschikken
ze over parlofoon.

Heb je voor- of achterdeuren met glaswerk in, laat
dan nooit de sleutel op het slot zitten: glas is snel
gebroken en een handige hand heeft dan al gauw
die sleutel langs de binnenkant rondgedraaid...

·I
1hwotkast

In de vorige uitgave leerde de politie ons hoe we
best onze yalesloten kunnen verstevigen en be
schermen.

Inbraak en diefstal vermijden

Onze politie
deelt mee

Niettegenstaande de meer dan overduidelijke
verwittigingen is er ondertussen in enkele
Edegemse woningen toch nog ingebroken met
de yaleslotkraak als modus operandi.

De preventietips dus niet alleen lezen, maar ze
ook toepassen is de boodschap!

Het deurwerk kwam reeds gedeeltelijk aan bod:
we zagen dat bijzetsloten of stevige grendels een
gesloten deur verstevigen en het de inbreker
moeilijker maken als we boven liggen te slapen.

Bijzetsloten hebben echter ook het voordeel dat je
ze kan gebruiken als je niét thuis bent. Best kies je
een bijzetslot met speciale veiligheidssleutel,
zodat men niet binnen kan met een loper. Je zit
dan wel met twee deursleutels in je zakken, maar
een deur die op twee punten vastzit is moeilijker
open te breken dan eentje die slechts met één
punt vastzit.

Voor diegenen die écht wat geld over hebben voor
een beter deurslot, zijn er de driepuntssloten met
eenzelfde sleutel. Deuren die boven, in 't midden
en onderaan met een slot vastzitten, zijn uiteraard
het moeilijkst te kraken. Je kan een dergelijk drie
puntsslot zowel aan voordeur als aan achterdeur
laten plaatsen en je kan met één sleutel vooraan
én achteraan binnen, wat je sleutelbos lichter
maakt.

Niet alleen deuren en sloten moeten stevig zijn.
Ook de deursponning moet uit stevig materiaal be
staan en flink in de muur vastzitten. Wat ben je
met een stevige deur als met een flinke ruk of wat
gerommel met een koevoet de sponning uit haar
voegen komt?

En tenslotte moet niet alleen de sponning stevig
zijn, maar ook de sluitplaat met schootkast mag
niet bestaan uit een flinterdun metalen plaatje,
maar uit een stevige metalen bus die sterk in
sponning en/of muur vastgeankerd zit.

Het inbrekersgilde het moeilijk maken, dat is de



•

•

Onze politie
deelt mee

Snelheidsduivels beter aan
banden leggen
Het gemeentebestuur tracht de verkeersveiligheid
in onze gemeente een stuk te verbeteren.
Ondermeer daarvoor werden op belangrijke ver
keersassen en op cruciale punten aanpassingen
aan et wegdek doorgevoerd, die maken dat de
a «ddide snelheid van voertuigen in onze ge

ar oanden gelegd wordt.

; september beschikt politie Edegem nu
- n nieuw snelheidsdetektieapparaat.
om een radarsnelheidsmeter van het

aiso uitgerust met fotocamera, die snel
' overtreders op de gevoelige plaat vastlegt.

roe voordeel van dit toestel t.o.v. de vroege
t • i5ediende snelheidsdetektor is, dat het kan

gebruikt worden op wegen met intensief ver

keer: iedere overtreder wordt individueel geregis
treerd en gefotografeerd.

Politie Edegem is er zich van bewust dat snelheid
tot de belangrijkste oorzaken van verkeersonge
vallen behoort en zal het toestel intensief inzetten,
ook op onverwachte plaatsen en op onverwachte
ogenblikken.

Politie Edegem hoopt dat een sterke zelfdiscipline
van de Edegemse bestuurder zal leiden tot een
algemene daling van de snelheid van
voertuigen in Edegem en, daaruit
voortvloeiend, tot een daling
van het aantal ongeval- e
len in onze ge
meente.

\

\
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Nieuws uit het
O.C.M.W.
Kortverblijf voor zorgbehoevende
bejaarden
Thuis zelf een zorgbehoevende persoon verzor
gen is niet altijd even gemakkelijk. Als zorgverle
ner heb je wel eens de behoefte om er even tus
senuit te zijn, terug op rust te komen...

Familie of vrienden die dag in dag uit de zorg voor
een persoon op zich nemen, kunnen door een
kortverblijf van de zorgbehoevende persoon in
lmmaculata tijdelijk ontlast worden van de zorg
verlening.

Voor meer inlichtingen of aanvraag tot kortverblijf
kan u kontakt opnemen met de sociale dienst van
lmmaculata: Geert Lemahieu of Hilde Dictus,
Oude-Godstraat 110, 2650 Edegem. Tel. 457.17.10.
Alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur.

laruLata

Prijs: afhankelijk van het inkomen
Inlichtingen: O.C.M.W.-Lint, sociale dienst, tel.
455.30.16 of Sfinks-Vorming. tel. 454.20.48.

Tijd voor jezelf
Gespreksreeks voor vrouwen die het gevoel heb
ben vast te zitten in de dagelijkse sleur en daar in
groep willen aan werken.

Vanaf januari 1995, elke maandagnamiddag.

Inschrijving en inlichtingen:
O.C.M.W.-Edegem, Rita Fillet, tel. 457.·10, en
Sfinks-Vorming, tel. 454.20.48.

'

(Echt)scheiding, alleen verder met
je kinderen
(Echt)scheiding is meer en meer een alledaags
verschijnsel. Tot je ermee gekonfronteerd wordt,
dan is het een zeer ingrijpende gebeurtenis.

In een gespreksreeks wordt in kleine groep aan
dacht besteed aan de moeilijkheden en de moge
lijkheden die met de scheiding gepaard gaan.

Deze reeks richt zicht tot mannen en vrouwen.
Ook wie niet gehuwd maar samenwonend was, is
welkom.

Vanaf februari 1995 op dinsdagavond te
Edegem. Tel. 457.17.10-O.C.M.W. Edegem.

Groeigroep
Gespreksreeks voor vrouwen die hun mogelijkhe
den meer willen waarmaken, zich vrijer en opener
willen gedragen, de weg zoeken naar zelfontplooi
ing en bereid zijn daar in groep aan te werken.
Waar: Lint, cultureel centrum de Witte Merel
Wanneer: om de twee weken op donderdag
avond, van 20 tot 22.30 uur, vanaf 10 november

De week van de
derde
leeftijd EDEGEM 6

De Gemeentelijke Seniorenraad organiseert, in
samenwerking met de Gemeentelijke Gezinsraad,
een

open algemene toelichtingsvergadering rond
het tema

"Familie onder druk"
(relatie met familie tijdens opname in een bejaardentehuis)

op vrijdag 18 november
van 14.00 tot 16.30 uur

in de feestzaal van het O.C.M.W.-Edegem, Oude
Godstraat 110 te 2650 Edegem, naar aanleiding
van 'De week van de 3de leeftijd'.
Deze voordracht wordt gegeven door dhr. Luc Van
de Ven, Klinisch Geronto-Psycholoog aan de
Universitaire Ziekenhuizen, Leuven.

Deze voordracht is gratis
voor iedereen toegankelijk.



Jaren geleden werden in Edegem twee toeristi
sche wandelpaden uitgestippeld, een kort met een
afstand van 6 km (wandeling 1) en een langer met
een afstand van 17 km (wandeling 2).

Gelijktijdig werd door het gemeentebestuur, in sa
menwerking met de Heemkundige Kring, een
wandelkaart uitgegeven, waarin de twee wandelin
gen staan beschreven

Onlangs werden de koppen terug bij elkaar gesto
ken en zo zag een nieuw wandelpad het licht.

• Wandeling 3 vertrekt aan het Kerkplein op de wijk
Elsdonk en leidt de wandelaar langs mooie plekjes
n Eiagem: Hof ter Linden. Park Centrum, het re
eau2domein Romeinse Put. Fort 5. Speciaal

se aangebrachte bordjes zorgen ervoor dat
±' t moeiteloos kan gevolgd worden.

3 anleiding van deze nieuwe toeristische
w weiroute werd door het gemeentebestuur, in
samenwerking met de Kring voor Heemkunde
Edegem en de Wandelaar Jong Edegem, een her
ziene druk van de wandelkaart Edegem uitgege
ven.

Dit fraai drukwerkje is tijdens de kantooruren ver
krijgbaar in het administratief centrum, Kontich
straat 19, Edegem, bij de receptioniste. De ver
koopprijs bedraagt 20 fr.

•

Officiële inwandeling
nieuw wandelpad

UITNODIGING

Op zondag 30 oktober a.s., vanaf 14.00 uur,
wordt het nieuw toeristisch wandelpad, in de
wandelkaart Edegem "wandeling 3" genoemd,
door het gemeentebestuur officieel ingewan

deld. Alle wandellustigen kunnen hieraan deel
nemen.

Samenkomst op het Kerkplein - Elsdonk 
om 13.35 uur.

Start van de "10 km" om 14.00 uur.

Aankomst op Fort 5 omstreeks 16.30 uur.

Aan alle deelnemers wordt na afloop
een drink aangeboden.

Nieuwe wandeling
in Edegem

WEEK VAN DE OPENBARE BIBLIOTEEK 1994
Edegemnaars vertellen over
de bevrijding.
M.m.v. Daniël Van
Dael.
Donderdag
20 OKTOBER
om 20 uur.
Raadzaal
oud gemeentehuis.
Iedereen is welkom!

N.a.v. de Week van de
Openbare Biblioteek wordt

een provinciale wedstrijd ge
organiseerd.

Deelnemings
formulieren zijn ver

krijgbaar in de
Gemeentelijke

Openbare Biblioteek,
Hovestraat 55 Edegem.
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Berichten

Stickers "Geen reklamedruwwerk
b Ila.u ..

ldentite itsbewijs ("Reispasje")
kinderen -12 jaar

Omdat de massa reklamedrukwerk die dagelijks in
onze brievenbussen terecht komt bij meer en
meer personen negatieve reakties opwekt, heeft
het gemeentebestuur stickers laten drukken met
de tekst: "Geen reklamedrukwerk a.u.b."

U te-
·).

Voor verdere inlichtingen hieromtre
recht op de dienst bevolking (Tel.: 45

Kinderen onder de 12 jaar moeten in het bezit zijn
van een identiteitsbewijs; dit is een wit kaartje in
een plastieken zakje.

Wanneer deze kinderen naar het buitenland rei
zen, kunt u voor hen ook een zogenaamd "reis
pasje" verkrijgen dat geldig is voor 1 jaar en voor-
zien is van een foto van het kind. Dit "reispasje"
dient tijdig aangevraagd te worden dor één van
de ouders of door de persoon die he cc g over
het kind uitoefent.

Deze stickers kunnen op de brievenbussen ge
kleefd worden. Op die manier kunnen inwoners
die geen reklamefolders meer dulden, op eenvou
dige wijze hun intentie aan de verspreiders in
kwestie kenbaar maken.

Inwoners die zulks wensen, kunnen gratis een
sticker verkrijgen in het administratief gebouw,
Kontichstraat 19 te Edegem, bij de receptie, tij
dens de kantooruren. De voorraad stickers werd
zopas aangevuld.

Wat doen bij verlies, diefstal of
vernietiging van de identiteits
kaart?
U moet zo snel mogelijk persoonlijk aangifte doen
bij de politie van uw woonplaats of bij politie of
rijkswacht van de plaats waar het verlies, de dief
stal of de vernieling is vastgesteld. U dient een re
cente pasfoto mee te nemen, die zal aangebracht
worden op het "attest van verklaring van verlies of
vernietiging van een identiteitskaart". U ontvangt
dit attest als tijdelijk identiteitsgetuigschrift; bij ver
lies of vernietiging ervan wordt op dezelfde wijze
gehandeld.

Als u binnen de 15 dagen na deze aangifte uw
identiteitskaart terugvindt of -krijgt, moet u zich zo
spoedig mogelijk aanmelden bij de politie en/of de
dienst bevolking van uw woonplaats.

Na deze termijn van 15 dagen zet de dienst bevol
king van uw woonplaats de procedure in voor het
afgeven van een nieuwe identiteitskaart. Bij het in
zetten van deze procedure wordt de vorige identi
teitskaart geannuleerd en onherroepelijk
ongeldig, ook al wordt ze later alsnog teruggevon
den. In dat geval moet deze steeds zo spoedig
mogelijk afgegeven worden op de dienst bevolking
van uw woonplaats.

De procedure voor het afgeven van een nieuwe
identiteitskaart verloopt daarna als volgt: ongeveer
14 dagen na het inzetten van de procedure (dit is
dus ongeveer 1 maand na de aangifte van het ver
lies, de diefstal of de vernietiging) ontvangt u een
oproepingskaart om u persoonlijk aan te melden
bij de dienst bevolking met een pasfoto (recent en
met witte achtergrond), trouwboekje (van de ou
ders), het "attest van verlies of vernietiging van
een identiteitskaart" en het te betalen bedrag.
Daar krijgt u de verdere instrukties voor het verkrij
gen van uw nieuwe identiteitskaart.
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ermee een stukje geluk voor een kind kopen.
Verkoop en inlichtingen vanaf 7 november op het
gemeentesekretariaat, Kontichstraat 19, 2e ver
dieping, tel. 450.42.00.
Tijdens de afgelopen jaarmarktteesten organiseer
de UNICEF-EDEGEM een kaarten- en bloemen
verkoop.
De opbrengst bedroeg respektievelijk 16.000 en
28.000 fr. of in totaal 44.000 fr. Hartelijk dank aan
de milde kopers!

Unicef 6 u-e
«

9E ..4f1- __d_t,De tijd van de kerst- en nieuwjaars- ° a<>g f?"
kaarten komt in het vooruit- =· :f".}f.-\ ·, ___..,---2- ·\:,',er.~,::' . 1

::
zicht. ~s. 4$

'. - ','! TU kunt evengoed een UNI- g fit«,,os,is
CEF-wenskaart naar familie. %·, Epi?4,s,3g
vrienden en kennissen sturen. <j" 2;i iG
De UNICEF-wenskaarten zijn S "» s, ·
bekend geworden door de kwa
liteit van de tekeningen en de
gunstige prijzen. De tekeningen werden door di
verse kunstenaars uit de ganse wereld gratis ter

•
beschikking gesteld. Met de opbrengst van de
wenskaarten financiert UNICEF hulpprojekten
00r joenen zieke, ondervoede en onwetende
inde van overal..

al aan de UNICEF-agenda gedacht, niet
is persoonlijk cadeau of relatiegeschenk,
k voor eigen werktafel? Of aan de ge
ikelen en spelletjes van UNICEF? U kan

twrikkelingssamenwerking
Verjaardagskalender
Edegemse Volksfiguren

• van de hand van Rik Blomme

Edegem kent veel karakteristieke figuren.
De verjaardagskalender Edegemse
Volksfiguren kan slechts een greep geven
uit het ruim aanbod van deze mensen. Bij
wijze van erkenning en dank voor wat zij
voor Edegem bewust of onbewust gedaan
hebben. Zij geven immers de sfeer weer
waarin Edegem leeft, waarin Edegem
groeit.

Edegemse figuren zijn mensen uit onze
gemeenschap met hun specifieke eigen
schappen. hun karaktertrekjes, meesterlijk
door Rik Blomme humoristisch voorge
steld. We kennen en herkennen deze
mensen allemaal. Een aanrader om te
kopen of cadeau te geven...

Verkrijgbaar tegen de spotprijs van 200 Fen
uiteraard steunt u hiermee onze gemeentelijke ontwik
kelingsprojekten.

Informatie? Kontakteer Marianne Bellon,
tel. 450.42.00, tijdens de kantooruren.
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Zorg voor het
leefmilieu

Data inzameling KGA()

8 december 9 december 10 december

10.00-12.00 gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

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

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

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

-
16.30-17.15 Boniverlei B. van Orleyplein

(Leopold 11I-lei)

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

• klein gevaarlijk afval

Huisvuilophaling (gewijzigde ophaaldata)
De normale ophaling van:
dinsdag 1 november
woensdag 2 november
vrijdag 11 november
maandag 26 december

Tuinafvalcontainers

wordt t.g.v.:
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis

verschoven naar:
vrijdag 4 november
vrijdag 4 november
dinsdag 15 november
donderdag 29 december

Drie Eikenstraat E19
Vrijwilligersstraat
Romeinse Put
21 oktober
4/1 8 november
2/16/30 december

(van vrijdagavond tot maandagvoormiddag)

Ingenieur Haesaertslaan
Donk

28 oktober
10/25 november
10/23 december



Provinciale
tegemoetkomingen

•

•

Subsidies aan partikulieren ter
ondersteuning van de
thuisverzorging van bejaarden
Het provinciebestuur van Antwerpen verleent een
toelage aan personen of gezinnen die bij hen thuis
een bejaarde verzorgen. De tussenkomst be
draagt 150 fr. per dag en ze wordt maximaal toe
gekend voor 120 dagen per jaar.

Toeke, ingsvoorwaarden:
oor -jarigen en ouderen
ueli zijn, hulp nodig hebben bij het eten en

ging of stoelvast zijn en aan kronische
ie lijden
. de leeftijd.
zijn in de oriënteringszin voor tijd en

ude geniet van de voorkeurregeling van
34 van de WIG.W.

et netto-belastbaar inkomen van 2 jaar terug van
het gezin mag niet hoger zijn dan 530.000 fr. +
10% per persoon ten laste.

De tegemoetkoming dient aangevraagd vóór 31
januari 1995.

Tegemoetkoming in de aankoop,
plaatsing en huur van kommunika
tie- en alarmsystemen ten behoeve
van minder-validen en bejaarden
Het provinciebestuur van Antwerpen verleent een
tussenkomst in de kosten van:
- aansluiting. plaatsing en huur van een telefoon
toestel,

- aankoop en plaatsing van een doventelefoon,
- aankoop en plaatsing van een deurtelefoon en
van een automatische deuropener,

- aankoop van alarmapparatuur,
- aankoop en plaatsing van een personenalarm-
toestel,

- het abonnementsgeld voor de aansluiting op een
alarmcentrale,

ten behoeve van de in de provincie Antwerpen ge
huisveste:
- ten huize verblijvende zwaar gehandicapten
(minstens 18 jaar),

- gehoorgestoorden (minstens 18 jaar),
- ten huize verblijvende bejaarden (minstens 70
jaar),

- geisoleerde zieken (minstens 18 jaar en een in
validiteit van 66%),

- ten huize verblijvende epileptici (minstens 18
jaar).

Het netto-belastbaar inkomen inkomen van 2 jaar
terug mag niet hoger zijn dan 470.000 fr. + 10%
per persoon ten laste.
De tegemoetkoming dient aangevraagd vóór 31
januari 1995.

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.

De Druglijn

De Druglijn is een nieuw initiatief van de
Vereniging voor Alcohol- en andere

Drugproblemen.

Het projekt wordt gesubsidieerd door de
bevoegde minister. Het heeft als doel
stelling alcohol-, medicatie- en drugpro
blemen te voorkomen. Via de telefoon

kan het publiek informatie en advies ver
krijgen over produkten, opvangfacilitei

ten, hulpverlening enz.

De Druglijn heeft het groene nummer:

078/15.10.20.



Je wil graag weten welke apoteker wachtdienst
heeft, maar waar heb je toch ook alweer die krant
gelaten?
Je lieve huisdier heeft net zijn pootje bezeerd en
je weet niet welke dierenarts je zo laat nog kunt
bellen?

Heb je telefoon of televisie met teletekst, dan hoef
je daar alvast je hoofd niet over te breken. Bel ge
woon even naar de gemeentelijke info-foon "Hallo
Edegem", of stem af op de gemeentelijke kabel
tekstpagina's en je weet onmiddellijk waar je te
recht kan.

De gemeentelijke info-foon Hallo Edegem is een
gesproken databank die je 24 uur op 24, 7 dagen
op 7, gemeentelijke informatie geeft. Hiervoor hoef
je enkel te telefoneren naar het nummer
450.42.10 en te luisteren naar de door jou ge
wenste informatie.

De gemeentelijke kabeltekstpagina's kun je vinden
door je televisie af te stemmen op het mozaiekka
naal en vervolgens op de teleteksttoets te drukken.
De Edegemse pagina's vind je vanaf pagina 450.

Beide voornoemde gemeentelijke informatiekana
len bevatten de wachtdiensten van het medisch
korps, meer bepaald van de huisartsen, tandart
sen, oogartsen, apotekers, zelfstandige verpleeg
kundigen en dierenartsen. Deze informatie wordt
wekelijks geaktualiseerd.

In de Edegemse kabelteksten vind je de rubriek
"wachtdiensten" vanaf pagina 468. Om deze ru
briek in de info-foon te beluisteren druk je, nadat
je verbinding hebt, achtereenvolgens 3 x 1, en
vervolgens 1, 3 en 1.

Natuurlijk bieden zowel de Edegemse kabeltekst
als de gemeentelijke info-foon een overschot aan
informatie, naast de wachtdiensten. We sommen
hier, bij wijze van voorbeeld, slechts een kleine
greep uit het aanbod op: adressen en openings
uren van alle gemeentediensten en politiedien
sten; de verschillende· mogelijkheden van afvalver
wijdering én wijzigingen in het schema van de op
haaldiensten en een aktiviteitenkalender met een
schat aan festiviteiten en happenings, tentoonstel
lingen, Kursussen en aktuele gemeentelijke be
richten.

Daarenboven biedt de info-foon "Hallo Edegem" je
ook de kans om gesproken berichten achter te
laten, meldingen van defekten aan wegenis of
straatverlichting te doen, bepaalde diensten aan te
vragen of gewoon je stem te laten klinken als re
aktie op een bepaald gebeuren binnen de ge
meente.

Om het gebruik van de info-foon nog te vergemak
kelijken hebben wij een handige trefwoordenlijst
samengesteld die het mogelijk maakt razendsnel
wegwijs te worden in de informatielijn.

In deze trefwoordenlijst staan alle mogelijke on
derwerpen die opgenomen zijn in de informatielijn
alfabetisch gerangschikt. Daarnaast staat de kode é
die je moet indrukken om onmiddellijk die bepaal-
de rubriek te kunnen beluisteren.

Ben je geïnteresseerd in zo een trefwoordenlijst,
loop dan even langs in het administratief centrum,
Kontichstraat 19, of bel even naar de gemeentelij
ke informatiedienst op het nummer 450.42.00, of
bestel hem via de boodschappenlijn van de info
foon op het nummer 450.42.10 als volgt nadat je
verbinding hebt, druk achtereenvolgens 3 x1, ver
volgens 2, dan 3 en 1, spreek een bericht in met
vermelding van je naam en volledig adres en ver
meld dat je de trefwoordenlijst wenst te ontvan
gen.
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Werkgroep emancipatie
Edegem

•

•

U leest graag, al ontbreekt het u vaak aan tijd. Als
u leest, wil u dat niet lukraak doen: u heeft graag
waardevolle tips voor uw lektuur.

En u wil kennismaken met een aantal hedendaag
se vrouwelijke auteurs.

Woensdag 23 november om 20.00 uur
Biblioteek Edegem, Hovestraat 55, Edegem.

VROUWEN LEZEN VROUWEN

Kitty Roggeman, docente aan het Stedelijk
Instituut voor Pedagogisch Hoger Onderwijs, stelt
de vrouwelijke auteurs van haar keuze voor.

Kitty Roggeman is beroepshalve bezig met litera
tuur en is al jaren aktief in de vrouwenbeweging
(VOK. Schoppenvrouw).

@pvanggezinnen
gevraagd
De Gemeentelijke Kinderopvangdienst is dringend
op zoek naar opvanggezinnen voor kinderen van
buitenshuiswerkende 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 belangrijk vindt,
- Over een kindvriendelijke en veilige leefruimte
beschikt,

- zich fit en gezond voelt...

dan ben jij misschien een geschikte kandidaat om
opvangouder te worden.

Wij bieden jou:
- een degelijke begeleiding en ondersteuning
- een startkursus

Zij vertelt bijzonder boeiend over de plaats van
vrouwen in de literatuur en zal een aantal van
haar geliefkoosde schrijfsters bespreken: Benoite
Groûlt, Marguerite Duras, Kristien Hemmerechts,
Renate Dorrestein, Fay Weldon en Nadine
Gordimer.
Ze zorgt ook voor een lijst met verdere lektuurtips.
De inkom is gratis.

Een avond om niet te missen!

Inlichtingen bij Kristel Kussé, Kontichstraat 19 te
Edegem. Tel.: 450.42.46.

Geïnteresseerden voor de Werkgroep Emanci
patie Edegem zijn nog steeds welkom!

- een permanente vorming
- kontakten met kollega's opvangouders
- een verzekering
- materiaal zoals een kinderstoel, vouwbed, relax,
buggy, ...

- een speel-o-teek
- een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per dag en per kind
een niet-belastbare onkostenvergoeding.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan vrijblijvend kontakt op met de
Gemeentelijke Kinderopvangdienst, oud gemeen
tehuis, gemeenteplein, Edegem. Tet. 450.43.70.
Openingsuren: dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot
20 uur, donderdag van 14 tot 16 uur.
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MOET JE SPORTEN

KERSTVAKANTIE KLEUTER-OPEN-DEUR-DAG
Sport en spel in "den Willecom"

Tijdens de kerstvakantie '94-'95, van maandag
26 t.e.m. vrijdag 30 december '94 en van maan
dag 2 t.e.m. donderdag 5 januari '95, telkens van
10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt
opnieuw sport en spel voor leerlingen van het
lager onderwijs georganiseerd in en rond de
sporthal "den Willecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door pro
fessionele sportmonitoren.

WAT: KOMEN ZWEMMEN, samen met mama of
papa, en daarna gratis ontbijt aan de zwembad
rand (een koffiekoek en een kop warme choco
melk of koffie)

WANNEER: ZATERDAG 19 november @
tussen 9u00 en 12u00

WAAR: Edegems INSTRUKTIEZWEM'
Vrijwilligersstraat 34
2650 Edegem, tel. 457 03 54

~
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KONDITIETRAINING

PRIJS: GRATIS!!!

Jezelf voorzien van een deugddoend mengsel van
kracht, uithouding, lenigheid en snelheid.
leder doet mee naar eigen kunnen.

WANNEER: Elke MAANDAG & DONDERDAG,
van 12u30 tot 13u00

WAAR: SPORTHAL "DEN WILLECOM"
Terelststraat 2
2650 Edegem

MEEBRENGEN: Sportgerief & proper sport
schoeisel (geen zwarte zolen)

PRIJS: GRATIS, VOOR NIETS!!!

DOE MEE, JE LICHAAM IS HET ECHTWAARD

De kinderen kunnen onder toezicht in de sport- MEEBRENGEN: Zwemgerief & iemamn e· 2t je
hal blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal mee in het water gaat
en drank meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
1.000 fr. per kind voor de 1ste week (5 dagen),
800 fr. per kind voor de 2de week (4 dagen), ver
zekering inbegrepen. De betaling dient wel in zijn
geheel per week (dus niet dag per dag) bij de in
schrijving te gebeuren.
Enkel indien het kamp niet volzet is, kan de eerste
dag van de week de betaling ter plaatse gebeu
ren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan vanaf 21 novem
ber a.s. in de gemeentelijke sporthal "den Wille
com", Terelststraat 2 te 2650 Edegem - telefoon
457.46.62.

Wilt u meer weten? Telefoneer even naar de
sporthal. Wij zijn u graag van dienst!
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De Post

Sinds 1 januari 1994 is de struktuur van De Post
grondig gewijzigd. De Post is een autonoom over
heidsbedrijf geworden en bijgevolg zelfvoorzie
nend.
Dat betekent dat de klant meer dan ooit belangrijk
is.

In dat kader wordt aan de inwoners gevraagd alle
abnormaliteiten, zoals slechte dienstverlening of
uitreiking onmiddellijk te melden. Verder kunnen
de inwoners voor alle mogelijke vragen en inlich
tingen terecht bij:

d ontvanger Claessens Jan, Drie
Eik,r 17of bij
- d nahouders van Edegem 2, Van den
Be ·!azeschransstraat 37 en Edegem 3,
Va , Marc, Ernest Jouretlaan 1.

De u alle mogelijke diensten aanbieden
zc
-p men voor allerlei gelegenheden
- E...a oor al uw verzendingen
- beleggingseffekten Post-Bon en Post-Rente
- Touring Assistance
- allerlei spaarformules
- enz.
dit alles aan zeer demokratische prijzen.

Ook bij uw brievenbesteller kunt u terecht voor alle
mogelijke vragen en/of inlichtingen. Hij zal voor u
alle mogelijke bewerkingen uitvoeren zoals het
meebrengen van postzegels, betalingen allerlei,
enz. Ook kunnen zieken of gehandicapten hem
vragen bepaalde boodschappen voor het
O.C.M.W., politiediensten of gemeentebestuur af
te geven. Hiervoor bestaan er speciale posters,
om de postbode uit te nodigen binnen te komen.
Deze posters kan u op eenvoudig verzoek in alle
postkantoren verkrijgen.

Inwoners van Edegem die samen uit werken gaan
en niet in de mogelijkheid verkeren om het post
kantoor te bereiken tijdens de openingsuren, kun
nen zich richten tot de postontvanger om samen
een oplossing te zoeken voor het probleem, zoals
het afhalen van pakjes en aangetekende zendin
gen, enz.

Voor verenigingen, sportclubs en partikulieren die
grote aantallen brieven, drukwerken of andere die
nen te verzenden binnen de gemeente (vanaf 100
stuks) of over het ganse land (vanaf 500 stuks)
bestaan er gunstige voorwaarden.

É lama
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Vraag hierover inlichtingen bij uw postontvanger,
hetzij telefonisch, hetzij via een bezoek.

De Post is er voor U!
U wordt er als klant gerespekteerd!

De openingsuren van de postkantoren zijn:

Edegem 1
Drie Eikenstraat 17
tel. 457.01.10
van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur

Edegem 2
Hazeschransstraat 37
tel. 449.55.09
van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16.30 uur

Edegem 3
Ernest Jouretlaan 3
tel. 457.57.51
van 9 tot 12 uur en van 13.45 tot 16 uur



Oekraïns Byzantijns
mannenkoor "Bojan"
uit Kiev

Het "Oekraine-projekt-Edegem" orga
niseert in samenwerking met het ge
meentebestuur van Edegem een be
nefietkoncert ten voordele van kans
arme Oekraïners.

Op vrijdag 21 oktober om 20 uur zal het BOJAN
KOOR uit Kiev optreden in de Basiliek O.-L.
Vrouw-van-Lourdes in de Hovestraat te Edegem.

Het Bojan-koor uit Oekraïne staat onder de leiding
van de heer Bogdan ANTIV. Er zijn regelmatig
BOJAN-koncerten op televisie en radio.

Wie van mooie muziek houdt of artistieke aspira
ties heeft, komt zeker aan zijn trekken. Aarzel dus
niet om naar dit benefietkoncert te komen luiste
ren.

U helpt er bovendien kansarme Oekraïners mee
en ondersteunt degenen die voor hen waardevolle
initiatieven willen realiseren. We denken hierbij
aan de uitbouw van de thuiszorg in Lviv of van
een restaurant voor bejaarden en een tehuis voor
Tsjernobyl- en andere zieke kinderen in Brody.
Deze en andere initiatieven worden door het

(ca=>
Oekraïne-projekt-Edegem gestimuleerd in samen
werking met Oekraïners.

Bent u echter verhinderd naar dit benefietkoncert
te komen dan kan u altijd door middel van een
steunkaart uw sympatie uitdrukken ten aanzien
van het Oekraïne-projekt-Edegem.

Toegangsprijs: 400 fr.

Kaarten zijn te verkrijgbaar:
- bij do receptie in het administratief centrum, •
Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel. 03/450.42.00
- bij mevrouw Flora Van Huffelen-Reyniers, Drie
Eikenstraat 171, 2650 Edegem, tel. 03/449.43.11,
maandag, woensdag, vrijdag van 16 tot 21 uur en
zaterdag van 9 tot 12 uur
- mevrouw Kristel Nollet-Van Pottelberge, Terelststraat
406, 2650 Edegem, tel. 03/457.19.32, op dinsdag,
donderdag en zaterdag van 16 tot 21 uur.

Meer informatie:
- bij Liliane De Cooman-Bollaerts, koördinator,
Prins Boudewijnlaan 268, 2650 Edegem,
tel. 03/440.63.65
en ook
- op bovenvermelde telefoonnummers.

@
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Kopie van een Unicef-wenskaart
De Kerstman rust uit' - M.Roth - Frankrijk



INHOUD
Openbare vergaderingen
adviesraden
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- Op dinsdagnamiddag 28 februari zijn,
t.g.v. Karnaval, de gemeentediensten geslo
ten. De normaal voor die avond voorziene
dienstverzekeringen gaan niet door.

- De direkteur van de gemeentewerken
houdt zich nog steeds elke dinsdagavond 
met uitzondering van 28 februari- ter be
schikking van het publiek, in zijn kantoor
aan de Heldenstraat 15. Men kan bij hem
terecht tussen 16 en 18 uur.

•

•
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In de loop van de maand januari worden de be
richten van de Gemeentelijke Info-foon 'Hallo
Edegem' geaktualiseerd. Dat heeft voor gevolg
dat alle teksten die wijzigen opnieuw worden inge
lezen. Daardoor zal de info-foon tijdens de werk
zaamheden niet kunnen geraadpleegd worden
door het publiek. Het inspreken van de teksten zal
plaatsvinden op maandag 30 en dinsdag 31 janu
ari tussen 9 uur en 12.15 uur en tussen 13.15 en
16.30 uur. Buiten deze tijdstippen blijft de info
foon zowel overdag als 's nachts, op zowel zon
en feestdagen als op werkdagen, paraat.

Hallo Edegem

Omwille van organisatorische rede. n unnen
niet alle openbare vergaderingen van Je a&viesra
den in deze rubriek vermeld worden.

Raadpleeg daarom ook:
- de lokale kabeltekst op T.V. (mozaiekkanaal
Edegem - pagina 477)
- de gemeentelijke info-foon 'Hallo Edegem'
(tel. 450.42.10 - kies de aktiviteitenkalender)

- Kultuurraad
maandag 30 januari om 20.00 uur
raadszaal administratief gebouw

Milieuraad
dinsdag 31 januari om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Jeugdraad
Open-Jeugdraad (lees verder in dit blad)
donderdag 9 februari om 19.30 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Seniorenraad
vrijdag 10 februari om 14.00 uur
raadszaal administratief gebouw

Sportraad
maandag 20 februari om 20.00 uur
raadszaal administratief gebouw'

Gezinsraad
maandag 27 februari om 20.0
raadszaal oud gemeentehuis

Deze vergaderingen zijn toegankelijk et pu
bliek.
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Gemeentediensten

Nieuwjaarswensen burgemeester

Het nieuw gemeentebestuur

Het gebeurde in de gemeenteraad

Kunstcentrum Huis Hellemans

Edegemse Koncerten

Defensief rijden = ongelukken vermijden

Fietsendiefstal

Konstrukties in de voortuinstroken

KATERN: Ecopark

Zorg voor het leefmilieu

Ontwikkelingssamenwerking

Nieuws uit de Gezinsraad

Tentoonstelling 'Alleen voor vrouwen'

De Sint was op bezoek

Nieuws uit de Jeugdraad

Den Willecom

Brandweer-info

Koördinatie
Informatiedienst

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90, 2650 Edegem
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De burgemeester aan het woord
Beste inwoners,

•
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Het begin van dit nieuwe jaar betekent voor het gemeentebestuur de start
van de bestuursperiode 1995-2000. Nadat ikzelf in de loop van de maand
december wederom werd aangesteld als burgemeester konden op maandag
3 januari de gemeenteraadsleden en de schepenen geïnstalleerd worden. In
dat kader verwelkom ik graag onze nieuwe schepen de heer Joost Goris, die
reeds 18 jaar zetelt in de gemeenteraad en op die wijze al heel wat ervaring
heeft opgedaan.

Elders in dit infoblad vindt u de precieze samenstelling van de gemeenteraad,
het kollege van burgemeester en schepenen alsmede de interne
taakverdeling.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u namens de vernieuwde gemeenteraad en de
kollega's van het schepen kol lege de beste wensen aan te bieden voor het jaar 1995. Ik wens u een
goede gezondheid en veel sukses bij datgene wat u dit jaar zal ondernemen.

Het jaar 1995 zal voor het gemeentebestuur een belangrijk en wellicht ook een moeilijk jaar worden.
Zoals reeds eerder in het infoblad werd uitgelegd, werden wij in 1994 immers gekonfronteerd met een
aantal beslissingen van de Federale en de Vlaamse regering die ons heel wat zorgen baren.

De verplichie sluiting van de V-dienst in lmmaculata ten gevolge van federale besparingsmaatregelen en
de rekonversie naar rust- en verzorgingstehuis maken dat de gemeente zelf een hogere bijdage zal
moeten leveren voor de financiering van ons rustoord.

Het sociaal akkoord m.b.t. het personeelsbeleid en de algemene baremaherziening betekent enerzijds
een nieuwe uitdaging op het vlak van de ontwikkeling van een meer dynamisch personeelsbeleid, maar
anderzijds ook een belangrijke verhoging van de personeelsuitgaven. De verhoging van de vergoedingen
voor de zaterdag-, zondag- en nachtprestaties van het politiepersoneel vormt een sociale verbetering,

• doch brengt eveneens een belangrijke financiële inspanning voor het bestuur met zich.

Daarnaast blijft het gemeentefonds (± 20% van onze ontvangsten) geblokkeerd op het niveau van 1987
en stellen wij vast dat de federale overheid haar verplichtingen op het vlak van het doorstorten van het
gemeentelijk aandeel in de personenbelasting onvoldoende nakomt. In 1994 liepen de 'achterstallen' op
tot ongeveer 170 miljoen, hetgeen meer is dan de belastingontvangst van 1 jaar.

Het geheel van deze evolutie verplicht ons ertoe om in de loop van de volgende maanden al onze
uitgaven, zowel deze binnen de gemeente als het O.C.M.W., kritisch te analyseren, te beperken en onze
werkmetoden waar mogelijk aan te passen.

Het jaar 1995 belooft dus een druk jaar te worden. Doch de vernieuwde beleidsploeg staat klaar, het
werk kan worden aangevat. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij samen met de steun van een stevig
stel bekwame medewerkers ook deze uitdaging tot een goed einde kunnen brengen.

Met vriendelijke groeten.

Uw burgemeester
Koen Snyders
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Het nieuw gemeentebestuur
Om de zes jaar worden in alle gemeenten van ons
land gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd.

Bij de recente verkiezingen van 9 oktober 1994
konden er in onze gemeente 27 gemeenteraadsle
den verkozen worden.

De nieuw verkozen gemeenteraad werd op dins
dag 3 januari geïnstalleerd. Tijdens deze vergade-

ring werd bovendien overgegaan tot de verkiezing
van 6 schepenen. Samen met de burgemeester,
die door de Koning wordt benoemd, en de ge
meentesekretaris vormen zij het bestuur van onze
gemeente.

Hieronder volgt de samenstelling van de nieuwe
gemeenteraad en het nieuw schepenkollege.

Samenstelling van de gemeenteraad
vanaf januari 1995

•

15. BUELENS Vera, gemeenteraadslid (VL.ELOK)
Buizegemlei 148

16. DUJARDIN Godelieve, gemeenteraads 3LOK)
Eysegemblok 6

17. VAN DEN DURPEL Walter. gemeenten. li.
(VL.BLOK)
Prins Boudewijnlaan 327/4

18. VAN NOYEN Hugo. gemeenteraadslid (+ 5#LEV)
Varenblok 42

19. DE SCHAMPHELAERE Mia, gemeenteraadslid
(C.V.P.-ED.)
Hovestraat 151

20. DUDEN Elke, gemeenteraadslid (CV.P.-ED.)
Romeinse Put 70

21. DE BROUWER René, gemeenteraadslid (V.L.D.)
Elsenborghlaan 1

22. AERTS-LIETAER Luce, gemeenteraadslid (CV.P.
ED.)
Cronckenroystraat 24

23. SYSMANS-GYS Paula, gemeenteraadslid (C.V.P.
ED.)
Prins Boudewijnlaan 139

24. BERGMANS Jos, gemeenteraadslid (C.V.P.-ED.)
Heihoefseweg 26

25. DOURCY-BELLE-ROSE Brigitte, gemeenteraadslid
(V.L.D.)
Archimedeslaan 48

26. POLAK Myriam, gemeenteraadslid (AGALEV)
Kontichstraat 159

27. DE CLEYN Edwin, gemeenteraadslid (C.V.P.-ED.)
Prins Boudewijnlaan 239

MAURISSEN Corny, gemeentesekretaris
Dr.Fr. Hemeryckxlaan 19

1. SNYDERS Koen, burgemeester (C.V.P.-ED.)
Kontichstraat 90

2. RUMES Rony, schepen van milieubeleid en ruimtelijke
ordening (CV.P.-ED.)
Strijdersstraat 75

3. GOOSSENS-LUYCKX Tery. schepen van sport, par
ken en plantsoenen (C.V.P.-ED.)
Oude-Godstraat 107

4. DE RIDDER Dirk, schepen van verkeersplanning, ste
debouw, rechtszaken en middenstand (C.V.P.-ED.)
Prins Boudewijnlaan 241

5. GORIS Joost, schepen van openbare werken en ver
keersinrichting (CV.P.-ED.)
Leeuwerikenlei 30

6. PSZENICZKO Jan, schepen van sociale zaken, gezin,
onderwijs en ontwikkelingssamenwerking (C.V.P.-ED.)
Gerard de Cremerstraat 4

7. LAFORCE-JANSSENS Frieda, schepen van kultuur,
jeugd en emancipatie (C.V.P.-ED.)
Verbindingsstraat 10

8. VAN DEN AVONT Robert, gemeenteraadslid (C.V.P.
ED.)
Pastoor Moonslaan 34

9. VAN PUT Brigitte, gemeenteraadslid (AGALEV)
Garden Citylaan 70

10. KERREMANS Jacques, gemeenteraadslid (V.L.D.)
Varenblok 6

11. VERGAUWEN Dirk, gemeenteraadslid (C.V.P.-ED.)
Boniverlei 173

12. VAN NECK Walter, gemeenteraadslid (S.P.)
Grote Dries 6 bus 6

13. VANHAUTE Marc, gemeenteraadslid (AGALEV)
D'Heldtlaan 12

14. BOSSUYT-TACK Kristien, gemeenteraadslid (V.L.D.)
lr.Haesaertslaan 23
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Samenstelling en bevoegdheidsverdeling
kollege van burgemeester en schepenen
vanaf januari 1995

•

•

Tijdens de eerste vergadering van het nieuw kollege
van burgemeester en schepenen op 4 januari 1995
werd de taakverdeling als volgt afgesproken:

SNYDERS Koen, burgemeester
Algemene planning - burgerlijke stand - personeel en
sociaal overleg- politie - brandweer - veiligheid 
O.C.M.W. - financiën (begroting, rekeningen, planning)
- inspraak- en informatiebeleid - kieszaken - militie 
markten - protocol - begraafplaats

RUMES Rony, schepen van milieubeleid en ruimte
lijke ordening
Milieubeleid milieusensibilisering, milieuraad, preven
tie, recyclage, milieuvergunningen- openbare reini
gingsdienst- ecopark - L.H.K. - ruimtelijke ordening (bij
zondere plannen van aanleg - ontwikkeling projektzo
nes) - financiële kontrole en analyse

GOOSSENS.LUYCKX Terry, schepen van sport,
parken en rantsoenen
Sportraad - v.z.w. port en Rekreatie - speelterreinen 
vissersraad - toewijziging van sportvelden en akkom
mnodaties- parken en aanplantingen - onderhoud ge
meentelijke sportveiden - onderhoud begraafplaats
koördinatie Fort 5- natuuredukatie (bioklas)

DE RIDDER Dirk, schepen van verkeersplanning,
stedebouw, rechtszaken en middenstand
Verkeersplanning - gemachtigde opzichters- verkeers

De leden van het kollege van burgemeester en schepe
nen houden spreekuur in het administratief gebouw,
Kontichstraat 19, op de hiernavolgende tijdstippen.

Afspraken voor een ander tijdstip kunnen gemaakt wor
den via de aangeduide kontaktpersonen op het tele
foonnummer 450.42.00, tijdens de kantooruren.

Burgemeester Koen Snyders
maandag van 19 tot 20 uur en
dinsdag van 10 tot 12 uur
of op afspraak
kontaktpersoon : Kristel Kussé

Schepen Rony Rumes
maandag van 20 tot 21 uur en
donderdag op afspraak
kontaktpersoon : Marianne Bellon

Schepen Terry Goossens-Luyckx
dinsdag van 10 tot 12 uur
kontaktpersoon : Hugo Verreyken (tel. 448.00.78)

cel- verkeersopvoeding - openbaar vervoer - stede
bouw- rechtszaken - reglementen en statuten - kon
trakten - tewerkstelling - middenstand

GORIS Joost, schepen van openbare werken en
verkeersinrichting
Openbare werken- gemeentegebouwen - werken ver
gunninghoudende maatschappijen - waterlopen - uitle
nen materieel - rollend materieel - openbare verlichting
- wegenis en verkeersinrichting - verkeerscel

PSZENICZKO Jan, schepen van sociale zaken,
gezin, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
Kinderopvang - onthaalgezinnen - gezinsraad - senio
renraad - gehandicaptenzorg - volksgezondheid (pre
ventie- en sensibiliseringscampagnes, kantonnale en
regionale gezondheidsraad) - gemeenteschool Andreas
Vesalius - taalatelier - muziekakademie - ontwikkelings
samenwerking

LAFORCE-JANSSENS Frieda, schepen van kultuur,
jeugd en emancipatie
Jeugd en jeugdraad - dossiers betoelaging jeugdloka
len - kultuurraad - biblioteek - diskoteek - Huis
Hellemans - Edegemse koncerten - Sint-Antoniuskerk 
Kunstakademie - kunstatelier Manke Lies - jaarmarkt 
feestelijkheden - monumentenzorg - emancipatiebeleid

Schepen Dirk De Ridder
op afspraak (tel. 440.86.80)

Schepen Joost Goris
dinsdag van 16.30 tot 18.00 uur of op afspraak
kontaktpersoon : Luc Bries

Schepen Jan Pszeniczko
maandag van 16 t0t 18 uur of op afspraak
kontaktpersoon : Marleen Mortelmans

Schepen Frieda Laforce-Janssens
woensdag van 15 tot 17 uur
kontaktpersoon : Theo Schammelhout

De burgemeester en de schepenen zijn daarenboven
steeds telefonisch bereikbaar via de gemeentelijke info
foon 'Hallo Edegem' : tel. 450.42.10. De oproeper, die
wel in het bezit moet zijn van een telefoontoestel met
druktoetsen, kan dan een bericht inlezen in de 'gespro
ken brievenbussen' van de burgemeester en schepenen.
Kies de boodschappenlijn.

Spreekuren van burgemeester en schepenen
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Het gebeurde in de
gemeenteraad

Bijzonder plan van aanleg nr. 7
'Hazeschrans'
Het gebied 'Hazeschrans' wordt begrensd door de
E19, Drie Eikenstraat en Doornstraat, enerzijds,
en de gemeentegrenzen met Wilrijk, Aartselaar en
Kontich, anderzijds.

Voor dit waardevol hoofdzakelijk landbouwgebied,
dat nog heel wat open ruimten telt, bestaat een
gewestplan. Dit plan laat echter onvoldoende juri
dische bescherming toe om de landschapswaarde
van 'Hazeschrans' te bewaren.

Vandaar dat door de gemeenteraad een bijzonder
plan van aanleg werd goedgekeurd. Na deze eer
ste (voorlopige) goedkeuring, zal de voorgeschre
ven procedure verder worden afgewerkt.

Jeugdwerkbeleidsplan
De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de jeugd
werking. Bij dekreet hebben de gemeentebesturen
nu de taak gekregen de subsidiepot mee te hel
pen verdelen. In dit kader werd in samenspraak
met de jeugdraad een jeugdwerkbeleidsplan uitge
werkt. Dit zal aanleiding geven tot de vaststelling
van diverse reglementeringen, die er moeten voor
zorgen dat elk jeugdwerkinitiatief zijn rechtmatig
deel ontvangt.

Gezinsraad
De statuten van de Gemeentelijke Gezinsraad
Edegem werden in overeenstemming gebracht
met deze van de overige gemeentelijke adviesra
den.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de
openbaarheid van de algemene vergaderingen en
de termijnen waarbinnen het Schepenkollege
dient te reageren op adviezen en voorstellen van
de Gezinsraad.

Gemeenteschool A. V .E.
De bouw van de nieuwe vleugel van de gemeen
teschool vordert hoe langer hoe meer.

Vandaar dat nu reeds door de gemeenteraad de

_,_
bestekken werden goedgekeurd voor de aankoop
van de nodige schoolmeubelen en -uitrusting.

Geraamde kostprijs, zonder BTW: ± 6 miljoen
frank.

Gedeeltelijke afschaffing van
Mortselmolenvoetweg
Een gedeelte van Mortselmolenvoetweg of voet
weg nr. 16 werd door de gemeenteraad definitief
afgeschaft. Deze oude voetweg s.ueort zich ach
ter de eigendommen Onafhanke h dsstraat sa %
tot en met 70.

Automatisering gemee: ensten
De automatisering van de g e atediensten
wordt verder gezet.

In het kader van het PIP-projekt ·orden voor de
politie 3 personal computers en printers aange
schaft.

Geraamde kostprijs, zonder BTW: 307.000 fr. (+
93.000 fr. om deze konfiguratie op te nemen in het
bestaande netwerk).

Bij de administratie wordt de upgrading van meer
dere personal computerkonfiguraties en software
doorgevoerd. $
Geraamde kostprijs, zonder BTW: 913.000 fr.

Toelagen
De gemeenteraad keurde de toelagen 1994 goed
voor de vaderlandslievende verenigingen, de in
stellingen met sociale kenmerken en de sociale
verenigingen.
De totale toelage bedraagt 192.000 fr.

Tevens werd 80.000 fr. uit het krediet kansarmoe
de aangewend voor alfabetiseringswerk en twee
dekansonderwijs, terwijl de resterende 420.000 fr.
van dit krediet een bestemming krijgt bij het
O.C.M.W. Edegem.
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Gemeentebegroting 1995 Belastingen

O.C.M.W.-begroting
De begroting 1995 van het O.C.M.W. sluit op vol
gende totalen:

gewone dienst 394.436.603 394.436.603
buitengewone dienst 14.312.603 14.312.603

In deze begroting zitten 53 miljoen gemeentelijke
toelagen en een overboeking van 50 miljoen uit de
reserves vervat.

De gemeenteraad keurde de gemeentelijke belas
tingen en retributies (dat zijn vergoedingen aange
rekend aan de gebruikers van bepaalde openbare
dienstverleningen) voor de jaren 1995 tot en met
2000 goed.

Voornamelijk valt daarbij te noteren dat de aanvul
lende gemeentebelasting op de personenbelasting
behouden blijft op 6%, terwijl eveneens de ge
meentelijke opcentiemen op de onroerende voor
heffing status quo blijven (595 opcentiemen).

Van de andere belastingreglementen en retribu
ties die werden goedgekeurd, blijven er een aantal
ongewijzigd en werden andere lichtjes aangepast
(indexering).

uitgavenontvangsten

Op het ogenblik van de vaststelling van de begro
ting 1995 liep de bestuursperiode van de gemeen
teraad regelrecht naar haar einde en dienden de
nieuwe verkozenen hun funktie nog op te nemen.
Vandaar dat er door de oude bewindsploeg de
voorkeur werd aan gegeven een 'administratieve'
begroting op te stellen, waarin weinig ruimte is
voor grote projekten of investeringen.

De gewone dienst 1995 sluit op volgende totalen:
ontvangsten: 618.538.554 fr.
uitgaven: 618.259.988 fr .
saldo: 278.566 fr.

De uitgaven zijn gespreid als volgt:
personeel: 336,6 miljoen of 54,4%
werkingskosten: 94.2 miljoen of 15,2%
overdrachten: 103.3 miljoen of 16,7%

• TOTAAL: 618,3 miljoen of 100%

Belangrijke ontwikkelingen die voortaan de bud
getten zullen beinvioeden zijn:
- de stijging van de loonkost, mee door de kollek
tieve arbeidsovereenkomst 1994 voor het ge
meentepersoneel

- de biokkerina van het Gemeentefonds
- de achterstallen inzake personenbelasting
- de toename van het tekort van het O.C.M.W.

De buitengewone dienst 1995 sluit op volgende
totalen:

De voornaamste investeringen zijn:

10.500.000: bouwen overstortbekken P.v.d.
Bemdenlaan

9.500.000: ontsluiting sportzone Groot-Molenveld
4.500.000: herbestrating voet- en fietspaden
4.250.000: buitengewoon onderhoud sportterrei

nen
3.000.000: onderhoud wegdekken
2.000.000: herinrichting speeltuinen
2.000.000: ontknekelen begraafplaats en bouwen

columbariumwand

•
ontvangsten:
uitgaven:
saldo:

59.560.836 fr.
58.671.000 fr.

889.836 tr.
De verplichte omvorming van het ziekenhuis (V
dienst) in rust- en verzorgingshuis bezwaart het
budget.

Aankoop van gronden in
Heihoefseweg
Ter uitvoering van het bijzonder plan van aanleg
nr. 8 Groot Molenveld wordt een perceel grond
langs de Heihoefseweg voor openbaar nut aange
kocht vanwege de Parochiale Werken Dekenij
Kontich. Prijs: 5,5 miljoen.

Abonnement agenda's gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda's van de gemeenteraadszittingen krijgen de geïnteresseerde
burgers informatie thuis gestuurd omtrent de vergaderingen van de gemeenteraad en alle onder
werpen die binnen deze raad zullen besproken worden.
Heeft ook u belangstelling voor de werking van de gemeenteraad, stort dan 200 fr. op rekening nr.
000-0009054-33 van het gemeentebestuur Edegem, onder vermelding "Abonnement Gemeente
raad".
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Kalender
Tentoonstel I ingen

Gemeentelijk Kunstcentrum
HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem Van 14 januari tot 5 februari stelt Yves Velter zijn

werken tentoon.

TECHNIEK ALS KUNSTMEDIUM IN EEN
METALEN KADER
Technicisme

Kan techniek meer dan een mechanisch funktionele
waarde invullen?

~
In het werk van Yves Velter zien we tol ologie van '
vroeger en nu. Alles schijnt te klop er Bij nader
toezien merken we echter "fouten" in ie apparaten:
technische onmogelijkheden en mut e waardoor
"korrekt" funktioneren uitgesloten lijkt.

Ondertussen gaat het leven als vanzelf.
Het kost alleen wat energie, maar dan zie je ook dat je
leeft, ondanks alle "fouten".

Dan zie je dat de technische irrealiteiten in de
kunstwerken van Yves Velter niet meer zijn dan
menselijke onbegrippen uit het leven.

De techniek blijkt hier het best geschikte medium te
zijn om kunst aan het dagelijkse leven te koppelen, fl
onafgezien of de machine werkt.
Het gaat erom of we leven of niet.

En ze draait volop, die machine, zich niet bewust van
de "fouten", een eeuwigheid tegemoet.

I
•----..c., • , -. -· l'ut! f
-..as.

\·.v..._ -t_ -,-b. J!
n· - }'L~ ..

Yves Velter
'Gespannen lichaam'
115x50 - 1993

Van 11 februari tot 5 maart wordt een tentoonstelling
georganiseerd met werken van

FRANCINE DE GROOTE
Huis Hellemans is gratis toe
gankelijk op zaterdag en zon
dag van 10 tot 12.30 uur en
van 14 tot 18 uur, woensdag
van 14 tot 17 uur en vrijdag
van 14 tot 16 uur.

aquarel en acryl
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•

25jaar
Edegemse Koncerten

GEZINSAPERITIEFKONCERTEN
Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u van harte uit op
zijn gezinsaperitiefkoncerten die in 1995 plaatshebben op
- zondag 29 januari
- zondag 26 februari
- zondag 26 maart.

Aanvang: telkens om 11.00 uur.
Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem-Centrum.

De gezinsaperitiefkoncerten zijn originele en ongedwongen
zondagochtendkoncerten, waarbij jonge muzikanten de kans
krijgen om met hun talent naar buiten te komen.
Achteraf wordt u een aperitiefje aangeboden.

Inkom: 100 fr./ 250 fr. voor een gezinskaart.

VVK en informatie: Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem. Tel.: 450.42.46.

Een geslaagde start van uw zondag!
Komt u ook eens een keer?

•

Ben je een jonge, talentvolle muzikant - of vorm je samen met enkele ande
ren een mooi ensemble- 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 met Kristel Kussé op
bovenstaand adres.

VRIENDEN VAN DE EDEGEMSE KONCERTEN
Het Komitee Edegemse Koncerten nodigt u graag uit om lid te
worden van de 'Vrienden van de Edegemse Koncerten'.
Lid worden betekent dat u onze organisatie daadwerkelijk wil
steunen door uw trouwe aanwezigheid.

Daarenboven trachten wij deze groep te laten uitgroeien tot
een hechte kring van vrienden en kennissen, die elkaar ont
moeten naar aanleiding van onze koncerten.

Een lidkaart kost 250 fr. en geeft recht op 10% korting aan alle
gezinsleden voor de drie gezinsaperitiefkoncerten en drie za
terdagavondkoncerten (met gastoptredens van hoog niveau)
die in 1995 worden georganiseerd.

De kaarten kunnen aangekocht worden op bovenstaand adres
(9-12 uur of 14-16 uur) of vóór aanvang van elk koncert aan
de ingang van de St.-Antoniuskerk.
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Defensief rijden
Het is een ingesteldheid van de
chauffeur waardoor hij, ondanks
de fouten van anderen en de
ongunstige rijkondities, de risiko's
voorziet en uit de weg gaat.

Ongelukken vermijden

Ongevallen
aan kruispunten
Een derde van de ongevallen gebeurt aan kruis
punten.

Zie hier enkele wenken:

• bepaal vooraf je reisweg, zodat je zonder aarze
ling of plotse richtingsveranderingen het kruis
punt kunt oprijden
vertraag steeds bij het naderen van een kruis
punt
observeer de andere weggebruikers, ook al heb
je voorrang
ga tijdig na hoe de voorrang geregeld is en reken
er niet te veel op dat anderen je moeten laten
voorgaan

* maak je bedoelingen tijdig kenbaar indien je van
richting gaat veranderen.

Ken je de voorrangsregels nog?
Zoniet is het aangewezen even een wegkode te
raadplegen.

Ongevallen
met tegenliggers
Botsingen met tegenliggers hebben altijd ernstige
gevolgen. Inzittenden van auto's die met een snel
heid van 60 km op elkaar inrijden, ondergaan de
zelfde kracht als bij een vrije val uit een gebouw
van vijf verdiepingen!

Botsingen
met een voorligger
* observeer steeds de gedragingen van de be
stuurder vóór je; maakt hij zijn bedoelingen tijdig
kenbaar?

• wees vooruitziend: zal de bestuurder vóór je niet
in moeilijkheden geraken, zodat hij bruusk moet
remmen?

• bewaar voldoende afstand!

Om deze afstand in meters te kennen, deel je je
snelheid door twee, bv. 60 km/u = 30 m. Tel er de
helft bij (het is dan 45 m) als het wegdek glad is bij
regen, ijzelvorming, sneeuw, modder enz.

Onthoud de "Twee-sekonden-regel"
Als je achter een auto rijdt, op een droog wegdek,
neem een merkpunt ver vóór je (bv. de schaduw

$

Enkele gouden regels om frontale botsingen te
vermijden:
' voorzie het gevaar want een te niisger is soms
verplicht uit te wijken
rij rechts zodat de afstand waar j de tegenlig
ger kruist zo groot mogelijk is

' vertraag onmiddellijk als een ge ligger recht
op je afkomt, aldus heb je meer tijd om te han
delen
verlaat resoluut de weg, als de tegenligger op je
blijft afkomen; vermijd hierbij tegen harde voor
werpen aan te rijden; probeer nooit de tegenlig
ger links te kruisen, want hij kan op het laatste
nippertje naar zijn rechterkant uitwijken.
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van een brug, een kruispunt, een verlichtings
paal, ... ). Als de voorligger voorbij het merkpunt
rijdt, begin je te tellen:
"eenentwintig, tweeëntwintig". Ben je pas na het
tellen aan dat merkpunt gekomen, dan rijd je op
een veilige afstand.

Wanneer de weg vochtig of glad is, moet je één
sekonde bijtellen: "eenentwintig, tweeëntwintig,
drieëntwintig".

Nemen
van bochten
' hou de weg vóór je in het oog en kijk zo ver mo
gelijk, ook voorbij je voorligger!

' vertraag vóór het ingaan van de bocht en scha
kel zo nodig naar een lagere versnelling; in de
bocht zelf gas aanhouden

· rij uiterst rechts om botsingen te vermijden,
zeker in een bocht naar links
nooit inhalen als je er niet 100% zeker van bent
dat de weg over een voldoende afstand vrij is

De zes faktoren
Denk altijd aan de zes faktoren die een ongeluk
kunnen veroorzaken:

ZICHT,
WEER,
WEG,
VERKEER,
AUTO EN BESTUURDER.

Zijn ze allemaal gunstig, dan is er geen vuiltje aan
de lucht, maar verslechteren ze, dan is het oppas
sen geblazen en moet je je rijgedrag aanpassen.

Belangrijk is dat je je op elke rit voorbereidt. En
dat hoeft maar enkele sekonden te duren. Denk
vóór je start enkele sekonden na over de rijom
standigheden die je waarschijnlijk zult beleven.

Zijn er ongewone omstandigheden te verwach
ten in verband met het zicht, het weer en de
weg? Hoe is de staat van mijn wagen? En als
ik geneesmiddelen neem, hebben die een in
vloed op mijn stuurvaardigheid?

•
Regels voor
het inhalen
• hou rekening met het verkeer dat achter en
naast je rijdt; vergeet niet dat je niet alles in de
spiegels kunt zien, maar dat er nog dode hoeken
overblijven; kijk dus even opzij

• duid tijdig je zijdelingse verplaatsing aan met de
richtingslichten en wijk geleidelijk uit
kijk uit voor het tegenoverliggend verkeer; is het
nog ver genoeg om in te halen en hoe snel rijdt
het nog?
botsingen bij een inhaalbeweging zijn altijd fataal
omdat zij voorvallen bij hoge snelheid; kijk dan
goed uit: is de weg over voldoende afstand vrij?
vergewis je ervan dat je op zeer korte tijd kunt
inhalen

' bij twijfel: nooit inhalen!

Defensief rijden is ongevallen vermijden!
Een raad van het BELGISCH INSTITUUT
VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID en politie
Edegem.

î START
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Fietsendiefstal
Het gebeurt nog veel te veel !
Enkele adviezen:
1. Zorg voor een veilig slot.

2. Gebruik dat slot.

3. Leg je fiets vast aan een vaste konstruktie;
maak gebruik van fietsenrekken of -stallingen.

4. Zet bij duisternis je fiets niet op onverlichte
plaatsen. Laat hem zeker 's nachts niet op straat
staan.

5. Is je fiets gestolen, doe dan onmiddellijk aangif
te bij de politie.

6. Maak gebruik van de kosteloze mogelijkheid je
fiets te laten graveren. Aan de hand van het regis
tratienummer kan de politie de fiets indien hij
wordt gevonden aan de eigenaar terugbezorgen
en dieven vlugger betrappen.

Voor het graveren van je fiets kan je terecht in het
gemeentelijk magazijn, Zomerlei 37, Edegem
(poort naast de brandweer). Het magazijn is open
op werkdagen tussen 8 en 11.30 uur en tussen
12.30 en 15.30 uur. Een afspraak is niet nodig.

Laten we er samen iets an 'oen!
f)

Konstrukties in de
voortuinstroken
Edegem is een residentiële gemeente die voor
haar inwoners evenals voor mensen van buiten de
gemeente als zeer "groen" wordt ervaren. Een niet
onaardig aandeel van dit groen karakter hebben
we te danken aan de alom aanwezige voortuinen.

De laatste jaren zijn er echter een aantal tenden
sen merkbaar die dit groene karakter langzaam
maar zeker aantasten en ondermijnen. Voortuinen
worden systematisch volledig verhard om de 2de
of 3de wagen ook te kunnen stallen. Voortuinen
worden afgesloten met hoge afsluitingen in hout of
riet om de privacy van de bewoner te verhogen. Er
verschijnen allerhande niet toelaatbare konstruk
ties in deze voortuinstroken.

In dit artikeltje willen wij daarom graag duidelijk
stellen dat er in verband met deze zones duidelij
ke stedebouwkundige voorschriften bestaan.

- Zijn toegelaten: planten en levende hagen
(mits naleving van de bepalingen van het
veldwetboek)

- Zijn verboden in de voortuinstroken: houten
tuinhuisjes, fietsenstallingen, bergplaatsen

voor vuilnisemmers, houten en rieten afslui
tingen, enz.

- Zijn onderhevig aan een bouwvergunning van
het Schepenkollege: afsluitmuurtjes en oprit- fi
ten en verhardingen voor autostaanplaatsen
(onder bepaalde voorwaarden).

Gezien de recente evoluties zien wij ons verplicht
om de kontrole op het naleven van deze voor
schriften te versterken en zal er strenger worden
opgetreden tegen overtredingen.
Wij willen hiermee geen heksenjacht openen op il
legale konstrukties, maar vinden het belangrijk ge
noeg om over het individuele belang heen, de
leefbaarheid van onze residentiële straten en plei
nen en de woonkwaliteit in het algemeen te vrijwa
ren. Wij hopen dat ook u hiervoor enig begrip kan
opbrengen en ons helpt bij de verwezenlijking van
dit doel.

Onze dienst Ruimtelijke Ordening (Berkenhof,
Kontichstraat 48, tel. 450.42.00) staat steeds voor
u klaar voor het verstrekken van informatie over
wat wel en niet kan. INFORMEER vooraf en
VOORKOM PROBLEMEN nadien.
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Op zaterdag 24 september 1994 werd het ecopark
plechtig geopend. Met genoegen maar niet geheel
buiten onze verwachting, stellen wij vast dat het
ecopark druk bezocht wordt. Tot eind november
konden wij namelijk reeds 3.221 bezoekers, wat
gemiddeld overeenkomt met 73 bezoekers/dag,
helpen bij het deponeren van hun gesorteerd
afval.

>ul
U
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In het gemeentelijk informatieblad van augustus
1994 (nr. 157) vond u een speciale katern met al
gemene informatie over het ecopark. In het daar
opvolgend nummer kwam vervolgens de politie
verordening m.b.t. het ecopark ter sprake. In deze
katern zullen de belangrijkste bepalingen van de
politieverordening m.b.t. het ecopark, de schei
dingsregels en de recente ontwikkelingen aan bod
komen.

De openingsuren van het ecopark werden recen
telijk uitgebreid tot 26 uren per week. Wij vragen u
wel de afvalstoffen uiterlijk 15 minuten voor slui
tingstijd aan te bieden.

Openingstijden Ecopark
Dinsdag 9.00- 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00- 18.30 uur
Donderdag 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag 13.00 - 18.30 uur
Zaterdag 11.30- 16.30 uur

Het ecopark is gesloten op maandag en op zon
en feestdagen.

Omschrijving en scheidingsregels
afvalstromen
Hergebruik en recyclage van afval zijn enkel te re
aliseren, indien het afval reeds aan de bron gesor
teerd wordt. Hieronder volgen dan ook kort per af
valstroom de belangrijkste scheidingsregels. De
afvalstoffen die niet volgens de scheidingsregels
gesorteerd zijn, kunnen geweigerd worden.

Papier en karton
Papier vervuild met olie, vetten, verf,..., carbonpa
pier, kunststoffen, ponskaarten met magneetban
den, touw- brik- en blisterverpakking en geplastifi
ceerde en gealuminiseerde zakjes behoren niet in
de papiercontainer.

Kunststof
Enkel kunststofflessen zijn toegelaten in de kunst
stoffraktie. Verpakkingen die chemicaliën (zoals
pesticides, foto-ontwikkelaar,...), stoffen met
zware metalen (zoals verf,...) of licht ontvlambare
en explosieve materialen (zoals benzine, thin
ner,...) hebben bevat, mogen hier niet aanvaard
worden.

De kunststofflessen dienen gescheiden te worden
in 3 frakties, zijnde:
- Polyvinylchloride (PVC): doorzichtig, vaak blauw
achtige tint en lasnaad aan de onderkant van de
fles (flessen van verscheidene niet-koolzuurhou
dende waters);

- Polyethyleentereftalaat (PET): doorzichtig, las
punt aan de onderkant van de fles (koolzuurhou
dende frisdranken);

- Polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE): licht
dicht of lichtdoorlatend, diverse kleuren (bv. van
wasprodukten en melk).

De flessen moeten leeg en proper zijn en de dop
jes dienen apart gehouden te worden.

Metaal
In de metaalcontainer mogen ferro (o.m. oud ijzer,
blikjes) en non-ferro metalen (o.m. aluminium,
koper, lood, zink,...) gedeponeerd worden. Kroon
kurkjes kan u apart aanbieden. Bij het afleveren
van metaal dienen de niet-metalen onderdelen wel

ECOPARK

POLITIEVERORDENING ENe SCHEIDINGSREGLEMENT
De politieverordening i.v.m. het gebruik van het
ecopark en de scheidingsregels liggen ter inzage
in het ecopark en bij de groen- en milieudienst,
Fort 5.

Dit politiereglement moet de goede werking van
het ecopark waarborgen en de misbruiken voorko
men. Elke bezoeker is dan ook verplicht zich te
houden aan de bepalingen ervan, inbegrepen het
scheidingsreglement.

Toegankelijkheid
Het ecopark is gelegen langs Kattenbroek, een
zijstraat van de Prins Boudewijnlaan (juist voorbij
Terelststraat).

Enkel inwoners van Edegem mogen hun gesor
teerd huishoudelijk afval naar het ecopark bren
gen. In dit kader dient tevens uitdrukkelijk vermeld
dat bedrijfsafval, afkomstig van middenstand, zelf
standigen en bedrijven, niet mag aangeboden
worden.
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Ecopark
. t ie.ie

zoveel mogelijk verwijderd te zijn.
Een oude koelkast bevat ongeveer 600 gram
CFK's en zo'n 300 gram smeerolie. Vooraleer de
koelkasten met het oud metaal worden meegege
ven, worden op het ecopark eerst de CFK's en de
smeeroliën uit de koelsystemen afgetapt. Om het
aftappen mogelijk te maken, dienen de koelkasten
dan ook afzonderlijk aangeboden te worden.
Spuitbussen en metalen potten met verfresten, ...
mogen niet in de metaalcontainer, maar horen
thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA).

Bouw- en sloopafval met uitzondering van as
bestafval
In de puincontainer mag enkel steen- en beton
puin, tegels, dakpannen en steengruis worden ge
deponeerd. Asfaltpapier, golfplaten, plaaster, e.d.
mogen niet in de puincontainer, maar horen thuis
in de container voor niet-brandbaar afval.

Textiel
In de textielcontainer kan u terecht met alle
(draagbare) oude kleding, schoenen (gepaard),
handtassen en lederwaren. Wij vragen wel om de
kleren niet los in de container te werpen, maar
eerst te verpakken in een papieren of plastieken
zak.

Glazen flessen
De ongebroken glazen flessen kan u sinds kort op
het ecopark apart afgeven. Ze dienen wel gesor
teerd te worden in Champagne-, Bourgogne-,
Bordeaux-, aperitief-, Alsace-, fruitsap-, sterke
drank- en jeneverflessen.
De gebroken glazen flessen dienen in 2 frakties te
worden aangeboden zijnde: wit en gekleurd glas.
Porselein, aardewerk, stenen, beeldbuizen, auto
ruiten, spiegels, vensterglas, lampen en serreglas
horen niet thuis bij deze frakties.
Stoppen, kurken en deksels van flessen en boka
len moeten verwijderd worden. De recipiënten
moeten tevens leeg en zuiver worden aangeleverd.

Groenafval
Het groenafval bestaat uit grasmaaisel, wiedsel,
bladeren, haagscheersel en snoeihout. De maxi
mum diameter van het snoeihout bedraagt 10 cm
aan de basis. Zand en steenpuin horen niet thuis
bij het groenafval.

Autobanden
Het is enkel toegestaan banden van personenwa
gens aan te bieden. Ze dienen van hun velg ont
daan te zijn.

Motorolie
Motorolie dient afgeleverd in gesloten en lekdichte
reservoirs. Er mag maximaal 20 liter worden inge
leverd.
Antivries, verven, oplosmiddelen, frituurolie en
dergelijke mogen niet bij de afvalolie.

Frituuroliën en -vetten
Frituurolie dient afgeleverd in gesloten en lekdich
te reservoirs (max. 20 1). Ze mag niet vermengd
zijn met andere oliën of vloeistoffen. Frituurvet
dient zodanig verpakt te zijn dat het op een een
voudige wijze uit het verpakkingsmateriaal kan ge
haald worden.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
KGA dient u in gesloten lekdichte reservoirs (liefst
originele verpakking) af te leveren. Indien u een
ander dan het oorspronkelijk reservoir gebruikt,
dan dient u duidelijk de naam van het produkt
erop te vermelden. De produkten mogen niet ge
mengd zijn. De maximaal aangeboden hoeveel
heid bedraagt 25 kg.

Afvalolie, frituurvetten, TL-lamper r ccu's moet
u apart afgeven. De TL-lampen n iet gebro
ken zijn.

Restafval
Het restafval dient, op aanwijzing
wachter, te worden gescheiden
niet-brandbare afvalstoffen. Er m
ten zakken worden aangevoero.
afval mag slechts 1 m groot zijn.
De maximaal hoeveelheid aangel de materiaal
bedraagt 1 m3. Voor afvalolie en frituurolie en -vet
bedraagt dit 20 I en voor ander KG 25 kg.
De volgende stoffen MOGEN NIET AANVAARD
worden op het ecopark:
- radioaktieve afvalstoffen;
- explosieven;
- microbiologisch besmette afvalstoffen;
- drukhouders (vb. gasflessen), uitgenomen spuit-
bussen en andere kleine drukhouders die niet
door de handel worden teruggenomen;
- giftig afval, zoals gedefinieerd in art. 2 van KB
09/02/76;
- asbestafvalstoffen;
- zand, slib en mest.

Toezicht & inwendige orde
Tijdens de openingsuren is het ecopark perma
nent onder toezicht van de ecoparkwachter. Deze
is verantwoordelijk voor de gang van zaken, waar
onder de identiteitskontrole en het meehelpen sor
teren van afvalstoffen. Zijn aanwijzingen dienen
steeds te worden opgevolgd.
Voertuigen moeten stapvoets rijden. Bij het lossen
van afvalstoffen wordt de motor van het voertuig
stilgelegd.
De bezoekers dienen zowel container als terrein
rein te houden.
Het achterlaten van afvalstoffen buiten het eco
park wordt beschouwd als sluikstorten en is dan
ook verboden.

$

• ecopark
dbare en
en geslo
brandbaar
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Ecopark

•

•

INRICHTING VAN HET ECOPARK
De regelmatige bezoeker van het ecopark zal
reeds opgemerkt hebben dat de inrichting van het
ecopark lichtjes gewijzigd is (zie plattegrond eco
park op de volgende blz.)

Momenteel staan volgende containers opgesteld:
- 2 containers voor steenpuin;
- 2 containers voor groenafval;
- 2 containers voor papier en karton;
- 1 container voor wit glas;
- 1 container voor gekleurd glas;
- 1 container voor houtafval;
- 1 container voor onbrandbaar restafval;
- 1 container voor brandbaar restafval;
- big bags voor kunststofflessen;
- chemikluis voor KGA;
- ASP-container voor verfafval (vast en pasteus);

L_-lampencontainer;
liecontainer;
aten voor frituurolie en voor frituurvet;
alletboxen voor lege verpakkingen van KGA;
ccubox:
xtielcontainer;
•raadcontainers voor inzameling van ongebro
glazen flessen.

WAT GEBEURT ER MET DE INGEZA
M4ELDE AFVALSTOFFEN?
Het merendeel van de containers wordt momen
teel in kontrakt met IHK opgehaald door CO
TRANS/BIFFA. De ophaling van KGA, uitgezon
derd afvalolie en frituurvet, wordt verzorgd door
VAN GANSEWINKEL. Afvalolie wordt opgehaald
door RECUP OIL en frituurvet en -olie door
CODEB. Voor textiel is er een overeenkomst met
OXFAM. De ongebroken glazen flessen worden
opgehaald door v.z.w. WAM (Werkgelegenheids
agentschap Maaseik).

Papier
Het gemengd oud papier wordt meestal gebruikt
voor het maken van grijs karton of golfkarton. Van
een homogene oud-papier-massa, bv. alleen kran
ten, verkrijgt men pulp van een hogere kwaliteit en
dat is dan ook beter geschikt voor het maken van
kringlooppapier.

Plastiekflessen
De kunststofflessen worden hersmolten. Van het
hersmolten materiaal worden o.m. platen, voeder
troggen, kratten, bakken, tubes, buizen, bloempot
ten, matten, vuilniszakken,... gemaakt.

Metaal
Uit het ingezameld metaal worden zoveel mogelijk
de waardevolle metalen (aluminium, koper,...) uit
gehaald voor recyclage. Het andere en tevens

grootste deel wordt gebruiklt in de staalindustrie
(hoogovens).

Steenpuin
Het ingezameld steen- en betonpuin wordt verma
len en gebruikt in de wegenbouw.

Textiel
De ingezamelde goederen worden na sortering:
- herbesteed in tweedehandswinkels, ontwikke

lings- en/of noodgebieden;
- verwerkt tot lompen;
- verwerkt in vilt, isolatiemateriaal, binnenbekle-
ding van auto's,...

Glazen flessen
De ongebroken glazen flessen worden door een or
ganisatie, die werkt met langdurig werklozen en
kansarmen, verder gesorteerd en gespoeld. De on
gebroken glazen flessen worden uiteindelijk ver
kocht aan o.m. wijnboeren en bedrijven die bottelen.

Het ander ingezameld glas wordt verbrijzeld en ver
werkt tot o.m. nieuwe glazen flessen, glasfalt (=
mengsel asfalt en glas), reflekterende verf, tegels,...

Groenafval
Het ingezameld groenafval wordt gekomposteerd
en verkocht als bodemverbeteraar.

Autobanden
De autobanden kunnen o.m. verwerkt worden tot
fluisterasfalt.

Motorolie
De afvalolie wordt door een erkend bedrijf:
- gesedimenteerd: scheiding olie en slib/water
door bezinking;

- gecentrifugeerd en gefiltreerd: scheiding olie,
water en slib tot brandstof voor de scheepvaart
of voor de produktie van asfalt;

- of geregenereerd: bv. distillatie en waterstofbe
handeling tot basisolie, die door opwerking nieu
we smeerolie geeft.

Frituurolie
De frituuroliën worden gezuiverd en kunnen o.m.,
vermengd met dierlijke vetten, verwerkt worden tot
veevoeder.

KGA
Het grootste deel van het KGA wordt door een ge
specialiseerd bedrijf verbrand aan een zeer hoge
temperatuur en zeer strikt te volgen milieuvoor
waarden. Uit sommige produkten kunnen bepaal
de komponenten voor hergebruik gehaald worden
(bv. zilver uit fixeer).
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Plattegrond
Ecopark

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
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Zorg voor het
leefmilieu

@

•

Data 1995 inzameling KGA() met chemocar

2 februari 3 februari 4 februari
1 juni 2 juni 3 juni
5 oktober 6 oktober 7 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

1 12.30-14.30 St.-Goriksplein
F

3,30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraai

0-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

+ 30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

l 18.30-19.30 Kerkplein gemeenteplein
1

6 april 7 april 8 april
3 augustus 4 augustus 5 augustus
7 december 8 december 9 december

10.00-12.00 gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

13.30-14.15 Buizegemlei W. Herreynsstraat
(t.h.v. Gorikspl.) (speeltuin)

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

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

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

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

• klein gevaarlijk afval
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Zorg voor het
leefmilieu
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Inzameling ongebroken glazen
flessen op het ecopark
Een aanzienlijk deel van uw glasafval bestaat uit
ongebroken glazen flessen. Deze worden momen
teel samen met de gebroken glazen flessen inge
zameld in de gekende glascontainers en verwerkt
tot o.m. nieuwe glazen flessen, glasfalt (= meng
sel asfalt en glas), reflekterende verf, tegels...
Vanuit milieu-oogpunt is het echter aangewezen
om de ongebroken glazen flessen rechtstreeks
terug te gebruiken.

Daarom worden op het ecopark, in
samenwerking met V.Z.W. Werk
gelegenheidsagentschap Maaseik
(vzw WAM), de ongebroken glazen
flessen apart ingezameld.

De V.Z.W. WAM ontwikkelt en be
heert tewerkstellingsprojekten,
waaronder het glasrecyclage-projekt. Dit projekt
startte in november '87 en verliep in eerste instan
tie enkel in samenwerking met de horeca van
Maaseik en omgeving. Momenteel wordt het pro
jekt over gans Vlaanderen uitgebreid zowel bij de
horeca als op de gemeentelijke containerparken.

Het projekt biedt intussen werk aan 35 mensen
die langdurig werkloos zijn ofwel een bestaansmi
nimum kregen uitgekeerd.

De opgehaalde flessen worden op het ecopark in
draadcontainers ingezameld. De bezoeker dient
de ongebroken flessen te sorteren in Bordeaux-,
Bourgogne-, jenever-, aperitief-, sterke drank-,
AIsace- (Elzas), Champagneflessen en fruitsapbo
kalen. De ingezamelde flessen worden door v.z.w.
WAM gratis opgehaald en naar een loods ge
bracht waar ze via een transportband een eerste
selektie ondergaan (grofsortering). Daarna ge
beurt een fijne sortering naar o.m. vorm en hoogte
van de fles. Dan worden deze flessen ontlood of
van ringen ontdaan (jenever, porto,...) en gaan
naar een spoelinstallatie. Na de spoeling worden
ze op een pallet gezet en verpakt om zo aan de
klant geleverd te worden.

Recy-kleren met Oxfam
De inzameling van textiel op het ecopark wordt
samen verzorgd met OXFAM. Op deze wijze
wordt gekozen voor het samengaan van zorg voor
het leefmilieu met zorg voor de Derde Wereld.

OXFAM is namelijk een niet-gouvernementele or
ganisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Deze
organisatie steunt jaarlijks een honderdtal klein
schalige maar konkrete projekten in de Derde
Wereld. De projekten zijn niet enkel gericht op
dringende noodhulp, maar willen veeleer de bevol
king helpen op weg naar een duurzame eigen ont
wikkeling. Hieraan wordt zo'n 230 miljoen frank
besteed. Deze solidariteit is mogelijk dank zij een
medefinanciering vanuit de Belgische regering en
de Europese Unie, en dank zij de middelen die
Oxfam zelf opbrengt via giften, Wereldwinkels,
speciale akties... Deze eigen middelen bedragen
de laatste jaren zowat 40 tot 45 miljoen frank.
Daarvan is gemiddeld 12 miljoen netto afkomstig
van de aktiviteiten in de sektoren tweedehands
kleding, brocante en wenskaarten.

Wat gebeurt er met opgehaalde
kleren?

.iiP ~ De ingezamelde kleren woren ver-
lf / kocht aan het door OXFAM opge@ richte, maar nu zelfstandig koöpe

ratief bedrijf TRICOOP in Verviers.
Tricoop heeft zich gespecialiseerd
in het sorteren en verwerken van

tweedehandse kleren, zodat elk kledingstuk zijn
juiste bestemming krijgt.
Ongeveer de helft is direkt geschikt om weer ge
dragen te worden: deze kleren zijn bestemd voor
verkoop in winkels voor tweedehandse kleren, in
België en in de ons omringende landen, voor
noodhulp als zich ergens een katastrofe voordoet,
of voor export. Een 15% wordt verknipt tot poets
vodden en gebruikt in de automobielindustrie, in
drukkerijen, bij de spoorwegen, enz. De overige
35% is recycleerbaar tot totaal andere produkten,
zoals vilt, isolatiemateriaal, binnenbekleding van
auto's, enz. Een klein gedeelte tenslotte, zowat
5%, gaat niet naar Tricoop, maar wel rechtstreeks
naar de eigen OXFAM-winkels, waar de kleren
verkocht worden ten bate van deze ontwikkelings
projekten.
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Tuinafvalcontainers
De tuinatvalcontainecs ,ijn uit het ti~
straatbeeld verdwenen. De inwo
ners kunnen voortaan met hun
groenafval nog uitsluitend terecht
op het Ecopark.

- Dirk Fissers, Nic. Lemmensstraat 2, 2650
Edegem

Wedstrijd
'Win een poster voor je klas'

Frituurvet en motorolie

+vat aankoopaktie

Wat gedaan bij
sneeuw of ijzel?

Tijdens de miliebeurs op 24 en 25 september
1994, ter gelegenheid van de opening van het
ecopark, kon je deelnemen aan een wedstrijd over
natuurbehoud, ingericht door de bioklas. Uit de
111 deelnemingsformulieren werden 24 winnaars
geloot, nl. Domien Delforge, Roel Ramsdonck,
Femke Lauwers, Anthony Tsanyi, Charlotte
Delforge, Lies Lauwers, Luc Vanhaute,
Sofie Manheim, Michel Van Damme, Oliver De
Reu, lmke Rombouts, Sofie Metsu, Jonas
Depuydt, Mark Strymans, Yves De Cleene, Jeroen
Van Olmen, Vincent Morre, Eline Sallaets, Tijs
Delbeke, Alain Keersmaekers, Anne Strymans,
Pavex De Meyer, Juli Van Meirhaeghe en Jurgen
Kets.
Zij wonnen allemaal een poster 'Bescherm het
bos, dan bescherm je ook deze vogels'. De pos
ters werden inmiddels aan de leerkrachten van de
winnaars bezorgd.
Proficiat en nog veel 'natuur'-kijkplezier!

0
Op zondag 25 september, ter gelegenheid van de
ope ing van het ecopark, vond op de ecobeurs de
trekking van onze VAM-vat-wedstrijd plaats. Al wie
tussen 20 september '93 en 23 september '94 een
kompostvat kocht, was kanshebber om een boe
kenbon t.w.v. 5.000,- fr. te winnen. Een onschuldi
ge kinderhand trok de naam van dhr. J.Loos,
Eugenio Pacellilaan 30.

Door de huisvuilophaaldienst wor
den daardoor nog slechts frituur
olie en motorolie van uitsluitend
huishoudelijke oorsprong meegenomen.

Om veiligheidsredenen moeten
gevaarlijke stoffen en solventen
voortaan worden afgeleverd op het
Ecopark of aan de chemocar.

•
Milieuwedstrijd
Ter gelegenheid van de ecobeurs werd een mi
lieuwedstrijd voor leerlingen van het lager onder
wijs en van het secundair onderwijs georgani
seerd. In het totaal deden 82 leerlingen mee aan

de wedstrijd, waarvan 24 leerlin
gen al de vragen korrekt heb
ben beantwoord. Tijdens de mi
lieuraad van 7 december '94
werden uit de juist beantwoorde
vragenlijsten acht winnaars ge
trokken. De volgende leerlingen
ontvingen een natuurboek of
een boekenbon t.w.v. 750 fr.:

- Katrien Wuyts, Valentina Le Delierstraat 18,
2650 Edegem

- Pia Breugelmans, Gebroeders van
Raemdoncklaan 35, 2650 Edegem

- Annik Verlinden, Parklaan 97, 2650 Edegem
- Julie Dandelooy, Mortselstraat 54, 2650 Edegem
- Eveline Verbist, de Burletlaan 166, 2610 Wilrijk
- Mark Fissers, Nic. Lemmensstraat 2, 2650
Edegem

- Tom Gerardts, Volkerenlaan 27, 2610 Wilrijk

• Steeds een breedte van 1 meter op het voet
pad vrijmaken:
- hetzij van ijzel: strooien van zand, as, zagemeel
of zout
- hetzij van sneeuw: verwijderen 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 weinig mogelijk zout:
10 à 20 gram volstaan voor 1 vierkante meter!

Voorzichtig met zout,
als je van planten houdt!

Vuilnisemmers
Voortaan worden er geen vuilnisemmers meer
aan de bevolking verkocht.
De inwoners die nog over een vuilnisemmer (ge
galvaniseerd of PVC) beschikken, mogen deze
verder blijven gebruiken.
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Ontwikkelingssamenwerking
Opbrengsten (per 1 december 1994)
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Belgische staat betekent dit, dat on-
geveer 7.000.000 BF gestort wordt
ten voordele van onze projekten.

EDEGEM

Gemeentelijke
Toelage
Projekten:

800.000 BF
Medische hulp

Ruanda:
100.000 BF

Verkoop verjaardagskalender
"Edegemse Volksfiguren"

446 stuks: 89.200 BF

1

Indische Chaga
400.000 BF

1

November
aktiviteiten

115.000 BF
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Ontwikkelingssamenwerking

@

•

PROJEKTEN
1. Calcutta Rescue vzw/ India

Vocational Training Centre

Net zoals de voorbije jaren, besloot de werk
groep een volgend projekt van het Calcutta
Rescue Fund in India te steunen.

Dit jaar wordt er een nieuw initiatief opgestart,
nl. een "vocational training centre" (d.i. een
centrum voor beroepsopleiding). Hier kunnen
oudere en minder intelligente kinderen die niet
in aanmerking komen voor het traditionele on
derwijs, dan een "stiel" leren. Zo krijgen ze
scholing in tapijten weven, spinnen, fietsen re
pa en, schoenen herstellen enz.

E em zal 200.000 BF overschrijven om dit
pr !t te kunnen opstarten.

2. zima / Ruanda

De inkomsten van de 11.11.11-aktie worden
dit jaar besteed aan een watertoevoerprojekt in
Muzima te Ruanda.

Dit projekt wil de plaatselijke landbouwbevol
king het nodige drinkwater verschaffen voor de
bereiding van voedsel en lichamelijke verzor
ging.

Eerder dit jaar werd reeds 100.000 BF van de
gemeentelijke toelage doorgestort naar
Ruanda voor medische hulp. Het is immers nu
dat dit land onze steun broodnodig heeft.

3. Chimaltenango / Guatemala

Dit projekt, waaraan 2 mensen uit Edegem 
Patrick Naegels en Nancy Jaspers - ter plaatse
meewerken, heeft het verbeteren van de plaat
selijke ekonomische situatie op lange termijn
als basisdoelstelling. Boeren en mikrobedrijfjes
krijgen kredieten om hun aktiviteiten verder uit
te bouwen. Ze worden ook geholpen met de
commercialisering van hun produkten, krijgen
extra vorming en worden tenslotte begeleid bij
het verkrijgen én terugbetalen van hun lening.

De werkgroep besloot dit projekt, dat van de
Belgische co-financiering geniet, te steunen.

VERJAARDAGSKALENDER
'EDEGEMSE VOLKSFIGUREN'

Edegem kent veel karakteristieke figuren. De
verjaardagskalender Edegemse Volksfiguren
kan slechts een greep geven uit het ruim aan
bod van deze mensen. Bij wijze van erkenning
en dank voor wat zij voor Edegem bewust of
onbewust gedaan hebben. Zij geven immers
de sfeer weer waarin Edegem leeft, waarin
Edegem groeit.

Edegemse figuren zijn mensen uit onze ge
meenschap met hun specifieke eigenschap
pen, hun karaktertrekjes, meesterlijk door Rik
Blomme humoristisch voorgesteld. We kennen
en herkennen deze mensen allemaal. Een
aanrader om te kopen of cadeau te geven...

Verkrijgbaar tegen de spotprijs van 200 BF en
uiteraard steunt u hiermee onze gemeentelijke
ontwikkelingsprojekten.

Informatie? Kontakteer Marleen Mortelmans,
tel. 450.42.56, tijdens de kantooruren.
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Nieuws uit de
Gezinsraad

Gezinsdag
Georganiseerd door de Gemeentelijke Gezinsraad
Edegem en de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen Edegem op zaterdag 11 maart 1995 in
de raadszaal van het administratief gebouw,
Kontichstraat 19, Edegem.

1994 was door de UNO uitgeroepen tot het
'Internationaal Jaar van het Gezin'. Daarom willen
wij dit jaar afronden met een studievoormiddag
voor alle Edegemse gezinnen.

Programma:
09.00 uur: opvang van de kinderen, ingedeeld in
leeftijdsgroepen
09.30 uur: ontvangst deelnemers + welkomst
woord door de heer J. Pszeniczko, schepen
10.00 uur: spreekbeurt door Mieke De Veuster:
Gezinstijd, een resttijd?
De vraag is of we in dit prachtige leven nog wel
genoeg tijd over houden voor ons gezin. En als
dat niet zo is, wat doen we daaraan?
10.45 uur: toelichting door Gie Janssens: Kwaliteit
van het gezinsleven
11.00 uur: Indeling in groepen + bespreking:
Groep 1: Tijd
Groep Il: Relaties
12.30 uur: eetmaal in de feestzaal van de Basiliek,
Hovestraat 69
Om organisatorische redenen is inschrijven nood
zakelijk door middel van onderstaande strook.

Kursus "zelfverdediging en weer
baarheid tegen geweld"
voor 14- tot 17-jarige meisjes
De gemeentelijke gezinsraad organiseert een kur
sus "zelfverdediging en weerbaarheid tegen ge
weld" voor 14- tot 17-jarige meisjes.
Deze kursus, die gegeven wordt door Refleks
v.z.w., zal plaatsvinden op 25 februari, van 10.00
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, in de
turnzaal van de Andreas Vesaliusschool,
Kontichstraat 21 te Edegem. p@
Geinteresseerden kunnen zich ins rijven door
betaling van 350,-fr. bij de heer G.''an Ge
nechten, p.a. Kontichstraat 19 te Es er. tijdens
de kantooruren. Indien er 2 leden van eenzelfde
gezin deelnemen wordt de prijs teruggebracht op
250,- fr. per kind.

Let wel, er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar.

é
-----------------------------------De heer en mevrouw , wonende te Edegem .

.................................. schrijven in met personen.

Voornaam+ leeftijd van de kinderen die meekomen:

nemen deel ja - neen aan de maaltijd en betalen fr.

Enkel indien u met uw gezin deelneemt aan de maaltijd betaalt u vooraf 350,-fr per volwassene
en 175,-fr per kind. Om alles in goede banen te leiden verzoeken wij u ten laatste op 28 februari
te betalen bij de heer E. Van Genechten, Administratief Centrum, Sekretariaat (2° verdieping),
Kontichstraat 19 te Edegem.
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Alleen voor vrouwen ?
een sukses in Edegem

•

Ongeveer 600 mensen bezochten de 'Alleen voor
vrouwen?', tentoonstelling over borsten en baar
moeders die in oktober in Edegem te gast was.

Op deze tentoonstelling van het Provinciaal
Instituut voor Hygiëne kreeg de bezoeker een ant
woord op veel vragen, zoals: wat is de kulturele
betekenis van borsten en baarmoeders?, wat kan
er misgaan met de borsten of de baarmoeders?,
hoe wordt een mammografie genomen?, wat is
een uitstrijkje?, hoe werkt de preventie tegen
borst- en baarmoederhalskanker?

na kwalen en kwaaltjes van de borst luid
schap: let vooral op de volgende signa
eltjes, vochtverlies of bloedverlies uit de
iveranderingen van de borst, eczeem

O d de tepel, sinaasappelhuid en vormver
des .,en die ontstaan bij het opheffen van de

l+dier je één of meerdere van deze dingen op
merkt aan je borst, raadpleeg dan je arts voor een
grondig onderzoek. Paniek is echter niet nodig,
deze wijzigingen kunnen ook een onschuldige oor
zaak hebben.

Soms kan borstkanker ontstaan. In België loopt 1
op 13 vrouwen het risiko op borstkanker. Deze
ziekte kan je echter niet voorkomen. Wat je wel
kan doen is er tijdig bij zijn. Dan is vaak een medi

De Sint was op bezoek
Op zondag 20 november 1994 waren de Sint en
zijn zwartepieten te gast in onze gemeente.

Het gemeentebestuur en vooral veel Edegemse
kinderen zorgden voor een hartelijk onthaal aan
het oud gemeentehuis.

Daarna werd stoetsgewijze naar zaal 't Centrum
getrokken. Daar vond een kindernamiddag
plaats, met Arthur van het V.T.M.-programma
Schuif Af als attraktie.
Na afloop kregen de kinderen snoepgoed aange
boden door de Middenstandsraad van Edegem.

Tot volgend jaar Sint!

sche behandeling minder ingrijpend en zijn de
overlevingskansen groter.
Daarom zijn een maandelijks borstzelfonder
zoek en een jaarlijks borstonderzoek bij de arts
aangewezen. Ben je echter boven de 50 jaar, dan
doe je er goed aan om de 2 jaar een radiografie
van de borsten (mammografie) te laten nemen.

Baarmoeder
Baarmoederhalskanker is de meest voorkomende
kanker van de baarmoeder. Eén op 85 vrouwen in
België krijgt deze ziekte. Verdachte signalen zijn
bloedverlies tussen de menstruaties in, na sexuele
betrekkingen en 1 jaar na de menopauze.
Deze ziekte is echter in een zeer vroegtijdig stadi
um op te sporen via het uitstrijkje, dat je om de 3
jaar laat uitvoeren bij je arts.

Indien baarmoederhalskanker vroegtijdig wordt
ontdekt, is er enkel lokale behandeling nodig,
zodat er later nog steeds een zwangerschap kan
ontstaan.

De tentoonstelling 'Alleen voor vrouwen?' is
dit jaar nog te zien in o.m. volgende gemeen
ten:
- Brasschaat, De Hemelhoeve, park van
Brasschaat: 1-9/4/95
- Kontich, Parochiezaal: 9-19/11/95.
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Nieuws uit de
Jeugdraad

Grabbelpas 1995

Een keiharde garantie...
... voor een fijne vakantie
In vele Vlaamse gemeenten wordt tijdens de
schoolvakanties een vakantieprogramma voor jon
geren van 6 tot 16 jaar georganiseerd onder de
gemeenschappelijke naam "Grabbelpas". Zo'n
Grabbelpas-vakantieprogramma zit boordevol kul
turele, kreatieve, edukatieve en sportieve vrije
tijdsaktiviteiten.

Met steun van het V.V.J. (Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten & -konsulerten), dat als overkoe
pelend orgaan optreedt, hebben net zoals de twee
vorige jaren ook de gemeenten Boechout,
Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel een
plaatselijk programma uitgewerkt.

Nieuw is wel dat dit programma uitgebreid wordt
naar de krokus- en paasvakantie .

De aktiviteiten die gedurende deze vakantieperio
den door de 6 gemeenten georganiseerd worden,
staan vermeld in een handige brochure die begin
februari verspreid zal worden via de lagere scho
len in Edegem. De 13- tot 16-jarigen van onze ge
meente zullen deze brochure in de brievenbus krij
gen.

In deze brochure is verder een heleboel nuttige in
formatie terug te vinden over de Grabbel
paswerking in het algemeen, wat je moet doen en
waar je juist moet zijn als je voor een bepaalde ak
tiviteit wil inschrijven ...

Daarnaast kan je met een Grabbelpas ook genie-
ten van allerlei kortingen en voordelen, het ganse
jaar door. Deze zijn gebundeld in de extra-dikke
Grabbelaar, een handige gids me: off ideeên. @
leuke tips en nuttige adressen om je vakzatie nog
aangenamer door te brengen.

De Grabbelpas kost slechts 100 fr. is .naf 13
februari te verkrijgen op het gemeen: t ariaat,
Administratief Centrum, Kontichs at 19 te
Edegem (enkel tijdens de voormidage. en op
woensdagnamiddag), waar ook meer is·formatie
kan verkregen worden (vragen naar dhr. Luc
Bries, tel. 450.42.48).

P.S.: De aktiviteiten die in de grote vakantie
plaatsvinden, worden in een aparte brochure op
genomen. Deze zal op een later tijdstip bedeeld
worden.

R B E
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Met het oog op de speelweken 1995...
Kursusaanbod

@

•

Vakantie, een zee van vrije tijd ?
Tijd om die dingen te doen waar je al zo lang van
lag te dromen.
Tijd ook voor speelpleinwerk waar je een boeien
de brok vakantie kunt beleven.
Tijd voor een heuse speelpleinkursus 1

Elk jaar organiseert de Jeugdraad een aantal
speelweken in de grote vakantie. Elke speelweek
staat onder leiding van een hoofdmonitor, bijge
staan door een 15-tal monitors. Er wordt uitslui
tend gewerkt met vrijwilligers. Velen hebben reeds
een jarenlange ervaring als speelweek-begeleider,
anderen zijn nog niet zo vertrouwd met deze wer
kin.g.

# jiu eze laatste groep hoort en je bent min-
srs ;aar, dan is dit aanbod zeker iets voor
i
u

ugdraad nodigen wij je immers uit om
cursus te volgen die je leert hoe je met

k e> peelt.

1.W..i. Spelewei
De V.z.w. Spelewei is een organisatie gevestigd in
Leuven. Zij biedt je een intensieve zesdaagse op
leiding, die nadien bruikbaar is op het speelplein.
Deze opleiding impliceert dat je al doende leert. Er
worden geen broeken aan banken versleten. Je
krijgt een flink pak achtergrondinformatie mee.
Over hoe je met kinderen speelt, knutselt of danst.
Over hoe je de ruzie tussen Jan en Mieke moet
aanpakken en Over... en over...
Bovendien krijg je, als je na de basiskursus min
stens 60 uren stage loopt op een speelplein of in
een jeugdbeweging, een nationaal erkend brevet
van monitor.

Kostprijs
Deze kursus kost tussen de 3.400 en 3.900 fr. (je
mag zelf het exacte bedrag bepalen).

Wanneer en waar ?
- van maandag 3 tot zaterdag 8 april '95 in
Westmalle (Drieboomkensberg)

- van maandag 1 O tot zaterdag 15 april '95 in
Dworp (Destelheide)

- van maandag 10 tot zaterdag 15 juli '95 in Dworp
(Destelheide)

Info en/of inschrijvingen
Spelewei-sekretariaat, Kapellekensweg 2 te 3010
Leuven, tel. 016/35.05.50.

2. NDO
Het NDO is een landelijk erkende jeugddienst die
al vele jaren ten dienste staat van het speelplein
werk. Naast diverse vormen van advies en bege
leiding zijn een 10-tal NDO-kaderscholen werk
zaam, verspreid over Vlaanderen.

Voor wie?
- Je moet min. 16 jaar worden in de loop van 1995
en woonachtig zijn in de provincie Antwerpen.

- Je wil genieten van een degelijke kursus alvo-
rens als monitor naar het speelplein te trekken.

Kostprijs
De totale kostprijs bedraagt 3.500 fr. Hierin zijn
alle verblijfs- en kursuskosten begrepen.

Wanneer en waar?
Tijdens de krokusvakantie van maandag 27 febru
ari tot zaterdag 4 maart '95 op het speelplein
"Horst", Horstsebaan 14-16 te Schoten.

Waarom zou je deze speelpleinkursus volgen ?
- Omdat deze kursus zélf een boeiende brok va
kantie is.

- Omdat dit een échte speelpleinkursus is.
- Omdat je via deze kursus het attest "basisvor
ming jeugdverantwoordelijke" bekomt.

Info
Meer inlichtingen kunnen verkregen worden bij het
NDO-Vormingscentrum Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen
(tel. 03/232.97.72).
Let wel! Uiterste inschrijvingsdatum voor deze kur
sus: 15 februari.

3. Stichting Kamiel Bizaar
Het jeukt, het tintelt, het kietelt en sprankelt.
Het stroomt, het brandt, het rammelt en borrelt.
Dat moet de kreatieve knobbel zijn van +16-jari
gen die hen dwingt om op een nieuwe, inventieve
en "andere" manier mee te werken in het jeugd
atelier, in de jeugdbeweging, op het speelplein of
op het vakantiekamp.

Wie kan meedoen ?
- Voorkennis of ervaring is niet vereist, enkel inte
resse om kreatief bezig te zijn met kinderen.

- Wie al ervaring heeft (in vrije tijd of beroepsmatig)
kan deze kursus volgen om nieuwe inspiratie op
te doen en andere invalshoeken te ontdekken.

- ledereen die het attest "jeugdbegeleider" wil halen.
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- Je moet wel minstens 16 jaar oud zijn.

Kostprijs
De kursus kost 3.500 fr. Deze prijs omvat: deelna
me aan de kursus, logies en maaltijden, deskundi
ge begeleiding, verzekering, materiaal en kursus
dokumentatie.

Wanneer en waar?
- van maandag 27 februari tot zaterdag 4 maart

'95 in Dworp (Destelheide)
- van maandag 10 tot zaterdag 15 april '95 in
Dworp (Destelheide)

Waarom deze kursus volgen?
Omdat het zeker en vast geen zit- en luisterbijeen
komst is. Integendeel! De inhoud wordt altijd
speels en praktisch gebracht (doe-sessies). Je
leert efficiënt samenwerken in een team: plannen,
afspraken maken, taken verdelen, evalueren, om
gaan met kritiek,...
Het programma omvat o.m.:
- spel en kreativiteit
- expressiemedia
- workshops
- begeleidershouding

En na de kursus?
Een basiskursus volgen is de eerste stap naar een
officieel attest van jeugdverantwoordelijke (moni
tor).
Na deze kursus dien je nog een stage van 60 uren
te lopen in een jeugdvereniging. Je kan deze stage
doen in een werkvorm naar keuze: jeugdatelier,
jeugdbeweging, speelplein, vakantiekolonie,...
De Stichting Kamiel Bizaar helpt je, indien je dat

wenst, bij het zoeken naar een geschikte stage
plaats.

Hierna krijg je een attest "basisvorming jeugdver
antwoordelijke" uitgereikt door het Bestuur
Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.

Info en/of inschrijvingen
Slechts één adres: Stichting Kamiel Bizaar,
Keizerslaan 21/9, 1000 Brussel, tel.: 02/511.36.93.

Algemeen
- Heb je zin om één van deze kursussen te vol
gen, aarzel dan niet om een foldertje aan te vra
gen bij onze jeugdkonsulent Marjon Thienpondt,
die gehuisvest is in het oud gemeentehuis op het
gemeenteplein (tel. 450.43.73).
- Deze basiskursussen kunnen je wellicht van pas
komen in de jeugdbeweging of als veger;id(st)er
bij de speelweken en de Grabbc sai viteiten
die ook in 1995 door de gemeente or iseerd
zullen worden.
- We willen er nogmaals op wijzen a

te in principe de helft van je kursu
taalt; evenwel met een maximum Vé. .C.
persoon. Dit is de huidige regeling.
In het kader van het Jeugdw betidsplan
(JWBP) wordt momenteel wel werk gom alt van
een nieuwe subsidieregeling voor kadervorming.
Het staat echter nu al vast dat het huidige maxi
mumbedrag van 1.000 fr. zeker gegarandeerd
blijft.
Tot op één van de speelweken?

@

meen
ugbe
fr. per

Donderdag 9 februari 1995

om 19.30 uur

'OPEN-JEUGDRAAD'
in de raadszaal van het oud gemeentehuis,
gemeenteplein te Edegem, voor de

@

VOORSTELLING VAN DE JEUGDKONSULENT,
MARJON THIENPONDT,

EN HET NIEUW BESTUUR VAN DE JEUGDRAAD
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Sport en spel Tenn isin itiati e

•
Tijdens de krokusvakantie '94-'95, van maandag
27.02.95 te.m. vrijdag 03.03.95, telkens van
10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt
opnieuw sport en spel voor leerlingen van het
iager onderwijs georganiseerd in en rond de sport
hai "den Willecom".
s ' geleiding van de kinderen gebeurt door pro

tess cle sportmonitoren.

Voor volwassenen:
Beginners A: maandag van 13u30 tot 14u30

Voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar:
Jeugd A: dinsdag van 16u30 tot 17u30
Jeugd B: dinsdag van 16u30 tot 17u30

WAAR: Sporthal "den Willecom", Terelststraat 2
te Edegem

D., ren kunnen onder toezicht in de sporthal
±. en. mits zijzelf hun middagmaal en drank WANNEER:

> gen.

D- co.mingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
10G° kind, verzekering inbegrepen. De betaling
dient wei in zijn geheel (dus niet dag per dag) bij
de inschrijving te gebeuren. Enkel indien het kamp
niet volzet is, kan de eerste dag van de week de
betaling ter plaatse gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan vanaf 27 januari
a.s. in de gemeentelijke sporthal "den Willecom",
Terelststraat 2 te 2650 Edegem (telefoon

• 457.46.62).

Wilt u meer weten? Telefoneer even naar de
sporthal. Wij zijn u graag van dienst!

Maandag
februari 6-13-20
maart 6-13-20

Dinsdag
februari 7-14-21
maart 7 - 14-21

DEELNEMINGSPRIJS:
1.200 fr. per reeks, verzekering inbegrepen
(te betalen bij inschrijving)

MEEBRENGEN: tennisracket en proper sport
schoeisel

INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN:
in sporthal "den Willecom", telefoon: 03/457 46 62.

Zaalwachter gevraagd, voor
licht onderhoud en toezicht

tijdens weekends & op
feestdagen in sporthal

den Willecom, Terelststraat 2,
2650 Edegem, tel. 457 46 62.
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Brandweer-info
Brand is een onheil dat ons allemaal kan bedrei
gen. Onvoorzichtigheid van jezelf of van anderen
lokken dit uit. Daarom is het nodig even stil te blij
ven staan bij de akties die we moeten onderne
men.

Blijf nooit passief:
Als een papiermandje in een leegstaand lokaal
vuur vat kan dat met één of twee glazen water ge
blust worden. Het gaat hier om een goed zicht
baar, snel gedoofd brandje. Maar bij verdachte
rookontwikkeling, zonder zichtbare vlam, kan een
brand zich geniepig verstoppen in een koker, een
vals plafond, een aanpalend lokaal. In dit geval
aarzel zeker niet.

Bel onmiddellijk de 100.
Zowel voor brand, een redding, verstikking en een
ongeval, bel de 100.

De interventie van de brandweer is kosteloos en
de telefoonoproep ook.Let wel: een kwaadwillige
oproep leidt tot het terugbetalen van de onkosten.
Deze kunnen hoog oplopen. Als men belt, blijft
men niet onbekend. De naam en het adres van de
oproeper zijn dadelijk op te vragen in de centrale
van de 100.

Als getuige van een brand, waar je ook bent,
thuis, op het werk, in de stad, blijf niet passief en
zeg niet bij jezelf dat iemand anders wel zal opge
roepen hebben, maar: bel onmiddellijk de 100.

Als je de hulpdiensten kan bijstaan:
Als je de plaats van de ramp goed kent, huisbe
waarders, bewakers, enz... stel je dan ten dienste
van de hulpdiensten. Geef hen richtlijnen over de
gebouwen en licht hen in over mensen die er
eventueel nog in zouden kunnen verblijven.

Als je de hulpdiensten van geen nut kan zijn:
Hinder hen dan vooral niet. Dik de massa kijkers
niet aan: de kijkers hinderen alleen het goede ver
loop van een interventie. Kijkers stellen zich best
op ver van de plaats van de brand en geven ge
volg aan de bevelen van de ordediensten.

Als de hulpdiensten iets vragen:
Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten strikt
op. Ben je in een winkel, bioskoop, feestzaal of
restaurant, evacueer welwillend wanneer de
brandweer of het personeel daartoe verzoekt. Het
gaat immers om je eigen veiligheid. Zelfs al be
merk je geen rook noch vuur, verlaat je niet op de
schijn. Evacueer zo snel mogelijk. Op het werk,
verleen spontaan je medewerking bij mogelijke

evacuatieoefeningen. Doe mee aan evacuatie
oefeningen die de brandweer in gebouwen die je
bewoont, organiseert.

Heb je thuis een snelblusser?
De snelblusser die we voor huishoudelijk gebruik
best verkiezen is een draagbare snelblusser met
ABC-poeder. Dit is een polyvalent poeder voor A
branden: vaste stoffen, B branden: vloeistoffen, en
C branden: gassen. Deze toestellen dragen een
BENOR-kenmerk (Belgische norm). Dit geeft de
waarborg dat dit toestel volgens de laatste
Belgische normen is vervaardigd en er eenslui
dend mee is. Bij de aanschaf van en snelblusser •
moet je ook de jaarlijkse keuring van het toestel
bedingen.

Verstop je snelblusser niet in huis lang of zet
hem op een goede plaats dicht bij een ingangs
deur. Lees de gebruiksaanwijzing op voorhand en
maak er uw gezinsleden op attent.

Moeten we optreden in de plaats van de brand
weer?
In geen geval! Elk begin van brand moet in de al
lereerste plaats meegedeeld worden aan de
brandweer (bel de 100).
Vervolgens en in afwachting van de aankomst van
de brandweer zal men de mensen in gevaar red
den. Men denkt ook aan de dieren. Vervolgens
kan men de vuurhaard bestrijden in de mate van
het mogelijke, zonder de held uit te hangen. •
Overschat nooit je mogelijkheden. Beter is soms
alle voorbereidingen te treffen om het de aan
komst van de brandweer gemakkelijk te maken.
Opwachten op de straat dus en de opritten vrijma
ken. Wagens van bewoners op de straat verplaat
sen. Watermonden in de straat vrij maken van wa
gens. Sleutels voorzien en nadenken welke inlich
tingen men aan de brandweer moet doorgeven
om een vlotte interventie mogelijk te maken (aan-
tal mensen, dieren nog in huis, gasrecipiënten,
lasinstallaties, munities, opslag van snel ontvlam
bare produkten zoals benzine, alkohol enz...).

Bij brand vergeet vooral niet:

1) bel de 100
2) red personen en dieren
3) zet uw persoonlijke blusmiddelen in
4) wacht de brandweer op.
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Gemeentediensten
De gemeentediensten zullen gesloten zijn op vrij
dagnamiddag 14 april (Goede Vrijdag) alsook op
maandag 17 april (2de Paasdag).

Op zaterdag 15 april is er geen dienstverzekering
op de bevolkingsdienst.

Kunstcentrum Huis Hellemans
Gezinsaperitiefkoncert
Meneerke van Buizegem
Tentoonstelling 'Geen tijd. Ik lees.'
Gesproken boek
Publikaties van de Vlaamse overheid
Schrijf wijzer
Akademie voor muziek en woord Edegem
De brandweer zoekt jongeren
voor officierenopleiding
Opvangouders gevraagd

Aktie kankerpreventie
Putwateronderzoek
Aktiviteitenkalender
De Edegemse bevolking
Oproep ontwikkelingssamenwerking
Calcutta Rescue

8
9

9

10

10
11
11
11

12
12

21
21

22-25
26
27
28

Openbare vergaderingen
adviesraden

Kultuurraad
maandag 21 maart om 20.00 uur
raadszaal oud gemeenteuis

Jeugdraad
donderdag 20 april om 2 ur
raadszaal oud gemeente-

Seniorenraad
vrijdag 28 april om 14.0C
raadszaal administratief Do w

Milieuraad
donderdag 4 mei om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Sportraad
maandag 24 april om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

•
Veilig fietsen 13
Verkoop gevonden fietsen en
afgedankt bureaumeubilair 13
Chemocar 14
Ecopark 15
Grabbelpas 1995 16
Kursusaanbod voor jeugdverantwoordelijken 17
Spelen, knutselen en bouwen
door de eeuwen heen 18
Jobstudenten voor gemeentelijke
vakantiespeelklub 18
Fun in the house - KP olé 19
Graveren van fietsen 19
Emancipatie 20
Voorlopige pensioenberekeningen 21

Gezinsraad
maandag 15 mei om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Omwille van organisatorische redenen kunnen •
niet alle openbare vergaderingen van de adviesra
den in deze rubriek vermeld worden.

Raadpleeg daarom ook:
- de lokale kabeltekst op T.V. (mozaïekkanaal
Edegem - pagina 477)
- de gemeentelijke info-foon 'Hallo Edegem'
(tel. 450.42.10 - kies de aktiviteitenkalender)

Koördinatie
Informatiedienst

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

160/maart 1995

INFORMATIE
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Een verruimd
gemeentelijk informatieblad

•

Velen weten het wellicht al, Cultuur Info en Sport
Info, die beide al jaren hun strepen verdiend heb
ben in het gemeentelijk informatielandschap, zijn
als afzonderlijke uitgaven verdwenen. Deze info
bladen van respektievelijk de gemeentelijke kul
tuurraad en de gemeentelijke sportraad werden in
middels samengesmolten met het gemeentelijk in
formatieblad.

Zo moet de Edegemse lezer voortaan nog slechts
naar één infoblad uitkijken, om zijn honger naar
gemeentelijke informatie te kunnen stillen.

In dit eerste verruimde gemeentelijk infoblad
Edegem ziet een gezamenlijke aktiviteitenkalen
der het licht. Daarin kunnen alle bij de gemeente
lijke adviesraden aangesloten verenigingen- wel
iswaar onder zekere voorwaarden - hun aktivitei
ten aankondigen. Het bezorgen van de gegevens
moet gebeuren via de sekretaris van de advies-

raad waarbij de vereniging in kwestie is aangeslo
ten.

Daarenboven krijgen de bij de gemeentelijke ad
viesraden aangesloten verenigingen voortaan
plaatsruimte in het gemeentelijk informatieblad ter
gelegenheid van bijzondere momenten, zoals jubi
lea, opendeurdagen, enz. De teksten dienen door
gespeeld zoals hierboven beschreven.

Ook is het de bedoeling om regelmatig via het in
foblad ruchtbaarheid te geven aan gewijzigde kon
taktadressen van de verenigingen. Het signaleren
van een gewijzigd kontaktadres kan met onder
staande strook.

Zoals bij alle veranderingen wordt het in het begin
even wennen geblazen; een beetje goede wil van
alle betrokkenen dan maar, ook van de lezer!

•

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:

Telefoon:

Datum: Handtekening:

Te zenden naar:
Gemeentebestuur Edegem, Informatiedienst, Kontichstraat 19, 2650 Edegem
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De nieuwe gemeenteraad

». IJ
.+=7:

•

4. DE RIDDER Dirk, schepen

5. GORIS Joost, schepen

6. PSZENICZKO Jan, schepen

7.LAFORCE-JANSSENS Frieda, schepen

8. VAN DEN AVONT Robert, raadslid

9. VAN PUT Brigitte, raadslid

10. KERREMANS Jacques, raadslid

11. VERGAUWEN Dirk, raadslid

12. VAN NECK Walter, raadslid

13. VANHAUTE Marc, raadslid

14. BOSSUT-TACK Kristien, raadslid

21. DE BROUWER René, raadslid

22. AERTS-LIETAER Luce, raadslid

23. SYSMANS-GYS Paula, raadslid

24. BERGMANS Jos, raadslid

25. DOURCY-BELLE-ROSE Brigitte, raadslid

26. POLAK Myriam, raadslid

27. DE CLEYN Edwin, raadslid

GS. MAURISSEN Corny, gemeentesekretaris

(') De heer René De Brouwer heeft omwille van
een wettelijke onverenigbaarheid ontslag geno
men uit de gemeenteraad. Zijn opvolger, de heer
Filip Van Elsen, heeft op 23.2.1995 de eed afge
legd.

•

In ons vorig informatieblad deelden wij u reeds de 15. BUELENS Vera, raadslid
nieuwe samenstelling vanaf januari 1995 van de
gemeenteraad mee. 16. DUJARDIN Godelieve, raadslid

Een foto had u echter nog te goed. 17.VAN DEN DURPEL Walter, raadslid

1. SNYDERS Koen, burgemeester 18. VAN NOYEN Hugo, raadslid

2. RUMES Rony, schepen 19. DE SCHAMPHELAERE Mia, raadslid

3. GOOSSENS-LUYCKX Terry, schepen 20. OUDEN Elke, raadslid
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Spreekuren
burgemeester en schepenen

•

De leden van het kollege van burgemeester en
schepenen houden spreekuur in het administratief
gebouw, Kontichstraat 19, op de hiernavolgende
tijdstippen.

Afspraken voor een ander tijdstip kunnen gemaakt
worden via de aangeduide kontaktpersonen op
het telefoonnummer 450.42.00, tijdens de kantoor
uren.

Koen Snyders
Burgemeester
maandag van 19 tot 20 uur en
dinsdag van 10 tot 12 uur
of op afspraak
kontaktpersoon : Kristel Kussé

Rony Rumes
Schepen van milieubeleid en ruimtelijke
ordening
maandag van 20 tot 21 uur en
donderdag op afspraak
kontaktpersoon : Marianne Bellon

Terry Goossens-Luyckx
Schepen van sport, parken en plantsoenen
dinsdag van 10 tot 12 uur
kontaktpersoon : Hugo Verreyken (tel. 448.00.78)

Dirk De Ridder
Schepen van verkeersplanning, stedebouw,
rechtszaken en middenstand
op afspraak (tel. 440.86.80)
kontaktpersoon: Nicole Van Gysel

Joost Goris
Schepen van openbare werken en
verkeersinrichting
dinsdag van 16.30 tot 18.00 uur of op afspraak
kontaktpersoon : Luc Bries

Jan Pszeniczko
Schepen van sociale zaken, gezin, onderwijs
en ontwikkelingssamenwerking
maandag van 16 tot 18 uur of op afspraak
kontaktpersoon : Marleen Mortelmans

Frieda Laforce-Janssens
Schepen van kultuur, jeugd en emancipatie
woensdag van 15 tot 17 uur
kontaktpersoon : Theo Schammelhout

De burgemeester en de schepenen zijn daarenbo
ven steeds telefonisch bereikbaar via de gemeente
lijke info-foon 'Hallo Edegem' : tel. 450.42.1 0. De
oproeper, die wel in het bezit moet zijn van een te
lefoontoestel met druktoetsen, kan dan een bericht
inlezen in de 'gesproken brievenbussen' van de
burgemeester en schepenen.
Druk 1-1-1-2-3-2.
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Het gebeurde in de
gemeenteraad ___, _

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
In zitting van 23 januari 1995 van de gemeente
raad werden de 11 leden van de raad van het
O.C.M.W. verkozen. Hieronder vindt u de samen
stelling.

Deze raad voor maatschappelijk welzijn, waarin
naast de 11 raadsleden ook de burgemeester en

de O.CM.W.-sekretaris zitting hebben, is verant
woordelijk voor het beleid van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.).

Tijdens de eerste vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn op 3.4.1995 zal de
O.C.M.W.-voorzitter verkozen worden.

Naam Voornaam Strekking Adres
'6

Trienpont Liliane CVP-ED Prins Boude in/aan 319/9

Dombrecht Robert CVP-ED Tony Bergmanstraat 35/1

Platteau Willy CVP-ED Adriaan Willaertsiraat 60

Lenaerts Jan CVP-ED Oude-Godstraat 12

Faes Christine CVP-ED Hovestraat 161/bus 25

Vermeulen-Goris Brigitte CVP-ED Leo Baekelandstraat 6

Lagrange Thierry VLD Baron de Celleslaan 18

Henssen Pascal VLD Varenblok 6

Van Herwegen Christ AGALEV Herfstlei 5

Veile Hilde AGALEV Fort V-straat 58

Buisseret-Beuten Agnes VL.BLOK Fort V-straat 38

Abonnement agenda's gemeenteraadszittingen
Via het abonnement op de agenda's van de gemeenteraadszittingen krijgen de geïnteresseerde
burgers informatie thuis gestuurd omtrent de vergaderingen van de gemeenteraad en alle onder
werpen die binnen deze raad zullen besproken worden.
Heeft ook u belangstelling voor de werking van de gemeenteraad, stort dan 200 fr. op rekening nr.
000-0009054-33 van het gemeentebestuur Edegem, onder vermelding "Abonnement Gemeente
raad".
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Ingebruikneming
viswater Romeinse Put

•

•

Op zaterdag 1 april zal het nieuwe viswater
Romeinse Put plechtig ingevist worden en dat is
geen aprilvis. Vanaf die datum om 12 uur wordt
het nieuwe viswater vrijgegeven aan alle houders
van een gemeentelijke visvergunning.

Programma
09.00 tot 09.45 uur: Voorbereiding van de "vis

wedstrijd".
10.00 tot 11.00 uur: Bekende Edegem naars be

twisten een "viswedstrijd",
hierin bijgestaan door ver
scheidene vissers van de er
kende Edegemse klubs.

11.00 tot 11.45 uur: Receptie ter gelegenheid van
de ingebruikneming van het
nieuwe viswater.

12.00 uur: Officiële vrijgave van het vis
water aan alle houders van
een gemeentelijke visvergun
ning.

Ook u bent welkom op deze plechtigheid!

Een visvergunning kopen ?
Dat kan op de gemeenteontvangerij, Kontichstraat
17. Voor Edegemse inwoners tot 60 jaar kost deze
jaarvergunning 500 fr. en voor Edegemse inwo
ners boven de 60 jaar 250 fr.; niet-Edegemnaars
betalen respektievelijk 750 fr. en 375 fr .
Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis op de kaart van
een ouder, grootouder of voogd ingeschreven
worden. De gemeentelijke visvergunning is geldig
voor het viswater Fort 5 (sedert 1 januari) en voor
het nieuwe viswater Romeinse Put (vanaf 1 april
om 12 uur) en is geldig tot 31 maart van het jaar
daaropvolgend.

Sport en spel in 'den Willecom'
Tijdens de paasvakantie '95, van maandag 3.4.95
t.e.m. vrijdag 7.4.95 en van maandag 10.4.95
t.e.m. vrijdag 14.4.95, telkens van 10u00 tot
12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt opnieuw
sport en spel voor leerlingen van het lager onder
wijs georganiseerd in en rond de sporthal 'den
Willecom'. De begeleiding van de kinderen ge
beurt door professionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
blijven eten, mits zij zelf hun middagmaal en drank
meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
1.000 tr. per kind per week, verzekering inbegre-

pen. De betaling dient wel in zijn geheel per week
(dus niet dag per dag) bij de inschrijving te gebeu
ren. Enkel indien het kamp niet volzet is, kan de
eerste dag van de week de betaling ter plaatse
gebeuren.

Inschrijvingen
gemeentelijke sporthal 'den Willecom',
Terelststraat 2 te 2650 Edegem
(telefoon 457.46.62).
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Gemeentelijk

HUIS
Strijdersstraat

Kunstcentrum
HELLEMANS
14 - 2650 Edegem

Kalender
Tentoonstel I ingen

Van 11 maart tot 2 april wordt in Huis Hellemans een
tentoonstelling georganiseerd met werken van

MON GELPER
schilderijen

"Mon Gelper biedt de syntese van zijn ervaringen
met - en bedenkingen rond - de mens en de
samenleving. Het zijn filosofische konkretiseringen
van zijn mens- en wereldbeeld. Dit blijkt hij te
overschouwen met een soort van ironische glimlach.
Ook klacht en aanklacht liggen erin opgeborgen."

LUT TOMSIN
schilderijen en poppen

"Het overgrote deel van haar ideeën en kreativiteit
kan ze kwijt in haar minutieuze tekenigen van o.m.
katten, konijnen, insekten en vogels. ar bioloog zal
niet licht een fenomenologische fout ontdekken aan
de door haar op papier gezette dieren."
"Daarnaast zijn daar haar prachtige poppen. Ze
stellen de personages van een moderne commedia
dell'arte voor. Het gaat hier om karakters,
gedragspatronen en rollen ... van mensen."

é

DENISE DRALANS
tekeningen en pastels

"Zij is geboeid door de mens. Naakt of gekleed, om $
het even. Maar de duizenden houdingen en vormen
die een hoofd, een romp of de ledematen kunnen
aannemen fascineren haar. De moeilijkste houdingen
zijn voor haar een uitdaging, maar het resultaat geeft
de toeschouwer de idee alsof het een koud kunstje
was."

MARC-ELIS

is gratis toe
g en zon

12.30 uur en
nsdag

ur en vrijdag

Van 8 tot 30 april stelt Luc Marcelis zijn werken
tentoon in Huis Hellemans

MARC - ELIS
« Sterk onder de indruk van de bevrijdende
Cobrabeweging - fel koloriet en dynamische
expressie - ging zijn voorkeur eerder uit naar een
klassieke pikturaliteit en een doordachte non
figuratieve kompositie gedragen door een poëzie van
wisselende kleur- en vormvlakken."
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Gezins
aperitiefkoncert
Het Komitee Edegemse Koncerten heet u hartelijk wel
kom op zijn derde en laatste gezinsaperitiefkoncert van
dit jaar.

Jonge, beloftevolle talenten zetten hun beste beentje
voor en serveren u muzikale pareltjes!
Achteraf kan u nog napraten bij een aperitiefje.

Datum: zondag 26 maart

Aanvang: 11 .00 uur

Plaats: St.-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat, Edegem
• Centrum

inkom: 100 fr. '250 fr. voor een gezinskaart

4.M/.K. en iniomatie:
Kristel Kussé, p.a. Administratief Centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem. Tel. 450.42.46

Noteer alvast de data van onze zaterdagavondkon
certen:
zaterdag 13 mei: The Monnaie Bass Quartet en
zaterdag 30 september: Robert Groslot.
Meer informatie hierover volgt.

• Folkloristisch feest
Meneerke van Buizegem
Op zondag 30 april wordt het folkloristisch feest
"Meneerke van Buizegem" gevierd.

Het gezellig samenzijn heeft plaats van 20 tot 01 uur in
een feesttent op de Romeinse Put. Helpende handen
achter de toog zijn daar zeker welkom!

Kan u zich enkele uurtjes vrijmaken, treed dan in kontakt
met Kristel Kussé, sekretaris feestkomitee, p.a.
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19 te Edegem, tel.
450.42.46.

Een geslaagde originele start
van uw zondag. Komt U ook
eens een keer?

+.
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GEEN
TIJD

ik lees.

In de biblioteek...

Tentoonstelling
'Geen tijd. Ik lees.'
Bij je over- overgrootmoeder op visite. Een spannend tripje
naar de 21ste eeuw. Zoeken naar de oorsprong van tijd.
Of gewoon even de tijd vergeten ...

Dit en nog veel meer valt er op deze avontuurlijke en kre
atieve tentoonstelling te beleven.

Openingsuren G.o.B.:
- maan-, woens- en donderdag:
van 13.30 u.-20 u.

- dinsdag: 13.30 u.-17 u.
- vrijdag: 13.30 u. - 18u.
- zaterdag: 9.30 u.- 12.30 u.
- zondag gesloten

Van 27 maart tot 29 april in de

Gemeentelijke Openbare Biblioteek,
2650 Edegem
tel. 457.85.84

vostraat 5° $

• een experimenteel tijdlabo • een teletijdmachine • belang
rijke historische gebeurtenissen (die je op school niet leert)
• klasrondleidingen • film 'Momo en de tijdspaarders' op 10
mei in zaal 't Centrum • grote wedstrijd mer tij-loze prijzen
• voor kinderen van 4 tot 14 jaar
• inkom gratis

Organisatie: Gemeentelijke Openbare Biblioteek i.s.m. de
Gemeentelijke Tekenakademie van Mortsel/Edegem en
Kontich.

.B. E.:
; wo. 14.00-16.00;
vr. 18.00-20.00;

GESPROKEN BOEK
In de Openbare Biblioteek Elsdonk kan je vanaf nu ook
boeken ontlenen die werden ingesproken op cassette. Het
gesproken boek is er niet alleen voor blinden of slechtzien
den, maar ook voor al degenen die door omstandigheden
geen boek meer kunnen hanteren: bedlegerigen, zieken,
enzovoort. Onze biblioteek krijgt een aantal "boeken" bij
wijze van wisselkollektie toegestuurd door de Vlaamse
Klank- en Braillebiblioteek Licht en Liefde van Varsenare.
De kataloog van de volledige kollektie kan je bij ons raad
plegen. De uitlening is gratis.

Voor meer inlichtingen kan je terecht in de
Openbare Biblioteek Elsdonk, Kerkplein zin, 2650
Edegem, (tel. 449.30.35).
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Informatie van de
Vlaamse overheid
Samenwerking met gemeenten
en biblioteken
Teneinde de Vlamingen beter vertrouwd te maken met de wer
king van de Vlaamse overheid werd het projekt 'Distributie van
publikaties' opgestart. Het komt er in hoofdzaak op neer dat
elke publikatie van de Vlaamse overheid voortaan wordt ver
spreid via de 308 Vlaamse gemeenten en de 298 openbare bi
blioteken.

Op die manier wordt een belangrijke stap gezet om het kontakt
met de burger te verbeteren.

Dus bij het volgende bezoek aan de gemeentediensten of aan
de gemeentelijke openbare biblioteek, uitkijken maar naar de
publikaties van de Vlaamse overheid'

Schrijf wijzer
Het 'Bestuur Afstandsonderwijs' van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap is gestart met een 'Richtinggevende
kursus Nederlands'. Deze kursus is bestemd voor hen, die de
basisvaardigheden op het gebied van spelling, zinsbouw en
stijl op een aangename, praktijkgerichte wijze wensen bij te
schaven.

De kursus is gratis, omvat 12 lessenbundels met taakopgaven
en kan worden gevolgd op basis van de principes van het
schriftelijk onderwijs: lessenbundel per lessenbundel, oplossen
en inzenden van de taken, schriftelijke begeleiding van een
leraar-korrektor.

Bijkomende informatie is verkrijg
baar bij:
- gemeentelijke informatiedienst,
tel. 450.42.55
- gemeentelijke openbare biblio
teek, tel. 457.85.84

Nadere inlichtingen en inschrijvingskaarten zijn
verkrijgbaar bij het Bestuur Afstandsonderwijs,
Koningsstraat 67, 1000 Brussel,
tel. 02/211.42.97.

Akademie voor muziek en
woord Edegem
Koncerten in de St.-Antoniuskerk

- 'Koncert door de leerlingen instrument'
vrijdag 31 maart om 19.30 uur

- 'Barokkoncert door de leerlingen van o.a. de clavecimbelklas'
maandag 24 april om 19.30 uur

- 'Lentekoncert door de samenspelklassen'
zaterdag 20 mei om 19.00 uur.
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De brandweer zoekt jongeren
voor officierenopleiding ...

De brandweer van Edegem is
een gewestelijk Z-centrum. Zij
staat in voor de bescherming
van 5 gemeenten, 48.000 ha
en zowat 65.000 inwoners. De
dienst, die uit ongeveer 90 vrij
willigers bestaat, rukt bijna
1000 maal per jaar uit en be

schikt hiervoor over 15 voertuigen, die opgesteld
staan in 2 kazernes.

Het personeel wordt opgeleid aan de Provinciale
Brandweerschool te Antwerpen. Via het volgen
van verscheidene lesmodules is het mogelijk te
bevorderen tot korporaal, onderofficier en zelfs of
ficier.
Door de spontane opvolging van degenen die het
korps verlaten door nieuwe vrijwilligers blijft het
aantal brandweerlieden stabiel.

Mannen of vrouwen die zich willen inzetten voor
de veiligheid van hun medeburgers, Belg zijn,
daarenboven 1,60 m groot, jonger dan 35 jaar,
van goed gedrag en zeden en slagen voor een ge
neeskundig onderzoek alsook voor de lichamelijke
geschiktheidstesten, kunnen nog steeds onze ran
gen komen vervoegen.

De taken van de brandweer worden steeds be
langrijker maar ook boeiender. Dit vergt uiteraard
goed geschoolde officieren. Elk klein accident kan
een grote ramp worden bij verkeerde beslissingen.
Scheikundige produkten, gevaarlijke transporten,
stabiliteit van gebouwen en konstrukties, brand
preventie en brandpreventiewetgeving alsook de
hoger technische verfijning van het bandweerma
teriaal en de beschermingsuitrusting vereisen van
de bevelvoerende officieren een steeds hogere
graad van geschooldheid. Dit vraagt jonge afge
studeerden die, buiten de basisopleiding door hun
schooldiploma bewezen, ook over de nodige lei
dinggevende kapaciteiten beschikken. Daarom 
zijn we op zoek naar mense met een degelijke '
scheikundige en technische bsisopleiding A1 tot
ingenieur die bereid zijn zich i• • L.ll vrije tijd zinvol
in te zetten voor de gemeens =p

Willen we voor de opvolging van onze huidige offi
cieren instaan, dan is nu de tij aangebroken, dan
moeten we er nu reeds mee beginnen. Jongeren
(onder de 35 jaar) die zich aangetrokken voelen
tot het brandweergebeuren en over hoger ge
noemde kwalificaties beschikken, kunnen zich
steeds melden bij de officier-bevelhebber, Kapitein
P. Vermeulen, Officier-Dienstchef, Zomerlei 37 te
Edegem. Tel. 03/457.46.33.

Opvangouders gevraagd
De Gemeentelijke Kinder
opvangdienst is dringend op
zoek naar opvanggezinnen
voor kinderen van buitens
huiswerkende ouders.

Jij bent iemand die:
- kinderen met zorg en toe
wijding wil opvoeden?

- aandacht wil besteden aan de ontwikkeling via
spel, beweging, taal, ... ?

- een gezonde voeding belangrijk vindt?
- Over een kindvriendelijke en veilige leefruimte
beschikt?

- zich fit en gezond voelt. .. ?

dan ben jij misschien een geschikte kandidaat om
opvangouder te worden.

Wij bieden jou:
- degelijke begeleiding en ondersteuning
- een startku rsus
- een permanente vorming
- kontakten met kollega's opvangouders
- een verzekering
- materiaal zoals een kinderstoel, vouwbed, relax,
buggy, ...

- een verzorgde administratie.

Als opvangouder ontvang je per dag en per kind
een niet-belastbare onkostenvergoeding.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan vrijblijvend kontakt op met de
Gemeentelijke Kinderopvangdienst, Kontichstraat
19, Edegem. Tel. 450.43.70.

Openingsuren:
dinsdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur
donderdag van 14 tot 16 uur.
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Val op in het donker...

•

•

Fietsverlichting
De laatste tijd krijgt politie Edegem van zowat
overal signalen dat de fietsers zonder licht over de
weg laveren, hetzij 's morgens vroeg op weg naar
school, hetzij 's avonds in het donker. Geregeld
worden nochtans fietsers zonder licht geverbali
seerd, maar het optreden van de politie is blijkbaar
een druppel op een hete plaat.
Een pak fietsers is gewoon nonchalant: ze doen
de moeite niet de dynamo van hun fiets op te zet
ten. Een ander deel rijdt rond met ondeugdelijk
materiaal (de verlichting werkt niet omdat er een
lampje stuk is of een draadje kapot), doch doet de
moeite niet zijn fiets te herstellen of hem even
naar de fietsenmaker te brengen.
Nochtans is de verlichting op de fiets er niet voor
net plezier van politie of rijkswacht: het gaat om de
persoonlijke veiligheid van de fietser, die er alle
belang bij heeft bij duisternis gezien te worden.
'Volwassenen en ouders dragen in deze aangele
genheid een grote verantwoordelijkheid. Eerst en
vooral moeten ze het voorbeeld geven door zelf te
rijden met fietsen die perfekt in orde zijn. Maar ze
moeten er ook op toezien dat de fiets van zoon of
dochter perfekt in orde is. Desnoods zouden ze de
fiets aan de ketting moeten leggen om te vermij
den dat de spruiten er op een onveilige manier
mee rondtoeren.

Reflektoren
Ook andere veiligheidsvoorzieningen worden
nogal wat verwaarloosd. Iedere fiets moet voor
zien zijn van hetzij witte reflekterende strips op de
flanken van de banden, hetzij reflektoren verwerkt
in de spaken van de wielen. Achteraan de fiets

moet een rode reflektor duidelijk zichtbaar zijn
voor achteropkomend verkeer, terwijl vooraan een
witte reflektor moet aangebracht worden. Ook de
trappers moeten voor- en achteraan voorzien zijn
van reflektoren.

Ook hier is er flink wat nonchalance: reflektoren
ontbreken, of zijn stuk, of zijn in die mate vervuild
dat ze hun reflekterend vermogen verloren heb
ben.

Reflekterend materiaal
op de kleding
Ook van reflekterend materiaal op de kleding
wordt véél te weinig gebruik gemaakt. Wit reflekte
rende arm- of beenbanden verhogen de zichtbaar
heid van de fietser in hoge mate. Beter nog is het
aantrekken van een wind- of regenjack waarop
witte reflekterende motieven zijn aangebracht.

Iedere automobilist heeft al wel eens bewegende
witte reflekterende strips op zijn weg in het duister
ontmoet en zal wel uit ervaring weten dat goed re
flekterende kleding van op afstand reeds duidelijk
opgemerkt wordt. Waarom ze dan zelf niet aan
trekken of doen aantrekken door de kinderen op
weg naar de school of naar de jeugdklub.
Bij donker of regenweer kan, buiten reflekterend
materiaal, kleding in helle, opvallende kleuren de
veiligheid ook flink wat ten goede komen: een fel
oranje, helrode of fluorescerend knalgele overtrek
of regenjack valt immers sneller en beter op.

VOOR JE EIGEN VEILIGHEID: VAL OP IN HET
DONKER!

Verkoop van gevonden fietsen en afgedankt
bureaumeubilair
Het gemeentebestuur is in het bezit van gevon
den heren-, dames- en kinderfietsen en biedt
deze, rekening houdende met de wettelijke
voorschriften ter zake, te koop aan in de staat
waarin ze zich bevinden. Tevens verkoopt het
gemeentebestuur afgedankt bureaumeubilair.

Zowel meubilair als fietsen zijn te bezichtigen
op zaterdag 25 maart e.k., van 14 tot 17 uur, in
hal 24 van Fort 5 (hoofdingang hoek Fort V
straat/Jacob de Roorestraat).

U kan ter plaatse een schriftelijk bod doen op
datgene wat u wenst aan te kopen. Alle goede
ren zijn genummerd. Formulieren liggen ter be
schikking. Het minimum bod is bepaald op
100 fr.

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen
zal in zijn eerstvolgende vergadering de biedin
gen openen en de toewijzing doen aan de
hoogste bieders. Deze worden dan schriftelijk
verwittigd.
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Zorg voor het
leefmilieu

Data 1995 inzameling KGA() met chemocar

1juni 2 juni 3 juni
5 oktober 6 oktober 7 oktober

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Gor.splein
"

1
13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat
-

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein gemeenteplein

')

6 april 7 april 8 april
3 augustus 4 augustus 5 augustus
7 december 8 december 9 december

<

10.00-12.00 gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

13.30-14.15 Buizegemlei W. Herreynsstraat
(t.h.v. Gorikspl.) (speeltuin)

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

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

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

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

" klein gevaarlijk afval
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Sorteer je afval
en breng het naar het ecopark

•

•

Wij hebben altijd al afval geproduceerd. Afval is dat
gene wat men wegwerpt omdat men er geen of wei
nig waarde meer aan hecht.

De huidige konsumptie- en wegwerpmaatschappij
ontstond door de verbeterde levensomstandigheden,
het uitgebreid aanbod goederen, de ontwikkeling van
de reklame- en de verpakkingsindustrie en de sterke
neiging om produkten snel te vernieuwen en te ver
vangen.

De afvalberg, die wij jaarlijks opbouwen, dient op
één of andere wijze verwerkt te worden. In het verle
den werd veel heil gezocht in het storten of het ver
branden van afval. Het storten van afval kan echter
gte gevolgen hebben voor de bodem en het grond

er en daarenboven raken de stortplaatsen stilaan
Ook het verbranden van afval zorgt voor ver

sc ving van het afvalprobleem, namelijk naar de
;, , ' · of het water en geeft de vorming van assen en
v -Gassen. ledereen zal het er dan ook mee eens
zijt dat er iets gedaan moet worden.

Dl:: EERSTE BOODSCHAP IS HET VOORKOMEN
VAN AFVAL AAN DE BRON. Dit vraagt voor ieder
van ons een kritische benadering van het konsump
tiegedrag. Heel wat afval kan voorkomen worden
door enkel te kopen wat je echt nodig hebt, door zo
weinig mogelijk wegwerpartikelen te kopen of te ge
bruiken en door te proberen zaken te herstellen in
plaats van ze meteen weg te werpen.

Ook al voorkom je zoveel mogelijk afval, toch is het
ontstaan van afval onvermijdelijk. EEN DEEL VAN
JE AFVAL KAN ECHTER NA BEWERKING HER
GEBRUIKT OF GERECYCLEERD WORDEN. Denk
bijvoorbeeld aan oud papier, tuinafval, wit glas, ge
kleurd glas, metaal, textiel, ... DOOR HERGEBRUIK
EN RECYCLAGE VAN AFVAL VERKRIJGEN WIJ
MINDER AFVAL DAT VERBRAND OF GESTORT
MOET WORDEN EN BESPARING VAN WAARDE
VOLLE GRONDSTOFFEN. Hergebruik en recyclage
zijn enkel mogelijk als het afval zuiver aangeboden
wordt. Sorteren aan de bron en de selektieve inza
meling zijn dan ook belangrijke vereisten.

Gemeente Edegem nam in het verleden reeds ver
scheidene initiatieven om hergebruik en recyclage
van huishoudelijk afval te bevorderen. Naast de wijk
containers voor glas- en papierafval en de huis-aan
huis inzamelingen werd in september van vorig jaar
HET ECOPARK geopend. OP HET ECOPARK KAN
JE TERECHT MET AL JE GESORTEERD AFVAL.
Door al je gesorteerd afval naar het ecopark te bren
gen, draag je een belangrijk steentje bij tot de reali
satie van het gemeentelijk milieubeleid. Vorig jaar
konden wij op het ecopark reeds 4.880 bezoekers
van dienst zijn.

>
ul
U
l
0
ECOPAp

De afvalstoffen, die je gratis en gesorteerd naar het eco
park kan brengen, zijn:
papier en karton; wit en gekleurd glas (geen vlakglas); on
gebroken glazen flessen; textiel; metalen; tuinafval; steen
puin; kunstotflessen: PVC, PET en PP/PE; autobanden;
motorolie; frituurolie en -vet; klein gevaarlijk afval (KGA);
restafval: hout, brandbaar en niet-brandbaar.

Voor de belangrijkste bepalingen van de politieverordening
en de scheidingsregels verwijzen wij naar het vorig ge
meentelijk informatieblad (nr. 159).

Waar is het ecopark gelegen?
Het ecopark is gelegen langs Kattenbroek. Dit is
een zijstraat van de Prins Boudewijnlaan, juist
voorbij Drie Eikenstraat en Terelststraat en vóór
AVEVE.

Waneer kan je terecht op het eco
park?

OPENINGSUREN ECOPARK
Dinsdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-18.30 uur
Donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 13.00-18.30 uur
Zaterdag 10.30-16.30 uur

Het ecopark is gesloten op maandag en op zon
en feestdagen.

Wij vragen je wel om de afvalstoffen ten minste 15
minuten vóór sluitingstijd aan te bieden.

Voor verdere inlichtingen kan je je wenden tot de
groen- en milieudienst (tel.: 448.00.78).
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Nieuws uit de Jeugdraad

/\

In ieder geval, wil je je vakantie op een toffe en
niet-alledaagse manier doorbrengen, aarzel dan
niet en schaf je zo vlug mogelijk een Grabbelpas
aan. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten.

De Grabbelpas kost immers slechts 100 fr. en is
verkrijgbaar op het sekretariaat van de Jeugdraad,
Administratief Centrum (2e verd.) Kontichstraat
19 te Edegem (enkel tijdens de voormiddagen en
op woensdagnamiddag), waar ook meer inlichtin
gen kunnen verkregen worden (vragen naar dhr.
Luc Bries, tel. 450.42.48).

Nog even dit:
- Indien je om de één of and oden toch nog
niet in het bezit bent s de eerste
Grabbelpasbrochure (een twee et de aktivitei
ten voor de grote vakantie volg. nog), dan kan je
nog altijd een exemplaar komen na/en op het ge
meentehuis.
- Voor alle duidelijkheid toch nog even vermelden
dat je als inwoner van Edegem ook van het aan
bod van de andere gemeenten gebruik kunt
maken. Doen dus!

Bericht voor alle geïnteresseerde
monitors
Voor de Edegemse Grabbelpasaktiviteiten (zowel
tijdens de paasvakantie als de grote vakantie) zijn
wij nog op zoek naar een aantal bekwame moni
tors die de kinderen tijdens deze aktiviteiten willen
begeleiden.

Grabbelpas 1995
Een keiharde garantie ...
... voor een fijne vakantie
In het vorige informatieblad kon je reeds verne
men wat het begrip "Grabbelpas" allemaal in
houdt.

Het is een vakantieprogramma boordevol kulture
le, kreatieve, edukatieve en sportieve vrijetijdsakti
viteiten, speciaal uitgestippeld voor alle jongeren
van 6 tot 16 jaar.

Naast de "Grabbelaar", een handige gids met al
lerlei kortingen, toffe ideeën en nuttige tips, wordt
er ook dit jaar in Edegem een plaatselijk program
ma uitgewerkt en dit in samenwerking met de ge
meenten Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich en
Mortsel.

Onze gemeente organiseert in de paasvakantie
volgende aktiviteiten:
• woensdag 5 of donderdag 6 april (nm.):
"Vogels observeren in Fort 5"

Met behulp van een verrekijker en een teleskoop
bekijken we de vogels langs het water en in het
bos; we luisteren naar de zang van de vogels; we
zien de eerste vogelnestjes, we proberen een ver
liefd koppeltje te herkennen...
Doelgroep: voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

• Vrijdag 7 april (nm.):
"Latijns-Amerkaans spel: Pirïata"

Dit spel valt onder de noemer "krea-atelier". Eraan
meewerken is een echte belevenis. Vooraleer het
eigenlijke spel van start gaat, wordt er een grote
pop, een speelgoedpaard of iets anders in elkaar
geknutseld. Nadien wordt het knutselwerk volge
propt met allerhande verrassingen.
En op het einde van het spel: grabbelen maar!
Doelgroep: voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Een totaal overzicht van alle aktiviteiten die in de
paasvakantie zullen plaatshebben, vind je terug in
de Grabbelpasbrochure die je ondertussen wel
licht via je school gekregen hebt of die in je brie
venbus bezorgd werd.

Ben je min. 16 jaar en voel jij je misschien geroe
pen om deze taak uit te oefenen? Aarzel dan niet
en neem snel kontakt op met dhr. Luc Bries, se-

Misschien ben je al wel ingeschreven voor bepaal- kretariaat Jeugdraad, Administratief Centrum (2e
de aktiviteiten of heb je tijdens de krokusvakantie verd.), Kontichstraat 19 te Edegem (tel.
al kennisgemaakt met de Grabbelpasorganisatie? 450.42.48).
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•

•

Kursusaanbod
Vakantie.. Tijd om met je vrienden op stap te
gaan, plezier te maken, tijd voor kleine ritjes of
grote reizen.

Vakantie... Overal in Vlaanderen komen kinderen
naar speelpleinen, jeugdateliers, kampen,...

Naar jaarlijkse traditie organiseert het Pedago
gisch Instituut J.L. Vivès opnieuw basiskursussen
voor jeugdverantwoordelijken, bestemd voor
geëngageerde jongeren vanaf 16 jaar.

Je bent reeds aktief in jeugdbeweging, jeugdate
lier of op 't speelplein, misschien volg je kinderver
zorging of bijzondere jeugdzorg, je werkt dolgraag
rnet kinderen, je beschikt over een gezonde dosis
inzet en engagement of je wil gewoon je kreatieve
ingesteldheid uiten...

ar is deze kursus "Basisvorming jeugdverant
w!ordelijke" echt iets voor jou! Deze kursus is im
miers een voorbereiding en motivatie om de boei
e ie wereld van kinderen te ontdekken in funktie
van speelpleinwerking. jeugdatelier of jeugdbewe
ging.

Volgende tema's komen tijdens deze kursus zeker
aan bod: spel, kinderen, ik als begeleider, kreativi
teit, specifieke sporten, het werken in teamver
band,..

En in de staart zit zeker geen venijn, want na het
volgen van een stage van 60 uren krijg je het at
test Basisvorming jeugdverantwoordelijke", geho
mologeerd door het Bestuur Jeugdwerk van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Kostprijs
Deze kursus kost 4.500 fr. (alles inbegrepen).

Wanneer en waar?
Paasvakantie:
3/4 - 8/4 "Het Leen" - Eeklo
3/4-8/4 "De Karmel" - Brugge
3/4-8/4 "Destelheide" - Dworp
10/4 - 15/4 "Hoge Rielen" - Kasterlee
10/4- 15/4 "Het Eksternest" - Heuvelland
10/4- 15/4 "JO.C." - Izegem
Grote vakantie
3/7-8/7 "Destelheide" - Dworp
3/7-8/7 "Hoge Hielen" - Kasterlee

Info
Voor inschrijvingen en/of inlichtingen kun je te
recht bij het Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
Cordoeanierstraat 13 te 8000 Brugge (tel.
050/34.06.70)

Algemeen
- Een foldertje i.v.m. deze kursus is verkrijgbaar
op het sekretariaat van de Jeugdraad,
Administratief Centrum (2de verd.), Kontichstraat
19 te Edegem (vragen naar dhr. Luc Bries - tel.
450.42.48).
- De gemeente betaalt een deel van je kursusgeld
terug indien je aktief meewerkt aan een erkend
jeugdinitiatief (o.m. jeugdbeweging, speelwe
ken, .. ).
Het bedrag van de tussenkomst hangt bovendien
af van het al dan niet behalen van het attest
"Jeugdverantwoordelijke".

Spelen, knutselen en bouwen
door de eeuwen heen
De speeldagen in de krokusvakantie kriebelen nog
na in onze armen, benen, handen, voeten en
tenen. We vonden het weer kei-tof om samen met
de kinderen te spelen en allerlei avonturen te be
leven. We kijken dan ook vol ongeduld uit naar de
volgende twee speeldagen in de paasvakantie.

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud?
Kom dan donderdag 13 en vrijdag 14 april
naar het lokaal van KSA Parsival,
Jacob de Roorestraat 2, aan Fort 5,
telkens van 9 tot 16 uur (er is middagbewaking).

De monitoren van de speelweken verwachten de
kinderen om er weer kei-gekke speeldagen van te
maken.
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Vooraf inschrijven
-Dhr. Luc Bries, gemeentesekretariaat, Admini
stratief Centrum, Kontichstraat 19, Edegem (tel.
450.42.48), op 3, 4, 10 en 11 april van 9 tot 12 uur
- jeugdkonsulente Marjon Thienpondt, eerste ver
dieping oud gemeentehuis, gemeenteplein, Edegem
(tel. 450.43. 70), op dinsdag 4 april van 17 tot
19.45 uur.

Het aantal kinderen dat kan komen spelen is
beperkt. Degenen die vooraf inschrijven, hebben
zeker plaats. Indien de speeldag niet volgeboekt
is, kan de inschrijving ter plaatse gebeuren.

Dagprijs:
- 50 fr. voor Edegemse kinderen
- 60 fr. voor kinderen van buiten de gemeente
- 25 fr. voor het derde en volgende kind(eren).

De holbewoners, ridders en
kruisvaarders zijn vertrokken
maar de Indianen staan al
klaar om op donderdag 13
april Fort 5 in te palmen en
om te bouwen tot heus ten
tendorp. De strijdkreten zul
len over gans het Fort 5 te
horen zijn!

Op vrijdag 14 april verplaat
sen we ons met de teletijd
machine in de ruimte naar de
onbekende toekomst. We zul
len eerst voor de nodige uit
rustingen moeten zorgen
zodat we elke verrassing de
baas kunnen!

A~
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Het gemeentebestuur werft in:
jobstudenten voor de gemeentelijke vakantie
speelkiub
Periode Voorwaarden hoofdmonitor(-·trice)
Van 1 tot 31 juli of van 1 tot 31 augustus.

Taak

- Minimum 20 jaar oud zijn
- voor het overige zie "voorwaarden monitor(
trice )".

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)

Vergoeding
- Uitbetaling monitor(-trice) volgens weddeschaal
klerk

- uitbetaling hoofmonitor(-trice) volgens wedde
schaal opsteller.

- Minimum 17 jaar oud zijn
- een brevet bezitten van jeugdverantwoordelijke
van de Vlaamse Gemeenschap, van de mutuali
teit of gelijkwaardig, of een opleiding genieten of
genoten hebben in pedagogische richting (nor
maalschool, kinderverzorging, e.d.)

- voldoende ervaring hebben in het kreatief om
gaan met kinderen

- deelnemen aan de opleidingsdag voorzien op
maandag 10 april.

Kandidaturen
Schriftelijk indienen samen met een curriculum
vitae, bij de Gemeentelijke Kinderopvangdienst,
Kontichstraat 19 te 2650 Edegem, en dit tegen 31
maart.

Bijkomende informatie
Gemeentelijke Kinderopvangdienst, tel. 450.43.70.
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Dagprijs:
70 fr. voor
Edegem
naars, 100 fr. voor
niet-Edegemnaars

Ter plaatse inschrijven

Inlichtingen: 450.42.48 - 450.43.70

Wat:
kleien, graffiti, zwemmen, toneel, voetbal, grime,
base-ball, affiches maken, zoekspel, percussie,
boekbinden, basketbal

Door:
monitoren speelweken i.s.m. Jeugdraad

Waar:
Jeugdhuis Kruispunt, Strijdersstraat 41

Wanneer: van maandag 3 tot vrijdag 7 april

Deuren open: 8.30 uur

Aanvang: 9 uur

Pauze: van 12 t0t 13.30 uur

Einde: 16.30 uur

Deuren dicht: 17 uur

FUN IN THE HOUSE
KP-OLÉ

Voor alle 12- tot 16-jarigen

•

•

Je fiets laten graveren
Maak gebruik van deze kosteloze mogelijkheid. Aan de hand
van het registratienummer kan de politie je fiets indien hij
wordt gevonden gemakkelijker terugbezorgen en/of kunnen
dieven vlugger betrapt worden.

Voor het graveren van je fiets kan je terecht in het gemeente
lijk magazijn, Zomerlei 37, Edegem (poort naast de brand
weer). Je kan er terecht op werkdagen tussen 8 en 11.30 uur
en tussen 12.30 en 15.30 uur. Een afspraak is niet nodig.

11111111111111 Il Il l Il l Il l l Il l l Il Il Il Il l Il l Il l Il l Il Il l Il l l Il l Il l Il Il l 111111111111111 19 11111111111111



Werkgroep emancipatie
Edegem

Wandeling "in het voetspoor van vrouwen door Brussel"
Drie Eikenstraat 16. De kinderen mogen gebracht
worden vanaf 12.30 uur en kunnen blijven tot
19.00 uur. Wie hiervan gebruik wil maken, duidt dit
eveneens op onderstaande strook aan. De ver
goeding is afhankelijk van het aantal aanwezige
kinderen en schommelt tussen 40 fr. en 120 fr. per
uur.

De toeristische dienst beschrijft deze wandeling als volgt
"Op elke straathoek leeft er een stukje geschiedenis; de mis
schren minder tastbare geschiedenis van de Vrouw kruisen
we ook. Met wat nadere gegevens en een andere kijk op de t
zaak zult u ze ontdekken...
In Brussel wordt en werd die geschiedenis o er alle lagen van
de maatschappij mee beleefd, van straath je tot landvoog
des. Altijd heeft de vrouw een belangrijke gepeeld. Toch
valt het niet zo makkelijk haar sporen na teiken, alhoe
wel..
Honderdvijft ig jaar leiding over staatszaken zlleen door vrou
wen... onze landvoogdessen Margareta var Parma, hertogin
Maria van Boergondie, ... Margareta van Oc tenrijk.
Vrouwen oefenden een sterke invloed ui! op kunstenaars
zoals Rubens, Teniers, Brueghel.
Er was de invloed van vrouwen op godsdienst en kloosterge
meenschappen, op de staatsleiding, het bezit; zij deden zuch
gelden in de laken- en kantindustrie waarin zij- vanaf de mid
deleeuwen - werkzaam zijn en tot gilden toetreden.
In de 19de eeuw zijn veel vrouwen werkzaam in de mode-in
dustrie, hoedenmakerij, chocoladezaken en regenschermate
liers.
De 20ste eeuw brengt vrouwelijke pioniers in de geneeskun
de, in de rechtswereld en in de wetgevende macht (de eerste
vrouwelijke schepen en senator). f
Maar laten wij u ook beroemde buitenlandse dames ontdek-
ken die in Brussel verbleven: Charlotte Brontë, de echtgeno-
ten van Karl Marx en Multatuli, Colette, Madame Hanska, gra-
vin Walewska...
Op deze wandeltocht komt u langs straten waar hun geest
voortleeft, het Park van Brussel, de St.-Michielskatedraal
waar de H. Goedele en de mystica Bloemardine rondwaren..."

De toeristische dienst van Bussel verzorgt een
twintigtal verschillende temawandelingen door
onze hoofdstad heen. Eén daarvan heet "In het
voetspoor van vrouwen door Brussel".

De werkgroep Emancipatie Edegem vond het een
plezierig idee deze wandeling in te richten voor
geïnteresseerde Edegemnaars.

Praktische gegevens
Datum: zondag 23 april

Afspraakplaats en uur:
- ofwel om 14.00 uur aan de uitgangsdeur van het
Centraal Station te Brussel
- ofwel om 13.10 uur in de inkomhal van Berchem
Station.

Duurtijd: een ervaren gids begeleidt ons geduren
de drie uur; einde: ca. 17 uur.

Inschrijvingen/Inlichtingen:
via onderstaande strook bij Kristel Kussé, p.a.
Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem (tel. 450.42.46) vóór vrijdag 14 april.

Prijs:
- 200 fr. voor degenen die met de trein meegaan
- 50 fr. voor wie met eigen vervoer naar Brussel
komt.

Er kunnen maximum 25 personen ingeschreven
worden.

Kinderopvang:
De B.G.J.G. zorgt voor babysit in het Elfenbankje,------------------------------Inschrijvingsstrook 'IN HET VOETSPOOR VAN VROUWEN DOOR BRUSSEL' - 23.04.95

Ondergetekende .

wonende te .

schrijft zich in voor de wandeling door Brussel op zondag 23 april 1995 met personen
en voegt hierbij:
O x 50 fr. en zorgt voor eigen vervoer naar Brusel
O x 200 fr. en gaat mee met de trein vanuit Berchem Station

(naam en voornaam)

(adres)

- wenst gebruik te maken van de kinderopvangdienst in het Elfenbankje voor kind(eren) - leeftijd: .
- en zal ter plaatse hiervoor de vergoeding betalen.

Datum: . Handtekening:
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Berichten
Putwateronderzoek
Gebruik je je putwater als drinkwater of bij het be
reiden van voedsel en ben je niet aangesloten op
de waterleiding, dan kan je je putwater GRATIS
laten onderzoeken door de Gezondheidsinspektie.

Indien je wel op de waterleiding aangesloten bent,
dan kan je je putwater laten onderzoeken door het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Voor partikulie
ren bedraagt de kostprijs voor monstername en
analyse momenteel 2.000 fr.

Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met
de groen- en milieudienst, binnenfort rekreatie
domein Fort 5, tel. 448.00.78.

Y

lkh /kfÉ$#$$%.•\}"kg4.
6as

6
0

Op 1.1.1995 werd door de Rijksdienst voor
Pensioenen, het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekering van Zelfstandigen en de Administratie
voor Pensioenen van het Ministerie van Financiën
gezamenlijk een dienst opgericht om voorafgaan
de pensioenberekeningen te maken.

Ben je 55 jaar oud en wens je een voorlopige pen
sioenberekening te laten uitvoeren op je 60ste (of
je 61ste...) dan kan je op de Dienst Bevolking
Afdeling Pensioenen hiervoor een formulier ver
krijgen. Voor werknemers en zelfstandigen vol-
sta. hs: om in grote lijnen de loopbaan op te
geur wiz gewerkt heeft in openbare dienst, moet
iet el gevens betreffende deze loopbaan in
Vui "is betaling van een takszegel van 100 fr.
(e gors te verkrijgen op genoemde dienst) en
he' rzegen van het ingevulde formulier, mag je
spoedig aarna een voorlopige berekening ver
wachten
Heb je hieromtrent nog vragen, dan kan je steeds
terecht bij de Dienst Bevolking- Afdeling
Pensioenen, Administratief Centrum, Kontichstraat
19. Deze dienst is alle werkdagen toegankelijk van
9 tot 12 uur en daarenboven op woensdag van 14
tot 16 uur.

Voorlopige pensioenberekening
vanaf 55 jaar

Omdat uw gezondheid belangrijk is
• Aktie kankerpreventie i.s.m. de gezinsraad

Op de vraag van de Preventieve Gezondheids
raad Kanton Kontich willen we de dames die vorig
jaar in oktober een oproepingsbrief ontvingen,
eraan herinneren dat zij nog steeds via hun huis
arts kunnen deelnemen aan het preventief kanker
onderzoek bij vrouwen tussen 18 en 65 jaar.

Mogen we je vragen je oproepingsbrief mee te
brengen naar het onderzoek, zodat de
Universitaire Instelling Antwerpen je bezoek kan
registreren.

Voor meer inlichtingen kan je tijdens de kantooru
ren terecht bij E. Van Genechten op het nummer
450.42.45.
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Aktiviteitenkalender

do.16

za.18

do. 23

za.25

LJ'

MAART 1995

K.A.V. H. Familie
voordracht 'Seksualiteit na je 50ste'
Reinildisheem, Prins Boudewijnlaan
352
20 uur
info: 449.11 .09

Wielewaal Antwerpen-Zuid
dia-avond rond het tema
'getijdengebieden'
Kasteel Steytelinck, St.-Bavostraat,
Wilrijk
20 uur
toegangsprijs: 50 fr./pers. of
100 fr./gezin
info: 455.22.12 - 353.09. 77

K.A.V. H. Familie
demonstratie 'Sfeer in huis'
Reinildisheem, Prins Boudewijnlaan
352
19.30 uur
info: 440.64.75

Den Dierenvriend
Lente-Bloesem-Hondenwandeling
o.l.v. kruidenspecialiste D. Houbrechts
in Limburg
10 uur
inschrijven tot 20 maart
600 fr. leden - 700 fr. niet-leden
info: 457.19.60

Edegem Rally Team De Minirijders
rallyles-avond: vragen en oefening
Minigem (Fort 5), Jacob de
Roorestraat 8
20 uur
deelname 50 fr. - leden gratis
info: 455.17.41

Vakantiegenoegens Edegem
bijwonen voorstelling
'De tuinman van de Koning'
(Walter Van den Broeck)
Arenbergschouwburg, Arenbergstraat,
Antwerpen
20.15 uur
toegang 375 fr./persoon
inschrijven: 440.41.62

Vl. Nat. Stichting - Kulturele Kring en
Fed. Vl. Vrouwen
13de Volkszangavond
'Kom zing met mij'
zaal Elzenhof, Parklaan 4
20 uur
inkom 200 fr.
kaartverkoop: 457.12.03

zo. 26

ma. 27

di. 28

do. 30

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
Edegem
geleide natuurwandeling
tema: 'Liliputters in de plantenwe
reld, mossen'
Fort 5, Jacob de Roorestraat (hoofdin
gang) 10 uur
deelname gratis - duur ± 2 uur
info: 457.87.11- 457.90.63

Wielewael Antwerpen-Zuid
amfibieëntocht Houtem en
Mechelsbroek (Mechelen)
9 uur
samenkomst parking station Oude
God te Mortsel
kosten 50 fr./pers. of 100 1./gezin
vervoer met eigen Ws
mee te brengen: pic ck aarzen,
warme kleding. verr
info 480.54.24

Koninklijke Fanfare alia
Lentekoncert
o.l.v. Rudy Van Nuffe.
café feestzaal Volksh
Strijdersstraat 65
19 uur
inkom: 100 fr.

K.A.V. St.-Jozef
demonstratie 'Spaghetti en
andere pasta's'
De Schrans, Molenveldlaan 2A
19.30 uur
info: 457.94.27

Davidsfonds - afd. Edegem
voordracht 'Het lijden in de bijbel' f
door Wilfr. Rosse!
De Basiliek, Hovestraat 69
20 uur
75 fr. leden - 100 fr. niet-leden
info: 458.00.69

Edegem Rally Team De Minirijders
rallyles-avond: toeristische oriëntatie
Minigem (Fort 5), Jacob de
Roorestraat 8
19.30 uur
inkom gratis
info 325.00.97

Koninklijk Familiakoor
passiekoncert
'De Zeven Kruiswoorden' - Gounod
'Requiem' - G. Fauré
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2
20.30 uur
toegangsprijs 300 fr.
info: 448.25.61
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APRIL 1995 vrij. 14 Atletiek Belgica-Edegem Sport 
ABES

za. 1 1 Federatie Vlaamse Vrouwengroepen open meeting (kad. tot vet.)
bijwonen passiespel in Mariekerke Vic Coveliersstadion, Jan Verbertlei
400 fr. 19 uur
reservatie 457.12.56 toegangsprijs 60 fr., konsumptie inbe

1
grepen

BELVU - Jong Edegem
interklubbasketbal jeugd za. 15 Atletiek Belgica-Edegem Sport
Romeinse Put ABES
10-17 uur paaseierenmeeting (ben./pup./min.)
info: 449.43.76 Vic Coverliersstadion, Jan Verbertlei

13.30 uur
zo.2 Wielewaal Antwerpen-Zuid toegangsprijs 60 fr., konsumptie inbe

voorjaarsflora + hollewegen grepen
Bierbeek en Hoegaarden
samenkomst parking station Oude- OLVE-badminton
God internationaal jeugdtornooi
meebrengen: loep, laarzen, kijker, sporthal 'den Willecom', Terelststraat
regenkleding, picknik 9-20 uur
info: 449.99.11 deelname 8 landen

@ 1
toegang gratis

VTB-VAB
wandelen te Kalfort 1 zo. 16 K.V.V. Belgica-Edegem Sport
parkeerplaats G.B., Prins paastornooi (international)
Boudewijnlaan Vic Coverliersstadion, Jan Verbertlei
9.25 uur 10 uur
info 440.17.87 toegangsprijs per dag 90 fr.-2 dagen

150 fr.
Edegem Rally Team De Minirijders
toeristische oriëntatie autozoek- WSV De Dauwstappers - Edegem
tocht paastocht
fvlinigem (Fort 5), Jacob de Parochiezaal St.-Rita, Pierstraat,
Roorestraat 8 Kontich
vertrek tussen 12 en 13 uur wandeltocht met keuze uit verscheide-
deelname 299 fr. ne aangeduide en afgepijlde omlopen
info: 325.00.97 vrije start tussen 9 en 15 uur

info 457.25.02
za. 8 Kon. Korfbalklub Voorwaarts

jaarlijks groot miniemen- en pupil- OLVE-badminton
lentornooi internationaal jeugdtornooi
korfbalterrein Fort 5 zie za. 15

e aanvang: 10 uur
deelname 15-tal ploegen ma.17 Wielewaal Antwerpen-Zuid
inkom gratis voorjaarsflora
info: 440.15.62 Hallerbos

8-12 uur
zo.9 Wielewaal Antwerpen-Zuid met eigen wagens

vogels van getijdengebieden samenkomst parking station Oude-
Tholen en Sint-Philipsland God
met eigen wagens meebrengen: laarzen, floragids
samenkomst parking station Oude- info: 828.23.37
God
meebrengen: kijker, vogelgids, K.V.V. Belgica-Edegem Sport
regenkledij, laarzen, knapzak paastornooi (internationaal)
info 455.22.12 zie zo. 16

do.13 VTB-VAB OLVE-badminton
dia-voordracht 'In hoge regionen internationaal jeugdtornooi
door de Himalaya' sporthal 'den Willecom', Terelststraat
door K. Mampuys deelname 8 landen
zaal De Schrans, Molenveldlaan 4 finales vanaf 13.00 uur
20 uur toegang gratis
info 449.32.91
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wo. 19

vrij. 21

za.22

zo.23

K.A.V. St.-Jozef
demonstratie 'bloemenschikken'
De Schrans, Molenveldlaan 4
19.30 uur
info 449.60.11

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Tot nut van 't al
gemeen'
(W. Van den Broeck)
Fortteater, Rogier van der
Weydenstraat
20.15 uur
200 fr. - 160 fr. CJP en 60+
info 449.30.75

Wielewaal Antwerpen-Zuid
wandeling
Meetjesland/Westerschelde
8-17.30 uur
met eigen wagens
samenkomst parking station Oude
God
meebrengen: picknick, laarzen, kijker
aansluiting mogelijk: café Marinet in
Philippine om 13 uur
info 457.97.51

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Tot nut van 't al
gemeen'
zie vrij. 21

V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5
Edegem
geleide natuurwandeling
tema: 'De lente in 't Fort'
Fort 5, Jacob de Roorestraat (hoofdin
gang)
10 uur
deelname gratis - duur ± 2 uur
info 457.87.11 - 457.91.63

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Tot nut van 't al
gemeen'
zie vrij. 21

VTB-VAB
wandelen te Grasheid (Putte)
parkeerplaats G.B., Prins
Boudewijnlaan
9.25 uur
info 440.17.87

Wielewaal Antwerpen-Zuid
Vlaamse Ardennendag
Overboelare - Etikhove
7.30 - 18.30 uur
met eigen wagens
samenkomst parking station Oude
God
meebrengen: stevig schoeisel, verre
kijker, picknick
info 449.20.86

i

di. 25

do. 27

vrij. 28

za.29

Akkordeonvereniging De Nachtegaal
opendeur-koncert
lokaal Ons Nest, Jacob de
Roorestraat 4
15-18 uur
inkom gratis

C.M.B.V. - Edegem /Hove
voordracht 'Als de zakenvrouw zich
vormt'
door Mevr. Verhoeven
De Basiliek, Hovestraat 69
20.15 uur
100 fr. leden - 150 fr. niet-leden
info 457.96.52

Davidsfonds - Afd. Edegem
geleid bezoek aan Synagoge te
Antwerpen o.l.v. dominee Daniel
Rouges
20 uur
info 458.00.69

VTB-VAB
dia-voordracht 'Amen. y ee
wielen'
door BRTN-reporter' r
De Schrans, Molenvel
20 uur
info 449.32.91

Kulturele Kring en Dav. n.- Afd.
Edegem
voordracht over 'kalligsuiic'
door Joke Van den Brandt
De Basiliek, Hovestraat 69
20 uur
50 fr. leden - 100 fr. niet-leden
info 458.00.69

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Tot nut van
't algemeen'
zie vrij. 21

Atletiek Belgica-Edegem Sport 
ABES
open meeting - Generale Bank
Vic Coveliersstadion, Jan Verbertlei
19 uur
toegangsprijs 60 fr., konsumptie inbe
grepen

Toneelgroep De Meeuw
toneelopvoering 'Tot nut van
't algemeen'
zie vrij. 21
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•

er?lee dienst
N:UW ADRES!

Familie J. Claes
Baron de Celleslaan 32
tel. 449.28.30

+
Rode kruisrrrt

Wielewaal Antwerpen-Zuid
natuurreservaat De Blankaart en
IJzerbroeken
(West-Vlaanderen)
8- 18.30 uur
met eigen wagens
meebrengen: kijker, laarzen, regen
kledij, knapzak
deelname in de kosten: 50 fr./persoon
of 100 fr./gezin
info 353.09.77

VVKSM 30° St.-Theresia
car-wash waarvan de opbrengst
volledig gaat naar een goed doel
9-13 uur
iedereen bepaalt zelf hoeveel hij be
taalt

14-daagse
van het Rode Kruis

vanaf donderdag 27 april
te17uur
zelfklevers Suske en Wiske
verkrijgbaar tegen 50 fr. per
stuk
of 200 fr. voor de ganse
reeks.

Vakantiegenoegens Edegem
provinciale wandeldag in
Berendrecht
14 uur
samenkomst aan de kerk van
Berendrecht
info 449.04.34

Vakantiegenoegens Edegem
bijwonen toneelopvoering 'De pa
rochie van miserie' (Jan
Christiaens)
Mark Liebrechtcentrum, H.
Kruisstraat, Mortsel
20 uur
toegang 250 fr./persoon
info 449.04.34

C.S.C. - Vormingswerk
voorstelling 'Kleur is van geen tel'
cabaretier Dirk Denoyelle
Ons Huis, Drie Eikenstraat 65
20 uur
200 fr.- 150 fr. CJP en 60+
info 457.67.63

Gemeentelijke Openbare
Diskoteek Edegem
Hovestraat 55
tel. 457.85.84 (tijdens openingsuren)

Heemmuseum De Pastorij

open elke 1e en 3e zondag van
iedere maand (tenzij op feestdagen)

- maandag en donderdag
van 18.30 uur tot 21 uur

- woensdag
van 13.30 tot 16.30 uur
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De Edegemse bevolking
Bevolkingsaantal
Op 31 december 1994 telde de totale Edegemse
bevolking 22.960 inwoners, waarvan 11.273
mannen en 11.687 vrouwen. Dat zijn 100 inwo
ners, of 27 mannen en 73 vrouwen, minder dan
op 31 december 1994.

Bevolkingsstruktuur per
leeftijdsgroep

De verdeling per nationaliteit ziet er als volgt uit:
Mannelijke Belgen: 10.918
Vrouwelijke Belgen: 11.387
Totaal: 22.305

Mannelijke vreemdelingen: 355
Vrouwelijke vreemdelingen: 300
Totaal: 655(*)

(") hoofdzakelijk EU-onderdanen

4%) 0

(0,5%) 90- 104j.
(2,6%) 80 89j.

(19,3%) 60- 79 j.

é

(25,8%) 40-59 j.

Gezinsstruktuur

(54,8%) gezinnen met O kinderen

•

(19,8%) gezinnen
met 1 kind

,(0,5%) gezinnen met 5 en meer kinderen
(1,5%) gezinnen met 4 kinderen

(6, 1 %) gezinnen met 3 kinderen
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Oproep
Betreffende ontwikkelingssamenwerking

Wil jij ook deel uitmaken van die geëngageerde groep entoesiastelingen die elk
jaar opnieuw van de Edegemse D.O.E.-akties (Daadwerkelijke Ontwikkelings
samenwerking Edegem) een groot sukses maken? Ben je kreatief, inventief,
handig, slim en/of bereid je in te zetten voor een goed doel... ? Dan is het op
jou dat wij wachten. Vul snel deze vragenlijst in en maak je bekend!

GRIJP JE KANS EN ZORG DAT JE ERBIJ BENT!!

Ee::woord de volgende vragen met ja of nee:
Na op de hoogte te blijven van de vergaderingen van de Edegemse werkgroep voor ontwikke

• 1 ·,enwerking?

an plan regelmatig deel te nemen aan deze vergaderingen?

ons adressenbestand opgenomen worden als:

de werkgroep

oi «euewerker?

- Ben je bereid aktief mee te werken aan:

- de planning van aktiviteiten
- de voorbereiding van aktiviteiten
- de realisatie van aktiviteiten op het moment zelf?

•
(gelieve zo veel mogelijk in drukletters te schrijven a.u.b.)

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT+ HUISNUMMER:

POSTKODE + GEMEENTE:

TELEFOONNUMMER:

FAXNUMMER:

GEBOORTEDATUM:

Gelieve deze vragenlijst ingevuld terug te bezorgen op het Administratief Centrum, Kontichstraat 19,
2650 Edegem, t.a.v. Marleen Mortelmans.

HARTELIJK DANK VOOR JE MEDEWERKING!!
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Volgende aktiviteiten worden i.s.m. de Werkgroep
voor Ontwikkelingssamenwerking Edegem geor
ganiseerd ten voordele van Calcutta Rescue:

Zaterdag 25 maart om 20.00 uur in de
grote zaal van jeugdhuis Limerick

Parklaan 159
2650 Edegem

"WATER EN WIJN"

De zanggroep "WATER EN WIJN" o.l.v. WANNES
VAN DE VELDE is zoals ze zelf schrijven "een ty
pisch geval van bezield amateurisme".
Hun repertoire bestaat uit traditionele (volks-)lie
deren, meestal speciaal voor hen bewerkt door
Walter Heynen.
Tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten schaven zij
aan stijl en techniek om aldus tot een eigenzinnig
eindresultaat te komen dat in geen enkele trend in
te passen is.

Kaarten en meer informatie over andere verkoop
punten kan u verkrijgen bij Marleen Mortelmans
p.a. Administratief Centrum - Kontichstraat 19 
2650 Edegem, of telefonisch op het nummer
450.42.56.
Prijzen: V.V.K. 250,-

Inkom 300,

"De Schransentrappers"
Na een eerste fietstocht in 1992 ten
voordele van de VTM-aktie "Levenslijn",
werd in 1993 gefietst in het kader van de
"Kom op tegen kanker-aktie". Voor 1995
plannen de "8" een ophefmakende fiets
happening "EDEGEM - CHESTOKO
WA/POLEN - EDEGEM", met vertrek op
13 augustus en aankomst op 2 septem
ber tijdens de Edegemse jaarmarktfees
ten.

Buiten hun fietstocht organiseren zij i.s.m. VTB
VAB Edegem 2 dia-avonden in Parochiezaal DE
SCHRANS - Molenveldlaan 4 - Edegem.
Inkom: 100 BF - 75 BF voor leden van VTB-VAB.

Zaterdag 8 april om 20.00 uur
DIAREEKS

"CALCUTTA RESCUE"

•

Reeds in het verleden kreeg deze organisatie de
steun van de Edegemse Werkgroep voor
Ontwikkelingssamenwerking. Dit mede door het
feit dat er enkele Edegemnaren in het bestuur van
Calcutta Rescue Belgium zetelen.
In de overbevolkte Indische stad Calcutta bouwde •
C.R. o.l.v. dr. Jack Preger uit het niets een bloei
ende werking op, die momenteel een straatkliniek,
2 scholen voor straatkinderen, een spin- en weef
projekt en een mobiele kliniek behelst. De plannen
voor de oprichting van een centrum voor beroeps
opleiding zijn nog in volle expansie.
Deze diareeks geeft een zeer realistisch beeld van
de toestand ter plaatse en de werking van de di
verse projekten.

Donderdag 27 april om 20.00 uur
DIAREEKS

"AMERIKA OP 2 WIELEN"

Deze diareeks vertelt het verhaal van Johan
Bucher die met zijn fiets door de Verenigde Staten
van Amerika trapte.
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INHOUD Gemeentediensten

Het gebeurde in de gemeenteraad 3
Versterking van de gemeentelijke demokratie 4
Verkiezingen op 21 mei 1995 5
Werkgroep emancipatie 5
Gemeentelijk instruktiezwembad 6
Afscheid O.C.M.W.-voorzitter

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op
maandag 1 mei (Feest van de Arbeid}, donderdag
25 mei (O.H. Hemelvaart), maandag 5 juni (2de
Pinksterdag) en maandag 19 juni (kermis).

Op zaterdag 3 juni (Pinksterweekend) zal er geen
dienstverzekering zijn op de bevolkingsdienst.

•

Openbare vergaderingen
adviesraden
Jeugdraad

donderdag 20 april om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Sportraad
maandag 24 april om 20.€ r
raadszaal oud gemeentel7

Seniorenraad
vrijdag 28 april om 14.00 L
raadszaal administratief g y

Milieuraad
donderdag 4 mei om 20.0 uur
donderdag 22 juni om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Gezinsraad
maandag 15 mei om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Kultuurraad
woensdag 20 september om 20.00 uur
raadszaal oud gemeentehuis

Omwille van organisatorische redenen kunnen I
niet alle openbare vergaderingen van de adviesra
den in deze rubriek vermeld worden.

Raadpleeg daarom ook:
- de lokale kabeltekst op T.V. (mozaïekkanaal
Edegem - pagina 477)
- de gemeentelijke infofoon 'Hallo Edegem'
(tel. 450.42.10 - druk 1-1-1-4-2).

Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het pu
bliek.
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Roger Van den Steen
Zilveren jubileum pastoor Heulen
Meneerke van Buizegem
Edegemse vakantie-initiatieven
Gemeentelijke Vakantiespeelklub
Vakantiespeelpleinen Hulgenrode
Sport en spel in 'den Willecom'
Edegemse Speelweken
Grabbel pas
Oproep voor monitors
Roefeldag
Speelstraat
Skating in Edegem
Kunstcentrum Huis Hellemans
Zaterdagavondkoncert
Verkeersboetes
Inbraakpreventie
Reispassen
Internationaal volksdansfestival zoekt
gastgezinnen
Openbare biblioteek Elsdonk
Barbecue t.v.v. ontwikkelingssamenwerking
Reiskursussen ETA
Konditietraining
Aangifte personenbelasting
Aktiviteitenkalender
Kontaktadressen verenigingen
Internationaal rijbewijs
Vlaamse Wegentelefoon
Chemocar
Kompostvat
Feestmarkt
Junikermis
Derde Edegems Tuinfeest

Koördinatie
Informatiedienst

Verantwoordelijke uitgever
Koen Snyders, Burgemeester,
Kontichstraat 90, 2650 Edegem
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Het gebeurde in de
gemeenteraad
Opvolging in de
gemeenteraad
Raadslid René De Brouwer van de VLD nam om
wille van een wettelijke onverenigbaarheid ontslag
uit de gemeenteraad.
Zijn opvolger, Filip Van Elsen, Trooststraat 26,
Edegem, legde op 23.2.1995 de voorgeschreven
eed af.

Radarsnelheidsmeter
Het gemeentebestuur beschikt al een tijdje over een
radarsnelheidsmeter met digitaal videoprinttoestel.
Inmiddels kwvam van politie Borsbeek de vraag om
dat toestel mee te mogen gebruiken, weliswaar
tegen betaling van een passende vergoeding.
De gemeenteraad van Edegem stemde daarmee
in en zo werd een gebruiksovereenkomst tussen
beide gemeenten afgesloten.

Gemeentebelastingen
De gemeenteraad besliste op 15.12.94 de aanvul
lende gemeentebelasting op de personenbelasting
alsook de gemeentelijke opcentiemen op de on
roerende voorheffing in eenmaal vast te stellen
voor de periode 1995-2000.
Daar de gemeenschapsoverheid van oordeel is
dat de aanslagvoeten van beide belastingen van
zo'n groot belang zijn voor het gemeentelijk begro
tingsbeleid dat ze ieder jaar opnieuw uitdrukkelijk
moeten vastgesteld worden, herzag de gemeente
raad zijn voormeld besluit in die zin.

Erkenning en betoelaging van het
jeugdwerk
De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de jeugdwer
king. Bij dekreet hebben de gemeentebesturen de
taak gekregen de subsidies mee te helpen verdelen.
Daarom werd door de gemeente een jeugdwerk
beleidsplan uitgewerkt.

Als volgende fase keurde de gemeenteraad een
reglement betreffende de erkenning en betoela
ging van het jeugdwerk goed. Dit behandelt, naast
algemene bepalingen, de betoelaging van jeugd
verenigingen en -huizen, kulturele manifestaties
en kadervorming. Dat reglement zal er moeten voor

%-

instaan dat de subsidiepot - die toch een goede
1,5 miljoen frank bedraagt - rechtmatig onder de
verscheidene jeugdwerkinitiatieven wordt verdeeld.
Daarbij komt dat de gemeente van haar kant ook
nog eens zoveel in de jeugd investeert.

Sportterreinen Edegem-West
Tussen de gemeente Edegem en S.C. OLVE werd
een overeenkomst bereikt, waarbij de gemeente
zich ertoe verbindt buitengewone herstellingswer
ken uit te voeren aan de sportvelden gelegen
langs de Prins Boudewijnlaan. De geraamde kos
ten bedragen 3 miljoen frank, exclusief BTW.
OLVE, de gebruiker van deze voetbalterreinen, zal
dit bedrag op 15 jaar terugbetalen en zal tevens
instaan voor het jaarlijks onderhoud, overeenkom
stig een in gezamenlijk overleg op te maken on
derhoudsschema.

Diverse aankopen
De gemeenteraad keurde de bestekken goed in
verband met volgende geplande aankopen:

Geraamde prijs, BTW excl.
- Overgordijnen voor de gemeenteschool AVE 900.000 fr.
- Polyvalente compacttractor
met toebehoren 625.000 fr.

- Wegmarkeringsmachine 340.000 Ir.
- Betonkeien en kantstroken
voor de begraafplaats 330.200 fr.

Bijzonder plan van aanleg nr. 2
Te reist
De vijfde en gedeeltelijke herziening van dit BPA,
waaraan in het gemeentelijk informatieblad reeds
aandacht werd besteed naar aanleiding van de
voorlopige aanvaarding ervan, werd door de ge
meenteraad in zijn zitting van februari laatstleden
DEFINITIEF aanvaard.

Schoolbus
In september van vorig jaar werd één van de twee
schoolbussen vervangen. Ook de tweede school
bus is nu dringend aan vernieuwing toe. Om tot
aankoop te kunnen overgaan keurde de gemeen
teraad een bestek met voorwaarden goed. De
prijs van de nieuwe bus wordt geraamd 0p 3,5 mil
joen frank, BTW exclusief.
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Versterking van de
gemeentelijke
demokratie
Midden 1994 werd in de Nieuwe Gemeentewet- wet die de samenstel
ling, de inrichting en de bevoegdheden van de gemeentebesturen
regelt - een aantal maatregelen ingeschreven die de plaatselijke demo
kratie een betere fundering moeten geven.

Als gevolg daarvan werd door de gemeenteraad een reglement van
orde goedgekeurd. Daarin worden voormelde demokratische maatre
gelen vertaald naar de plaatselijke praktijk van het gemeentebestuur
toe.

Hieronder volgt enige toelichting. •
Aantal gemeenteraadsvergaderingen per jaar

De gemeentebesturen worden verplicht voortaan
minstens tienmaal per jaar de gemeenteraad te
laten vergaderen.

In de praktijk betekent zulks dat de gemeenteraad
van Edegem op het ogenblik van het totstandko
men van dit artikel viermaal vergaderd heeft en de
zeven volgende zittingen zullen plaatshebben op:
27 april, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 23 no
vember en 21 december.

Openbaarheid van de vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in
beginsel openbaar en kunnen bijgevolg door het
publiek worden bijgewoond.

Ze zijn principieel niet openbaar wanneer er over
personen wordt gehandeld.

Informatie voor het publiek

Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de
agenda worden bekendgemaakt door aanplakking
aan het gemeentehuis. De normale termijn waar
binnen 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 mee inbegrepen.

Elke belangstellende inwoner k n abonne
ment afsluiten op de agenda van e aadsverga
deringen en de daaraan verbonden verklarende
nota. De prijs bedraagt 200 fr.

Eenieder die de raadszitting bijwoont, kan van
de agenda kennisnemen aan de ingang van de
zaal.

Binnen een termijn van twintig dagen na de ge
meenteraadszitting wordt een lijst met een be
knopte omschrijving van de beslissingen van de
gemeenteraad ter inzage gelegd van het publiek.
Deze inzagemogelijkheid - die een duurtijd kent
van tien dagen - wordt door aanplakking bekend- f
gemaakt.
Daarenboven worden de belangrijkste besluiten
van de gemeenteraad beknopt of met toelichting
gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad
Edegem.

Gemeenteraadsleden en werking van de
gemeenteraad

Het reglement van orde bevat voor het overige
een hele resem bepalingen in verband met de
rechten van het gemeenteraadslid en het goede
verloop van de raadsvergaderingen.
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Parlementsverkiezingen en
verkiezing van de Vlaamse Raad

•

Bij de komende 'Verkiezingen voor de Kamer, de
Senaat en de Vlaamse Raad' op zondag 21 mei
zullen de stembureaus geopend zijn van 08.00 tot
15.00 uur.

Voor alle inlichtingen, zoals wat te doen bij afwe
zigheid, onmogelijkheid te stemmen,... of het
geven van een volmacht, kunt u tijdens de ope
ningsuren terecht bij de Dienst Verkiezingen,
Administratief Centrum, Kontichstraat 19
(iel. 450.42.00). U kan daar ook alle nodige formu
lieren verkrijgen.

Met de ene magneetkaart die u van de voorzitter
van 'et stemhurau zult krijgen. begeeft u zich
naar he! stey:0kie. Daar vindt u de stemmachine
(computers, waarin u de magneetkaart steekt.
Op iet schei n verschijnt "KAMER" Kies met de
lichtpen een lijst: breng uw stem uit (lijststem of
voorkeurstem) en bevestig ze. Breng op dezelfde
wijze ook uw stem uit voor de opvolgers.
Daarna verschijnt op het scherm "SENAAT". Kies
met de lichtpen een lijst; breng uw stem uit (lijst
stem of voorkeurstem) en bevestig ze. Breng op
dezelfde wijze ook uw stem uit voor de opvolgers.
Tenslotte verschijnt op het scherm "VLAAMSE
RAAD". Kies met de lichtpen een lijst; breng uw
stem uit (lijststem of voorkeurstem) en bevestig
ze. Breng op dezelfde wijze ook uw stem uit voor
de opvolgers.
Na de laatste bevestiging komt de magneetkaart
terug uit de stemmachine; geef ze aan de voorzit
ter van het stembureau.

Hoe geldig stemmen?
U kan op verschillende wijzen geldig stemmen.

1)U kiest voor een lijst, dus voor een partij,
door een lijststem uit te brengen. Dat gebeurt
door bovenaan op de gekozen lijst uw stem uit
te brengen.

2) U stemt voor één of meerdere kandidaat
titularissen van een bepaalde lijst.

3) U stemt voor één of meerdere kandidaat-op
volgers van een bepaalde lijst.

4) U stemt voor één of meerdere kandidaat
titularissen en voor één of meerdere kandi
daat-opvolgers van een bepaalde lijst.

5) U brengt een lijststem uit en daarenboven
stemt u zoals hierboven vermeld onder 2-3 en
4.

Bij stemwijze 1 gaat u akkoord met de volgor
de waarin de kandidaat-titularissen en de kan
didaat-opvolgers op de door u gekozen lijst
vermeld staan.
Bij de stemwijzen 2-3 en 4 wenst u die volgor
de te wijzigen.
In het laatste geval-5 - wordt met uw lijststem
geen rekening gehouden; de naamstem(men)
blijft (blijven) gelden.

0e elektronisch stemmen?

Werkgroep emancipatie
Edegem Es
De Werkgroep Emancipatie is al verscheidene
jaren aktief in Edegem.

Regelmatig vind je een berichtje in het infoblad
over haar aktiviteiten, zoals een voordrachtavond,
een kursus automechaniek, een klusjeskursus,...

De volgende vergadering van de werkgroep vindt
plaats op maandag 29 mei om 20.00 uur in de ref

ter van het Administratief Centrum (gelijkvloers),
Kontichstraat 19 te Edegem.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Bent u
die avond belet, maar hebt u wel interesse om
mee te werken in de toekomst, geef dan een sein
tje aan Kristel Kussé op bovenstaand adres - tel.
450.42.46.
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Gemeentelijk instruktiezwembad
Frank Jespers
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen
heeft met de direkteurs van de Edegemse scholen
een akkoord bereikt over de financiering van de
renovatie en de exploitatie van het gemeentelijk
instruktiezwembad.

De gemeentelijke V.Z.W. Sport- en Rekreatiecen
tra baat op dit ogenblik het instruktiezwembad uit,
dat gebouwd werd in 1970. Het zwembad werd

gebouwd in een periode waarin de massasport in
volle opgang was en de nationale overheid de kre
atie van nieuwe sportinfrastruktuur sterk betoe
laagde.

Voor de Edegemse scholen bleek het zwembad
door de jaren heen een ideale infrastruktuur om
kinderen, hoofdzakelijk uit het lager en kleuteron
derwijs, zwemonderricht te geven. Op dit ogenblik
wordt het zwembad nog uitsluitend gebruikt door
de Edegemse scholen en de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen.

Ten gevolge van de nieuwe milieureglementering
moet het zwembad vanaf 1 januari 1998 voldoen
aan een geheel van nieuwe, strenge voorwaar
den. Daarnaast is er de problematiek van het
zwembadgebouw zelf, dat door de jaren heen aan
een zeer dringende en grondige renovatie toe is.

Omwille van het feit dat de renovatiekosten vrij
hoog liggen en de gemeente nu reeds een jaarlijk
se exploitatietoelage moet dragen van 2,8 miljoen,
werd in december '94 overwogen om het zwem
bad vanaf volgend schooljaar te sluiten. Tevens
werd beslist dat vooraleer deze beslissing defini
tief zou worden, hierover overleg zou gepleegd
worden met de Edegemse scholen.

Uit dit overleg bleek dat het sluiten van het ge
meentelijk zwembad zou betekenen dat de moge
lijkheid tot zwemonderricht van de zowat 2000
leerlingen van de Edegemse scholen quasi volle
dig zou verdwijnen. Daarom werd gezocht naar al
ternatieve oplossingen.
Het akkoord dat werd bereikt, bevat volgende ele
menten:
- Het gemeentebestuur gaat over tot de renovatie
van het bestaande instruktiebad. De kostprijs
hiervan wordt geraamd op 15 mi %, en.
Teneinde enerzijds de exploita sten en an
derzijds het jaarlijks tekort, inc1 leningslas- f
ten, te beperken, worden volger maatregelen
voorgesteld:
Voor de uitbating van het zw d zal in de
toekomst nog slechts op één se arbeids
kracht worden beroep gedaan. opdrachten
met betrekking tot het dagelijks rierhoud van
de installatie en de kontrole op de waterkwali
teit en zo meer wordt opgevangen binnen het
gemeentepersoneel. Hierdoor kan de perso
neelskost verminderd worden van 2,8 miljoen
tot 2 miljoen op jaarbasis.

* Alle Edegemse scholen betalen een jaarlijkse
forfaitaire bijdrage, rekening houdend met hun
respektievelijk aantal leerlingen. Deze bijdrage
geeft recht op exclusief gebruik van het zwem
bad. De opbrengst van deze bijdrage zal
600.000 fr. op jaarbasis bedragen.

• Het tarief van het schoolzwemmen wordt ver- f
hoogd tot 60 fr. per zwembeurt, vervoerkosten
inclusief. Het huidig tarief bedraagt 20 fr. per
zwembeurt, exclusief de bijdrage voor het bus
vervoer, die 17 fr. per rit bedraagt.

De technische dienst van de gemeente werd be
last met de voorbereiding van het renovatiedos
sier, dat later dit jaar aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd.
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Afscheid van O.C.M.W.-voorzitter
Roger Van den Steen

•
(Commissie
noemd. Dat
1989.

Roger Van den Steen, die
deze zomer 70 jaar wordt,
besloot afscheid te nemen
als voorzitter van het
O.C.M.W.

Roger Van den Steen werd
in 1971 voor de eerste
keer lid van de raad van
het O.C.M.W., toen nog de
raad van de C.O.O.

van Openbare Onderstand) ge
mandaat bleef hij vervullen tot in

grote en kleine uitdagingen mee tot een goed
einde wist te brengen. Het orgelpunt in zijn loop
baan is beslist de bouw van een nieuw rust- en
verzorgingstehuis, waarvan de werkzaamheden
volop aan de gang zijn. Samen met zijn raad en in
overleg met het gemeentebestuur bereidde hij dit
belangrijk projekt voor.

Met het afscheid van Roger Van den Steen ver
liest het O.C.M.W. een sociaal bewogen man, die
bijna een kwart eeuw van zijn leven in dienst heeft
gesteld van de Edegemse bevolking.

Bedankt Roger voor zoveel inzet en nog een aan
gename rustigere toekomst toegewenst!

Inmiddels heeft de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn op 03.04.1995 mevrouw Liliane Trienpont
verkozen als nieuwe voorzitter. In ons volgend in
formatieblad komen wij daar uitgebreider op terug.ger !a ier Steen heeft goed gevulde ambts

pers&es acte de rug, tijdens welke hij heel wat

Op 3.4 1989 werd hij door de Raad voor
Maatschappelijk 'Welzijn verkozen tot voorzitter en
Ja voor een peu0de van 6 jaar.

•
2jlueren jubileum
pastoor Karel Heuten
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum
werd pastoor Karel Heuten op 15.3.1995 op het
gemeentehuis ontvangen.

Karel Heulen, die momenteel 66 jaar is, werd in
1954 tot priester gewijd. Na bijna 16 jaar onder
pastoor te zijn geweest in Hoboken, werd hij in
maart 1970 pastoor van de parochie H. Familie op
Elsdonk. 15 jaar lang was hij tevens deken van de
dekenij Mortsel. Momenteel leidt hij naast de pa
rochie van de Elsdonk ook de St.-Jozefparochie
op het Molenveld.

Het gemeentebestuur herhaalt langs deze weg
zijn gelukwensen aan pastoor Karel Heuten even
als de hoop dat hij nog veel jaren in Edegem zijn
taak zal kunnen verderzetten.

Karel Heuten is door de jaren heen uitgegroeid tot
de spilfiguur en dynamisch bezieler van zijn pa
rochie. Hij is trouw aan zijn levenstaak en vervult
deze op een schitterende wijze.

irt mtrntmagisttaat huligt
er Karl bruten ttr glrgrn

hi an sin 23-jarig ubilrum, als
pastoor va or parott b.familit.
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Folkloristisch feest
Meneerke van Buizegem

FOLKLORISTISCH FEEST
vertrek STOET op het St.
Goriksplein
m.m.v. Kring voor Heemkunde,
St.-Sebastiaansgilde, muziek
kapel K.S.A. O.-L.-V.-van
Lourdes en De Karos

19.30- 20.15 uur: MUZIKAAL OTFEDEN van
het Edegems Harmonieorkest
(jeugdharmonie

20.15 uur: VONNIS EN CHTSTEL
LING VAN' ERKE met
een kort TO! PEL in de
vorm van eer aatlied en
het eigenlijke l n 'Meneer
ke'
m.m.v. Kring v vemkunde,
toneelgroep D uw, Buize
gemkoor, Edeg Harmonie
orkest en K.SA. G.-L.-V.-van
Lourdes

19.30 uur:

Het Gemeentebestuur en het Edegems feestkomi
tee nodigen u van harte uit op de aktiviteiten inge
richt t.g.v. het folkloristisch feest 'Meneerke van
Buizegem'.

Traditioneel wordt dit gevierd op 30 april. Op 29
april en 1 mei zijn er nog extra aktiviteiten ge
pland.

De feestelijkheden vinden plaats op de rekreatie
zone Romeinse Put in en rond een verwarmde
feesttent.

Het programma van dit jaar ziet er als volgt uit:

zat. 29 april '95: KAARTWEDSTRIJD
voor jong en oud

19.00 - 20.00 uur: inschrijvingen
inleg: 100 fr.
talrijke mooie prijzen te winnen!

zon. 30 april '95: SPRINGKASTEEL
14.00 - 19.00 uur: een extraatje dit jaar voor de

kinderen!
WANDELZOEKTOCHT
m.m.v. K.W.B. Elsdonk

14.00- 15.00 uur: inschrijvingen en start
17.00 uur: einde zoektocht
18.30 uur: prijsuitreiking

21.00 uur:

ma. 1 mei '95:

15.00 uur:

Nadien:

GEZELLIG SAMENZIJN
muzikale opluistering door D.J.
Ronny
barbecuesnacks
gratis inkom

GROOT GEZINSFEEST
voor alle gezinnen met of zon
der kinderen
m.m.v. de B.G.J.G.-afdeling
Edegem f
Optreden van POPPENTEA
TER PANENKA met de voor
stelling 'BOS'
inkom: 60 fr.

LACHSPIEGEL
VOLKSSPELEN
PANNEKOEKEN
SCHMINKEN

Voor meer inlichtingen over het programma kunt u
terecht bij Kristel Kussé, sekretaris feestkomitee,
p.a. Administratief Centrum, Kontichstraat 19 te
Edegem - tel. 450.42.46.

Wenst u meer te weten over het folkloristisch ge
geven van deze feestelijkheden, neem dan kon
takt op met de Edegemse Kring voor Heemkunde,
p.a. de heer HENS, Prins Boudewijnlaan 187 te
Edegem - tel. 440.36.18.
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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 vakan
tieopvang.

De kinderopvangdienst biedt met de 'gemeentelijke vakantiespeelklub' de ideale opvang voor kleuters en
kinderen van de lagere school. De jeugdraad organiseert weer de 'Edegemse speelweken', een paradijs
zowel voor de 12- tot 14-jarigen als voor de rakkers van de lagere school. De allersportiefsten onder
!aatsvermelde groep kunnen zich uitleven gedurende 'sport en spel', een initiatief van de v.z.w. Sport- en
F'kratiecatra Edegem dat zal plaatsvinden in en rond "den Willecom".

'vatuurlik kar e jeugd deze vakantie ook terecht in Hulgenrode of op het skateterrein in het Meihof. Om
i gtzw±ie: vr net plaatselijk programma van de Grabbelpas 1995 en de Roefeldag, allebei aktivitei
ten van is euuraao...

Wil je over ai dit mee: weten, lees dan vlug verder op de volgende bladzijden.

log een prettige vakantie!
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Gemeentelijke
Vakantiespeelklub
voor kinderen geboren tussen
1 januari 1983 en 1 oktober 1992

Vakantiespee lp Ie i ne n
Hulgenrode
voor 4- tot 14-jarigen

1
±

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 en
monitrices kan uw kind, in groepjes naargelang de
leeftijd en interesse, zijn fantasie en kreativiteit
naar hartelust botvieren. Uw kind kan weer twee
maand lang genieten van veel speelplezier.

De Vakantiespeelklub heeft zijn thuishaven op de
avontuurlijke speelterreinen van het Fort 5.

Periode: van 4 juli tot en met 30 augustus, met
uitzondering van 11 en 21 juli, 14 en 15 augustus.

Uren: van 7.30 tot 17.30 uur.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30
en 9 uur en mogen afgehaald worden tussen 16
en 17.30 uur.

Dagprijs: 300 frank voor kinderen uit Edegem en
400 frank voor kinderen van buiten de gemeente

Inbegrepen:
vieruurtje
verzekering.

Het lunchpakket moet worden meegebracht.

De tickets kunnen aangekocht worden op zater
dag 1 juli van 9 tot 12 uur op de burelen van de
Kinderopvangdienst, eerste verdieping van het
oud gemeentehuis, aan het gemeenteplein te
Edegem.
Vanaf maandag 4 juli tot dinsdag 30 augustus van
7.30 tot 9 uur kan je dagelijks tickets kopen in
hangar 24 op het Fort 5- zijde Vestinglaan.

Opgelet:
De tickets moeten niet op voorhand worden aan
gekocht en zijn niet gedateerd.

(De Gemeentelijke Vakantiespeelklub is een initia
tief van de Gemeentelijke Kinderopvangdienst)

Hebben ze er geen zin in, dan m
len volgens eigen interesse en far

ze vrij spe

Uw kind houdt van avontuur, is een durver en trekt
reeds goed zijn plan, dan zal het zich snel thuis
voelen op de speelpleinen van Hulgenrode.

Het terrein leent zich voor bosspelan bouwen van
zandkastelen, knutselen in diver eliers... en
omgang met dieren op de kinder 'arij. De kin
deren kunnen dagelijks kiezen lei spelen ê
en aktiviteiten onder begeleidin gebrevet
teerde monitoren en monitrices.

Periode: van 3 juli tot 25 augustus (uitbreiding tot
1 september is in beraad)
Uren: van 8 tot 17 uur
Dagprijs: 125 fr. vanaf aankoop 4 tickets (anders
150 fr.)
Verzekering: eenmalig 150 fr.
Inbegrepen: warme maaltijd, busvervoer, vieruur
tje
Opstapplaats: gemeenteplein (centrum) en
Kerkplein (Elsdonk)
Kermis/Open-Deur: zaterdag 8 juli van 14.30 tot
17.30 uur

Opgelet: kleuters vanaf 4 jaar kunnen enkel ge
bruik maken van het busvervoer als ze begeleid
zijn door een oudere broer of zus van minstens 10
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 18 uur mits extra-betaling.

De tickets en de verzekering dienen vooraf aange
kocht te worden. Het verkoopadres en de ope
ningsuren zijn deze van de Gemeentelijke
Vakantiespeelklub.
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur kan u even
eens terecht in de pastorie van de H. Familie,
Kerkplein 1, Edegem.

(Vakantiespeelpleinen Hulgenrode is een initiatief
van Speelpleinen voor Groot-Antwerpen, Otto
Veniusstraat 20, Antwerpen, tel. 232.97.72).
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Sport & spel
voor kinderen lagere school

Tijdens de GROTE VAKANTIE, van maandag
21.08.95 t.e.m. vrijdag 25.08.95 en van maandag
28.08.95 t.e.m. donderdag 31.08.95, telkens van
1 0u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00, wordt
opnieuw sport en spel voor leerlingen van het
dager onderwijs georganiseerd in en rond de
sporthal "den W/i!lecom".
De begeleiding van de kinderen gebeurt door pro
iessionele sportmonitoren.

De kinderen kunnen onder toezicht in de sporthal
blijven eten mits zij zelf hun middagmaal en drank
meebrengen.

De deelnemingsprijs voor deze aktiviteit bedraagt
1.000 fr. per kind voor de 1ste week en 800 fr.
per kind voor de 2de week, verzekering inbegre
pen. De betaling dient wel in zijn geheel per week
(dus niet dag per dag) bij de inschrijving te gebeu
ren. Enkel indien het kamp niet volzet is kan de
eerste dag van de week de betaling ter plaatse
gebeuren.

VOORAF INSCHRIJVEN kan vanaf 6 juni a.s. in
de gemeentelijke sporthal "den Willecom", Ter
elststraat 2 te 2650 Edegem (telefoon 457.46.62).

Wilt u meer weten? Telefoneer even naar de
sporthal. Wij zijn er voor u!

Edegemse Speelweken
voor kinderen lagere school en
12- tot 14- jarigen

Na het sukses van de spel- en knutseldagen in de
krokus- en paasvakantie, wordt nu volop werk ge
maakt van de traditionele speelweken in de grote
vakantie.
Op diverse plaatsen in de gemeente zullen de kin
deren weer een hele week lang hun hartje kunnen
ophalen.

Samen knutselen en stoeien met zand, klei, kar
ton, water,... Samen dansen en zingen ... Tochten
maken, zwemmen,... Meedoen aan allerhande
leuke spelletjes... Kortom, te veel aktiviteiten om
op te noemen.

Waar en wanneer:
• FORTESIN: op Fort 5
van 3 t.e.m. 7 juli

• RAVOTJE ROT: op het Sterrenhof (Kontichstr.)
van 31 juli t.e.m. 4 augustus

• HIPPERDEPIP: aan de Romeinse Put 
Buizegem (sportterreinen)
van 21 t.e.m. 25 augustus

Net zoals vorig jaar wordt er tijdens elke speel
week een apart programma voorzien voor de
12- tot 14-jarigen.

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 - verzekering.

De monitors van de speelweken verzorgen ter plaat
se de voor- en naopvang. Er is voorbewaking vanaf
8.45 uur en nabewaking tot 16.30 uur.
Het lunchpakket moet meegebracht worden.
Deze speelweken zijn een initiatief van de Gemeen
telijke Jeugdraad en worden verzorgd door vrijwillige
monitors, veelal afkomstig van de Edegemse jeugd
bewegingen.
Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij de
jeugdkonsulente Marjon Thienpondt, Gemeentelijke
Kinderopvangdienst, 1ste verdieping van het oud
gemeentehuis, gemeenteplein te Edegem (tel.
450.43.73) of op het sekretariaat van de Jeugdraad,
administratief centrum, Kontichstraat 19 te Edegem
(dhr. Luc Bries, tel. 450.42.48).
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Een keiharde garantie ...
... voor een fijne vakantie

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 boordevol kul
turele, kreatieve, sportieve en edukatieve anima
tie, speciaal uitgestippeld voor alle kinderen van 6
tot 16 jaar. Bij sommige aktiviteiten kunnen ook
kleuters vanaf 4 jaar al terecht.

Na de suksesvolle aktiviteiten van de krokus- en
de paasvakantie, leggen de plaatselijke Grabbel
pasmakers nu de laatste hand aan het aanbod
voor de grote vakantie. De aktiviteiten die tijdens
deze periode georganiseerd worden door de ge
meenten Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove,
Kontich en Mortsel, worden ook nu weer gebun
deld in een handige brochure die voor de kinderen
van onze gemeente via de lagere scholen zal be
deeld worden en die voor de 13- tot 16-jarigen op
naam bezorgd wordt.

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.

OPROEP VOOR MONITORS

De Grabbelpas kost immers slechts 100 fr. en is
verkrijgbaar op het sekretariaat van de Jeugdraad,
administratief centrum, Kontichstr. 19 te Edegem,
waar ook meer inlichtingen kunnen verkregen wor
den (dhr. Luc Bries, tel. 450.42.48- enkel tijdens
de voormiddagen en op woensdagnamiddag).
Niet vergeten een pasfoto mee te brengen!

Bovendien krijg je volledig gratis de extra-dikke
nationale kortingengids, de "G laar". Deze
handige gids bevat kortingen vo '- en rekre
atieparken, speciale evenementen sea, film &
teater, sport,... en dit het ganse ja; r. t
Dankzij deze "Grabbelaar" beta dus (veel)
minder voor heel wat meer pret!
Daarnaast vind je er een helebc ife ideeën,
leuke trips en tips in terug waar ,e vakantie
plots nóg aangenamer zal worden.

We geven je alvast één gouden regel mee: indien
je zin hebt om aan één of andere aktiviteit van de
Grabbelpas deel te nemen en je moet hiervoor op
voorhand inschrijven, aarzel dan niet en reageer
onmiddellijk, want volzet = volzet!

Zowel voor de speelweken als voor de Grabbelpasaktiviteiten is de Jeugdraad nog op zoek naar een aantal ge
motiveerde jonge mensen die de kinderen tijdens deze aktiviteiten willen begeleiden.

SPEELWEKEN:
Elke speelweek wordt geleid door 1 of 2 hoofdmonitors, bijgestaan door een 15-tal monitors. Naast een groot
aantal "oude-rotten-in-het-vak" wil de Jeugdraad ook graag jongeren vanaf 16 jaar inschakelen die in het bezit
zijn van een attest "basisvorming jeugdverantwoordelijke" of een daaraan gelijkgesteld attest, om hen de kans
te geven zich verder te bekwamen als vakantiemonitor.

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 dan niet en neem snel kontakt op met
de jeugdkonsulente Marjon Thienpondt, Gemeentelijke Kinderopvangdienst, 1ste verdieping van het
oud gemeentehuis, gemeenteplein te Edegem (tel. 450.43.73) of met dhr. Luc Bries, sekretariaat
Jeugdraad, administratiefcentrum, Kontichstraat 19 te Edegem (tel. 450.42.48).
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Nieuws uit de Jeugdraad

•

•

Roefel
Zit je in het 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar? Neem
dan vlug je kalender en stip ZATERDAG 24 JUNI
alvast aan met een groot uitroepteken. Op die dag
kan je immers meedoen aan ROEFEL, Dag van
het Kind.

Wat is ROEFEL?

Roefel is een dag waarop kindjes van de lagere
school mogen gaan "roefelen" in de grote-men
sen-wereld. Roefelen is niet zomaar gaan kijken,
ee, het wil zeggen dat je echt mag meedoen in
• wereld van de volwassenen: mee hamburgers
aken bij de slager, brandweer spelen, gekke
ap9sels maken, leren biljarten, meehelpen in het
astaurant. de dokter assisteren,... en nog veel
neer.

Wat er precies allemaal gaat gebeuren staat in
een boekje dat 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
Biblioteek of op het gemeentehuis.

Vrijwilligers gevraagd

Op ZATERDAG 24 JUNI organiseert de jeugdraad
i.s.m. het gemeentebestuur en de middenstands
raad een ROEFEL-dag, een dag waarop kindjes
mogen gaan "roefelen" in de grote-mensen-we
reld. Voor de praktische uitwerking van deze dag
zoeken wij vrijwilligers die groepen kindjes willen
begeleiden of die met hun auto kindjes van de ene
Roefel-plaats naar de andere willen brengen (alle
plaatsen zijn in Edegem).

Wie hieraan wil meewerken, kan zijn naam, adres
en telefoonnummer opgeven bij:
• Danny Van Dingenen, lid van de stuurgroep
ROEFEL, tel. 457.84.70;

• Greet Rotty, verantwoordelijke bij het gemeente
bestuur, tel. 450.43.70.

Alvast bedankt.
Het ROEFEL-komitee.

Speelstraat
Op zondag 23 april wordt de Lourdeslaan omgeto
verd tot 'Speelstraat'. Alle kinderen van 6 tot 16
jaar krijgen plaats om te spelen. Wie jonger is dan
12 kan zich in een dier laten veranderen, knutse
len, springen op een reuzeclown, de Lourdeslaan
kleuren, Afrikaans dansen, enz. De +12-jarigen
strijden om de mooiste, snelste en origineelste
zeepkist. En tussen de spannende races door is
er ... HIP-HOP!
Wie graag meedoet aan de reuze picknick, is al
vanaf 12.30 uur welkom in de Lourdeslaan. Het
startschot voor het grote spel en de zeepkisten
race wordt gegeven om 13.30 uur. Om 16.30 uur
wordt de jeugddag afgesloten met de slothappe
ning.
Deze jeugddag wordt georganiseerd door de
Jeugdraad van Edegem. Voor meer informatie kan
u bellen naar Dirk Stoffelen (449.41.01) of Marc
Van Leemput (458.32.65).

Skating in Edegem
Het skateterrein, gelegen op het Meihof in de
Hovestraat, is nog steeds gratis toegankelijk voor
alle liefhebbers van deze spektakulaire sport en
dit tijdens de openingsuren van het Meihof. Op
zondag evenwel is het terrein slechts toegankelijk
vanaf 13.00 uur.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventu
ele ongevallen.

Voor meer informatie kan je terecht op het ge
meentesekretariaat, administratief centrum,
Kontichstraat 19 te Edegem (dhr. Luc Bries, tel.
450.42.48).
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Kalender
Tentoonstel I ingen

Gemeentelijk Kunstcentrum

HUIS HELLEMANS
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem Nog tot 30 april kan men de schilderijen bekijken van

Het werk van Marc-Elis dat men gemakkelijk als
lyrisch abstrakt durft te benoemen, zouden we eerder
een irrealisme willen noemen in zover het weigert de
waarneembare wereld in zijn geheel tematisch op te
nemen. De complexiteit en purende t van Z"l
werk wordt opgebouwd, vaak vertrek van een
herkenbaar element (vogel, huis, kin oom) om
vervolgens een schouwspel, een dram vormen
en kleuren te komponeren en dit in tor arden die
gaan van adagio tot scherzo of van lyrisch: abstrakt
tot abstrakt expressionistisch ... "

MARC-ELIS
in Huis Hellemans
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Schilders, beeldhouwers, fotografen, grafici, aquarel
listen, textielkunstenaars, e.a. van Edegem werden
uitgenodigd het onderwerp of de sfeer van een ge
dicht uit te beelden.
Hun werk zal na selektie tentoongesteld worden in
Huis Hellemans van 6 mei tot 4 juni.

Huis Hellemans is gratis toegankelijk op zaterdag en zon
dag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, op woens
dag van 14 tot 17 uur en op vrijdag van 14 tot 16 uur.

EEN BEZOEK LOONT ECHT DE MOEITE!
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Komitee Edegemse Koncerten
Zaterdagavondkoncert
The Monnaie Bassquartet

•

Dit ensemble werd gesticht in 1978 in het
Koninklijk Conservatorium te Brussel
door de heer Maurice Aerts, samen met
drie van zijn beste leerlingen: Robby
HELLYN, Korneel LE COMPTE en Dirk
VAN GORP.
De leden zijn sindsdien allen contrabas
sist-solist van het orkest van de
Koninklijke Muntschouwburg. Vandaar
0uk de naam 'The Monnaie Bassquartet'
o het Baskwartet van de Munt'
•• unieke kamermuziekensemble trad
'uldig op in België, Duitsland.
.#rijk en Nederland.

·en programma gaat van renaissance tot
:· cien, met werken van o.a. Edvard
GRIEG, Georges BIZET en Charlie
CHAPLIN en oude Vlaamse liederen.

iaats: St.-Antoniuskerk
Drie Eikenstraat, Edegem

Datum: zaterdag 13 mei
om 20.15 uur

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

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

Noteer alvast de data van onze zaterdagavondkon
certen:
zaterdag 30 september: Robert Groslot, piano
zaterdag 18 november: Dimitri lvanov, viool - Jeffrey
Powers, hoorn - Levente Kende, piano

Voorverkoop en informatie: Kristel
Kussé, p.a. Administratief Cen
trum, Kontichstraat 19 te Edegem,
tel. 450.42.46.

Reservatie via de gemeentelijke
info-toon:
Tel. 450.42.10.
Van zodra u in verbinding bent
met de info-foon, druk op 1-1-1-2
3-1.
Lees uw berichtje in na de toon.
Druk op een willekeurige toets en
daarna op het hekje of het vier
kantje.
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.
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Al gauw betaalt u zich blauw...
Sedert 01.01 .95 zijn de opcen
tiemen op de verkeersboetes
opgetrokken van 150 naar 200.
Dit wil zeggen dat de geldelijke
bedragen die door de Wet op
het Wegverkeer voorzien wor
den bij verkeersovertredingen
met 200 vermenigvuldigd wor
den.

Omdat heel wat burgers geen flauw idee hebben
van wat hun te wachten staat indien ze geverbali
seerd worden voor een verkeersovertreding, volgt
hierna een aantal voorbeelden van minnelijke
schikkingen zoals ze vandaag door het Parket van
de Prokureur des Konings te Antwerpen toegepast
worden.

Fietsers en bromfietsers: rijden zonder licht

's Nachts met de fiets rijden zonder licht:
- bestuurder tussen 16 en 18 jaar: 3.000,- fr.
- bestuurder + 18 jaar: 4.000,-fr.

's Nachts met de bromfiets rijden zonder licht:
- bestuurder tussen 16 en 18 jaar: 4.000,- fr.
- bestuurder + 18 jaar: 5.000,- fr.

Het rode verkeerslicht voorbijrijden: 6.000.- fr.

Enkele typische
Edegemse inbreuken.

2.000.- fr.

1.000,- tr.
.000,- fr.

- Gebruik maken van de noodoprit eE19
langs de Drie Eikenstraat:
eerste keer
tweede keer

- Fout parkeren op de parking van
het UZA

OPGEPAST!

Een eerste keer een gewone overtreding (bv. ver
keerd parkeren, verkeersborden niet naleven...
enz.) kost 2.000,- fr. Dit bedrag kán hoger liggen
indien de overtreder een gewoontezondaar is, die
met terugkomende regelmaat verkeersinbreuken
verzamelt en dus blijk geeft van weinig respekt
voor de verkeerswetgeving.

Een gewone overtreding

Een zware overtreding
Een zware overtreding kost nu minimum 6.000,- fr.
Toch zijn hier wat nuances. De onderstaande
voorbeelden illustreren dit.

Snelheid

Wie meer dan 10 km/u. sneller rijdt dan het toege
laten maximum, krijgt een minnelijke schikking
voorgesteld van 6.000,- fr. Gradueel, in funktie
van de snelheid, kan deze minnelijke schikking
oplopen tot 12.000,- fr.

Wordt de toegelaten snelheid met méér dan 40
km/u. overschreden, dan dagvaart de Prokureur
des Konings de overtreder direkt voor de
Politierechtbank en vordert hij, naast een fikse
geldboete, bovendien nog de intrekking voor 8
dagen van het rijbewijs.

De Prokureur des Konings kán minnelijke schik
kingen voorstellen, maar is hiertoe niet verplicht.

Hij kan, al naargelang van de omstandigheden, de
overtreder onmiddellijk dagvaarden voor de
Politierechtbank en zwaardere geldstraffen of an
dere dan geldstraffen vorderen (zoals bv. de in- f
trekking van het rijbewijs).

Een gewaarschuwde vrouw/man is er twee
waard, zegt de volksmond. Een gewaarschuwd
weggebruiker heeft de keuze: ofwel de wegkode
korrekt naleven, ofwel hem aan zijn laars lappen
maar dan het risiko lopen van diep in zijn porte
feuille te moeten tasten...

En zeg nu eens eerlijk: kan je met je centen niet
beter andere dingen doen dan ze aan verkeers
boetes uit te geven?

Bovendien is iedereen ermee gediend: als iedere
bestuurder de wegkode korrekt toepast, dan zal
het verkeer héél wat mensvriendelijker én omge
vingsvriendelijker worden. En daar kunnen we met
zijn allen toch maar om juichen, niet ... ?
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•

Preventie
ligt in een klein hoekje
Nog niet zo héél lang geleden bood een inwoner
van Edegem de meubelen van een slaapkamer te
koop aan in een koopjeskrant.

Een mogelijke klant toonde zich geïnteresseerd en
kwam een kijkje nemen. Hij nam professioneel de
maten van de meubelen, verklaarde dat hij thuis
alles eens ging nameten en dat hij wat later terug
telefonisch kontakt zou opnemen.

Onze Edegemnaar was wel zo vriendelijk te ver
wittigen dat hij die namiddag niet thuis zou zijn. Hij
kontroleerde geen identiteitskaart, vroeg ook niet

va, aam of adres.

Diezelfde namiddag werd de woning bezocht door
ongenode gasten, die via het dak van het terras
de slaapkamer betraden en de bovenverdieping
doorzochten.

De potentiële koper liet niets meer van zich horen.

Het is niet bewezen, maar de waarschijnlijkheid is
groot dat de potentiële klant ook de ongenode be
zoeker was, die perfekt wist wanneer hij zijn slag
kon slaan.

Oppassen met advertenties in koopjeskranten is
dus de boodschap!

kantiegangers opgelet,
g tijdig uw reispassen aan!

•

Indien u voor uw geplande reis een reispas nodig
heeft, vragen wij u beleefd tijdig uw reispas aan te
vragen en niet tot het allerlaatste ogenblik te
wachten. De wachttijd, tijd tussen de aanvraag en
het afhalen van de reispas, bedraagt 3 werkda
gen, maar kan in drukke perioden uitlopen tot 5 of
meer werkdagen. Voor sommige landen moet u
daarenboven een visum hebben, door uzelf aan te
vragen op het konsulaat of de ambassade van het
land in kwestie en ook dat vergt tijd.

Aanvragen voor nieuwe reispassen of verlengin
gen kunnen gebeuren op de Dienst Bevolking
Reispassen. Deze dienst is voor het publiek toe
gankelijk alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. De aan
vraag dient niet persoonlijk te gebeuren, maar kan
gedaan worden door een familielid [bv. echtge
no(o)t(e), vader, moeder, broer, zuster, ...]. Ook
voor het afhalen van de reispas is dat het geval.

Mee te brengen: -2 recente pasfoto's (kleur of
zwart-wit);

- het nodige geld (geen cheques).

TARIEVEN Nieuwe reispas Verlenging

duurtijd 1 jaar 560 fr. 430 fr.
2 jaar 860 fr. 730 fr.
3jaar 1.160 fr. 1.030 fr.
4 jaar 1.460 fr. 1.330 fr.
5 jaar 1.760 fr.

Voor verdere inlichtingen kunt U tijdens de
kantooruren telefonisch kontakt opnemen met dhr.
F.Van Tichelen op het nummer 450.42.26.
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Word gastgezin
tijdens het 20ste internationaal volksdansfestival

Van 10 augustus tot en met 16 augustus wordt
Edegem het trefpunt van wereldfolklore, met autentieke
volksdans, -zang en -muziek en dit voor de 20ste maal.
Het wordt meteen een jubeljaar! Er wordt aan folklore
gedaan op wereldniveau op het Edegemse podium.
Het Edegems Volkskunstkomitee v.z.w. is uitermate fier
om de vele buitenlandse volksdansers en -muzikanten,
het groeiend aantal toeschouwers, de trouwe en nieu
we gastgezinnen en de talrijke medewerkers en spon
sors te kunnen betrekken bij dit internationaal jubel
feest.

DE WERELD WORDT ZOVEEL KLEINER DAN JE
DENKT!

Gastgezinnen spelen hier een belangrijke rol. Zij nodi
gen dan één of meerdere buitenlandse gasten uit bij
hen thuis gedurende het festivalgebeuren. Het is vol
doende bekend dat met deze gastgezinnen een familia
le sfeer met internationaal karakter ontstaat, dat het
Edegems Volksdansfestival zo eigen is en een heel
aparte uitstraling geeft. Trouwens heel wat buitenland
se groepen die hier vroeger in Edegem optraden willen
steeds graag terugkomen naar Edegem.
ls dat geen kompliment!
Hieraan hebben de gastgezinnen de grootste verdien
ste en zij zijn onontbeerlijk voor het welsger van zulk
festival op wereldniveau.
De eerste buitenlandse groepen hebber. . reeds ge
meld en komen uit Griekenland - ltaki Jekraine 
Paraguay - Schotland...
Neem vandaag nog kontakt op met

de Dienst Gastgezinnen: Els VA# HERCK,
Nieuwstraat 49, 2540 HOVE, tel. 455.27.21

- het Sekretariaat van het EDEGEMS VOLKSKUNST
KOMITEE v.z.w.:
Onafhankelijkheidsstraat 34, 2650 EDEGEM,
tel. 457.04.1 O

voor meer informatie of als KANDIDAAT GASTGEZIN
voor het INTERNATIONAAL VOLKSDANSFESTIVAL
te EDEGEM.
Pers & PR: Paul GODON, tel. 457.16.19.

Openbare biblioteek Edegem 
Elsdonk
In haar tijdschriftenbestand heeft de Openbare
Biblioteek Edegem - Elsdonk gezorgd voor een ver
nieuwd en tevens verruimd aanbod. Hierin trachten wij
voor elk wat wils aan te bieden:

• Voor onze senioren hebben wij het tijdschrift 'Onze
Tijd'.
Natuurwetenschappers in spe kunnen informatie op
zoeken in 'Natuur en Techniek', 'Eos' en 'Mens en
Wetenschap'.

• Nieuwe knutselideeën staan in 'Eigen huis en interi
eur' en 'Ariadne'.

• Moeders garderobe kan vernieuwd worden via de pa
tronen in 'Knip'.

• 'De Standaard' en 'Knack-magazine' zorgen ervoor
dat lezers op de hoogte blijven van de aktuele politie
ke situatie in binnen- en buitenland.

• Voor ouders met jonge kinderen is er 'Ouders van
Nu'.

maandag
vrijdag

woensdag

donderdag
zaterdag

18.00 - 20.00u

14.00 - 16.00u

15.00 - 17.00u

Nieuwe openingsuren van de 0.8.E.

Dit is echter slechts een greep uit het totale aanbod.
In onze keuze hebben we ook onze jonge en allerjong
ste lezers niet vergeten. Voor hen is er 'Wapiti' en
'Pippo'.
De biblioteek biedt de mogelijkheid om deze tijdschrif
ten te ontlenen. Dit kan met een maximum van twee
nummers per ontlening.
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Ontwikkelingssamenwerking
BARBECUE

EEN INITIATIEF VAN DE SCHRANSENTRAPPERS I.S.M. DE EDEGEMSE WERKGROEP
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Om hun fietstocht naar het bedevaartsoord
CHESTOKOWA in Polen te financieren, organise
ren de Schransentrappers een barbecue. Er wordt
ook nog steeds naar sponsoring gezocht en die is
nodig want de opbrengst van deze fietstocht en de
aanverwante initiatieven wordt integraal aan
Calcutta Rescue geschonken. Voor giften en
sponsoring kunt u storten op rekeningnummer
001-1262572-96 (=Kigembe-Handelsbeurs) met
de vermelding "gift of sponsoring fietstocht t.v.v.

•
C:~!,_ ,.. 1:a Rescue". Meer informatie is verkrijgbaar
, 4'rlesn Mortelmans op het administratief cen

ontichstraat 19, Edegem of telefonisch tij
.c kantooruren (450.42.56).

ia Rescue is een door dr. Jack Preger in
'sche stad Calcutta gestichte organisatie die

zich oornamelijk bezighoudt met de kastelozen
die op straat leven. Zij krijgen verzorging in de

straatkliniek en de kinderen volgen onderwijs in 2
schooltjes. Verder is er nog een mobiele kliniek en
een spin- en weefprojekt. Ook zijn er momenteel
plannen om een centrum voor beroepsopleiding
op te richten.

De financiering van dit projekt is grotendeels af
hankelijk van giften en C.R. heeft dan ook over
heel de wereld sympatisanten, die op vrijwillige
basis via sensibiliseringsakties en andere initiatie
ven geld inzamelen om de organisatie te steunen.

Daar waar vroeger de speelplaats van de jongens
school was, is nu het mooi nieuw aangelegde ter
ras van DE SCHRANS met groenaanplanting en
enkele pétanquebanen. Kom eens kijken, kom
eens proeven!! Grootse BBQ!! Ni warm, ni willen!!
Lékkerrrr!!

•
MENU

Rundsbrochette
Barbecueworst
Varkenskotelet

Geserveerd met groenten, brood,
sauzen en een glas wijn

350,-fr.

BUIKSKE VOL EN DE PORTEMONNEE
BELANGE NI HOL!!

Ook aan de kleintjes werd er gedacht: voor hen is er een kindermenu verkrijgbaar tegen de prijs van
200,- fr. Verder kunnen zij naar hartelust spelen in het springkasteel. Het ideale lekker, leuke, lome
zondagse uitstapje voor het hele gezin!!

BBQ AAN PAROCHIEZAAL "DE SCHRANS" - Molenveldlaan 4 - EDEGEM
ZONDAG 11 JUNI VAN 12.00 TOT 20.00 UUR
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Reiskursussen
Tof zeg, zo'n vakan
tie in het buitenland!
Jammer dat ik zo
weinig taalbagage in
mijn koffer had zit
ten.

TAALKEUZE
Frans - Engels - Duits - Spaans - Italiaans.

LESDATA
Zaterdag 13- 20 mei, 3-10-17juni, telkens
van 09.00 tot 12.00 u. Om het uur pauzeren
we zowat tien minuten (koffie).

Met onze reiskursus
sen willen we aan die taalnood tegemoetko
men. We reiken een aantal woorden, struktu
ren en uitdrukkingen aan die gebruikt worden
in situaties waarin de doorsnee toerist terecht
komt.

PRIJS
1.500 fr. voor de vijf lessen, kopieën inbegre
pen.
We aanvaarden alleen baar geld (geen che
ques).

Wat zeg ik in de bank? Hoe vraag ik naar de
weg? Wat met de getallen? Begrijp ik de op
schriften in het station? Hoe vraag ik om
hulp? Wat zeg ik in het restaurant? Hoe win
kel ik met enige kennis van zaken?...

We hopen zodoende meer zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en reiskomfort te geven aan
alle reislustigen.

INSCHRIJVINGEN
In het ETA, Romeinse Put 2
avonds).

INLICHTINGEN
Dhr. L. Van der Sande - tel. 353...4s
Dhr. T. Schammelhout - tel. 450.42.00
ETA - tel. 458.06.08.

VEEL SUKSES EN GOEDE REIS!

keur 's

Konditietraining
Op maandag en
donderdag van
12u30 tot 13u00
(uitgezonderd op
feestdagen) kan ie
dereen naar eigen
kunnen komen
sporten in de ge

meentelijke sporthal 'den Willecom' in de
Terelststraat.
Periode: 1 september t.e.m. 30 juni.
Meebrengen: sportgerief & proper sport
schoeisel (geen zwarte zolen).

Prijs: gratis!!!
Bijkomende informatie: tel. 457.46.62.

Mededeling van de hoofdkontroleur
van de belastingen

De formulieren voor de aangifte van de
personenbelasting van het aanslagjaar
1995 - inkomsten van 1994 - werden ver
stuurd in de week van 27 tot 31 maart.
Voor het invullen ervan kan u zoals
steeds terecht op het kantoor van de
hoofdkontroleur van de belastingen,
Kontichstraat 46, Edegem. Om organisa
torische redenen kan dat pas vanaf
15 mei. Gelieve daarmee rekening te
houden, zodat u geen nutteloze ver
plaatsingen hoeft te maken. Dank voor
uw begrip!
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Aktiviteitenkalender
APRIL

Akkordeonvereniging De Nachtegaal
do. 20 Elsdonk Oud Scouts opendeurkoncert

geleid bezoek aan provinciaal muse fort 5, Ons Nest, Jacob de Roorestr. 4
urn Sterckxhof 15-18 uur
Hooftvunderlei 160, Deurne gratis inkom
14 uur
info: 440.10.17 Edegems Harmonieorkest en

Jeugdharmonie o.l.v. Henri De Roeck
vr. 21 Toneelgroep De Meeuw en Tom Daans

toneel 'Tot nut van 't algemeen' Basiliekkoncert
Fortteater, Rogier van der Hotel De Basiliek, Trooststraat
Weydenstraat 19.30 uur
20.15 uur inkom gratis
inkom: 200 fr.- 160 fr. CJP en 60+

@
plaatsbespreking: 449.30.75 Toneelgroep De Meeuw

toneel 'Tot nut van 't algemeen'
Toneelgroep De Meeuw zie vrij. 21
toneel 'Tot nut van 't algemeen'
zie vrij. 21 K.A.V. Buizegem

tentoonstelling bloemschikken
Gemeentelijke Kultuurraad Edegem zie za. 22
geleid bezoek aan tentoonstelling
'Artes do Fogo' V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5 Edegem
keramiek en glas uit Portugal geleide natuurwandeling
Hessenhuis, Falconrui 53, Antwerpen tema: 'lente in 't fort'
10 uur fort 5.,J. de Roorestr. (hoofdingang)
inschrijven: 449.43.11 deelname gratis

&: duur:± 2 uur
info: 457.91.63- 457.87.11

di. 25 Davidsfonds - afdeling Edegem
geleid bezoek aan synagoge te

K.A.V. Buizegem Antwerpen

• tentoonstelling bloemschikken o.l.v. dominee Daniel Rouges
Buizegheem, Jan Verbertlei 20 uur
13-18 uur info: 458.00.69
inkom gratis
info: 457.25.44 K.A.V. - H. Familie

voordracht 'Kinderen en rages'
K.V.V. Belgica-Edegem Sport Reinildisheem, Pr. Boudewijnlaan 352
jeugddag 20 uur
met trainingsdemonstraties en oefen- info: 440.64.75
wedstrijdjes
Sportstadion Vic Coveliers, do.27 Kulturele Kring en Davidsfonds
Jan Verbertlei Edegem
vanaf 13.00 uur voordracht 'kalligrafie'
inkom gratis door Joke Van den Brandt
info: 458.01 .91 De Basiliek, Hovestraat 69

20 uur
zo.23 Elsdonk Oud Scouts leden 50 fr. - niet-leden 100 fr.

6-daagse kultuur- en natuurexplora- info: 458.00.69
tie in het Duitse Eifelgebied
tot en met vrijdag 28 april Federatie Vlaamse Vrouwengroepen
Karlshausen toneelvoorstelling 'Puzzels' van
vooraf inschrijven: 449.54.36 Jennifer Rogers
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Klokhuis, Parochiaanstraat, Antwerpen folkloristisch feest 'Meneerke van
20.30 uur Buizegem'
kaarten 450 fr. lees op blz.8
te bestellen op tel. nr. 449.56.62

do.4 K.A.V. H. Familie
vr. 28 Jeugdkoor De Vagebondjes gespreksavond: 'Een beeld van een

Lentekoncert vrouw'
St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 Reinildisheem, Prins Boudewijnln 352
20.30 uur 20 uur
info: 440.08.67 info: 440.64.75
Toneelgroep De Meeuw K.A.V. St.-Jozef
toneel 'Tot nut van 't algemeen' fietstocht
zie vrij. 21 vertrek St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2

9 uur
za.29 Elsdonk Oud Scouts info: 457.74.43

bijwonen opvoering 'Arm
Vlaanderen' van Felix Timmermans vrij. 5 Vakantiegenoegens Edegem
door toneelkring OKSAL bezoek Sorteercentrum r(werpen X
zaal Familiekring, Abdijstraat 153, Kiel- te Berchem
Antwerpen 14 uur
20 uur vooraf inschrijven: 449.04 34  6info: 449.30.81 440.41.62

Vakantiegenoegens Edegem za.6 Scouts Molenveld 77ste ·' :-· uS
volks toneelstuk van Jan Christiaens Fietsrally voor jong en .. · ,
'De parochie van miserie' door to- vertrek speelplaats Mole:" ,+on
neelgroep Streven/Mortsel 13-14 uur
Mark Liebrechtcentrum, H. Kruisstraat, 50/60 fr.
Mortsel info: 440.11.42
20 uur
vooraf inschrijven: 449.04.34 Scouts Molenveld 77ste St.-Paulus
440.41.62 barbecue

scoutsterrein Drie Eikens\raat
Toneelgroep De Meeuw vanaf 18 uur
toneel 'Tot nut van 't algemeen' 150 fr. kinderen - 350 fr. volwassenen
zie vrij. 21 info: 440.11 .42

Vakantiegenoegens Edegem Elsdonk Oud Scouts
provinciale wandeldag te natuurexploratie
Berendrecht domein Lissevijver te Geel 614 uur 8 uur
bijeenkomst: kerk van Berendrecht info: 449.49.78
info: 449.04.34

Belvu - Jong Edegem
folkloristisch feest 'Meneerke van basketbaldagen 95
Buizegem' Romeinse Put
lees op blz.8 9.30 - 18 uur

info: 449.43.76
zo. 30 folkloristisch feest 'Meneerke van

Buizegem' zo. 7 Belvu - Jong Edegem
lees op blz.8 basketbaldagen 95

Romeinse Put
9-18uur

MEI 1995 info: 449.43.76

ma.1 Bond van Grote en Jonge Gezinnen Wielewaal Afdeling Antwerpen - Zuid
kinderfeest (tot 10 jaar) autocaruitstap naar Harchies en La
lees op blz. 8 forêt de Bon-Secours
meer info: 457.48.89 8-19 uur

samenkomst parking tegenover station
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Oude-God Kring voor Heemkunde Edegem
inschrijven: 450 fr . op PCR 000 filmvertoning 'De eerstesteenlegging
0178083-88 vóór 1 mei in 1954 en inhuldiging in 1956 van
meebrengen: laarzen, kijker, picknick Immaculata', door de heer R. Van
info: 480.54.24 den Steen gekommentarieerd

Heemmuseum De Pastorij,
Jeugdhuis Kruispunt Strijdersstraat 18
autozoektocht door de Kempen 20 uur
vertrek aan Zimmertoren te Lier tussen toegang gratis
13 en 15 uur
aankomst vóór 20 uur in Jeugdhuis wo.17 K.A.V. H. Familie
Kaddisch te Schoten demonstratie "spaghetti en andere
inschrijven: 250 fr. pasta's"
overschrijven op rekeningnummer 001 Reinildisheem, Prins Boudewijnlaan
1966094-77 352
of 300 fr . bij vertrek 19.30 uur

info: 449.15.80
di. 9 Elsdonk Oud Scouts

voordracht- en info-avond over ge za.20 Wielewaal Afdeling Antwerpen-Zuid
meentebeleid waarneming broedvogels opgespo• door burgemeester K. Snyders en ten gronden Linkeroever
schepenkollege 8- 17.30 uur
Wolvenhol, Parklaan 161 met eigen wagens
20.30 uur samenkomst parking tegenover station
info: tel. 440.10.17 Oude-God

meebrengen: laarzen, kijker, knapzak
u K.A.V. St.-Jozef info: 353.09.77

demonstratie 'Kaas uit België'
De Schrans, Molenveldlaan 2A Turnkring Olympia
19.30 uur 32ste verjaringsfeest
info: 449.68.26 sporthal 'den Willecom', Terelststraat 2

19.00 uur - deuren open om 18.30 uur
do. 11 V.z.w. Den Dierenvriend steunkaarten 50 fr .

gesprek met dierenarts met gelegen- info: 457.25.28
heid tot vraagstelling
Hof van Rieth, Molenlei 69, Mortsel- zo.21 W.S.V. De Dauwstappers - Edegem
Edegem Poldertocht Zandvliet/Berendrecht
20.30 uur Sport- en Evenmentenhal,
leden: 80 fr. - niet-leden 100 fr . Armenstraat, Zandvliet• info: 457.19.60 polder- en boswandeling die volledig is

afgepijld
za. 13 Wielewaal Afdeling Antwerpen-Zuid keuze uit 4 verschillende omlopen

nachtegaalwandeling in de vrije start tussen 9 en 15 uur
Voorkempen info: 457.25.02
20- 23 uur
met eigen wagens Seniorengroepering Zorg voor Later 
parking Schildehof, Rodedreef te Vrij Edegem
Schilde wandeling gemeentelijk wandelpad 3
info: 353.09.77 bijeenkomst op het Kerkplein - EIsdonk

om 14 uur
Edegemse koncerten: zaterdag- info: 457.49.47
avondkoncert
lees op blz. 15 wo. 24 Federatie Vlaamse Vrouwengroepen

voordracht over hypnose
di.16 K.A.V. Buizegem lokaal Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128

kookdemonstratie "pasta's" 20 uur
Buizegheem, Jan Verbertlei info: 449.17.66
20 uur
info: 457.25.44 zo.28 V.M.P.A. Natuurgidsen Fort 5 Edegem

geleide natuurwandeling
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tema: 'Over de bloemetjes en de bijtjes' za. 17 Elsdonk Oud Scouts
fort 5, Jacob de Roorestraat (hoofdin· pétanquenamiddag
gang) fort 5, ingang Kerkplein - EIsdonk
10 uur 14 uur
deelname gratis info: 449.30.87
duur± 2 uur
info: 457.87.11- 457.91.63 junikermis

lees op blz. 28

zo. 18 Wielewaal Afdeling Antwerpen-Zuid
wandeling in het Welkoms Broek

JUNI 1995 8-18uur
met eigen wagens

ma.5 Wielewaal Afdeling Antwerpen-Zuid bijeenkomst parking tegenover station
de bloemdijken van Z. Beveland Oude-God
8-17 uur meebrengen: kijker, picknick. laarzen
met eigen wagens info: 449.95.95
samenkomst parking tegenover station
Oude-God junikermis
meebrengen: kijker, picknick lees op blz. 28
info: 457.97.51 éEdegemse Bicycle Club

vr. 9 feestmarkt 'Molenvrienden'
lees op blz. 28 wielerwedstrijd 'Junior jaar'

start (om 15 uur) en aar de
zo. 11 Wielewaal Afdeling Antwerpen-Zuid Hovestraat

families van de zeggen en grassen afstand: 117 km over 14° .c
8.30 - 17.00 uur gratis toegang voor ieder€an
met eigen wagens info: 449.29.16
bijeenkomst parking tegenover station
Oude-God ma.19 junikermis
meebrengen: laarzen, loupe, floragids, lees op blz. 28
picknick
info: 480.54.24 di. 20 junikermis

lees op blz. 28
Elsdonk Oud Scouts
deelname aan provinciale kultuur do.22 Elsdonk Oud Scouts
en folklore-exploratiedag geleid stadsbezoek Valkenburg
St.-Bernardusabdij, Hemiksem verplaatsing met eigen wagens
10 uur vertrek om 8 uur op Kerkplein - Elsdonk @
info: 449.30.81 info: 449.30.43

barbecue ten voordele van Calcutta zo.25 Wielewaal Afdeling Antwerpen-Zuid
Rescue domein Groot Meer te Ossendrecht
lees op blz. 27 en nachtzwaluw-observatie

13.30 - 23.45 uur
di. 13 Elsdonk Oud Scouts met eigen wagens

toeristische mannenavondfietstocht bijeenkomst parking tegenover station
(60 km): Antwerpse Kempen Oude-God
vertrek aan Wolvenhol, Parklaan 161, meebrengen: laarzen, kijker, picknick
om 19 uur info: 440.67.64
info: 238.27.05

Derde Edegems Tuinfeest
K.A.V. St.-Jozef lees op blz. 28
fietstocht
vetrek aan St.-Jozefkerk,
Molenveldlaan 2 om 9 uur
info: 457.74.43
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Kontaktadressen verenigingen
Zoals in het eerste verruimd gemeentelijk informa
tieblad aangekondigd, kunnen de verenigingen
waarvan het kontaktadres wijzigt daaraan rucht
baarheid geven via deze rubriek.

Volgend nieuw kontaktadres werd gesignaleerd:
Vogelkundige Kring Sint-Franciscus
Frans Herremans, Moerefei 34, 2610 Wilrijk
tel. 827.71.36.

@

Gewijzigd kontaktadres Edegemse vereniging

Ondergetekende:

del ·voiend gewijzigd kontaktadres mee, met verzoek dit in het volgend gemeentelijk informatieblad
Eer te willen afdrukken alsook dit nieuwe adres toe te voegen aan de lijst 'Kontaktadressen van
de e se verenigingen' waarover het gemeentebestuur beschikt

V. 4G:

N ·uwe kontaktpersoon:

A s

Telefoonnummer:

Datum Handtekening:

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

Internationaal rijbewijs
• In de landen buiten de Europese Unie heeft men

als buitenlands autobestuurder een internationaal
rijbewijs nodig. In Oost-Europa is het een aanra
der in het bezit te zijn van een dergelijk rijbewijs
en dat geldt eveneens indien men in bepaalde lan
den van West-Europa (bv. Spanje) een auto wenst
te huren.

Volgende verenigingen zijn gemachtigd internatio
nale rijbewijzen af te geven:
- Vlaamse Toeristenbond (/TB) - Vlaamse Auto
mobilistenbond (VAB), St. Jacobsmarkt 45-47,
2000 Antwerpen, tel. 220.34.34

of het plaatselijk kantoor VTB-VAB, Antwerpse
steenweg 60, 2640 Mortsel, tel. 448.03.60

- Belgische Transportarbeidersbond, Paarden
markt 66, 2000 Antwerpen, tel. 224.34.11

- ATB De Natuurvrienden, Provinciestraat 53,
2000 Antwerpen, tel. 236.18.62.

Nodig: identiteitskaart, rijbewijs, pasfoto, ± 400 fr.

Duurtijd: ± 3 dagen.

NIEUW NUMMER VLAAMSE WEGENTELEFOON: 0800/12266
Voor het gratis melden aan de Vlaamse overheid van mankementen of problemen aan
de Vlaamse Gewestwegen .
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Zorg voor het
leefmilieu

Data 1995 inzameling KGA() met chemocar

1juni 2 juni 3 juni
5 oktober 6 oktober 7 oktober

-·

10.00-12.00 Joe Englishlaan

12.30-14.30 St.-Goriksple
l · -.".rzr

13.30-14.15 G. de Cremerstraat Noulaertsplein
-

14.30-15.15 Parantplaats Oude Terelststraat
-

15.30-16.15 Ph. de Monteplein A. Coolslaan
--

16.30-17.15 0. van Ommerplein De Wieken
-

17.30-18.15 Timmerdonckstraat Onafhankelijkheidsstraat

18.30-19.30 Kerkplein gemeenteplein

3 augustus 4 augustus 5 augustus
7 december 8 december 9 december

10.00-12.00 gemeenteplein

12.30-14.30 Ph. de Monteplein

13.30-14.15 Buizegemlei W. Herreynsstraat
(t.h.v. Gorikspl.) (speeltuin)

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

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

16.30-17.15 Boniverlei B. van Orleyplein
(Leopold 111-lei)

17.30-18.15 De Wieken G. de Cremerstraat

18.30-19.30 St.-Goriksplein Noulaertsplein

• klein gevaarlijk afval

é
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Een kompostvat voor slechts 480 fr.

•

Reeds verscheidene jaren biedt de gemeente u de
mogelijkheid om thuis op een zeer eenvoudige
wijze je groente-, tuin- en keukenafval te kompas
teren tot een goede bodemverbeteraar. 682 gezin
nen in Edegem kunnen getuigen van de voordelen
die een kompostvat biedt.

Door subsidies van de Vlaamse overheid kunnen
wij u momenteel een kompostvat ter beschikking
stellen tegen de prijs van 480 fr.

Meer inlichtingen:
Bij onze M&eudienst (telefoneer naar het nummer
448.0 7_

Wie mpostvat aankoopt of wie belang
ste -it maar eerst meer informatie wenst
ov king van dit vat, kan gratis gedu
rer . week een videofilm (VHS) ontlenen
bi, n- en Milieudienst, Rekreatiedomein
Fo..5. i het lenen van deze film dient een
waarborg van 500,-fr. te worden betaald. geperforeerde bodes

ordor lleles bodedkerJet
het afbraakporocer helpen
wu lken

•

at I p

Bestelbon kompostvat
Ondergetekende,
NAAM: .
ADRES: .
.............................................................................................................................................................
TEL.: .

wenst via het gemeentebestuur van Edegem een kompostvat aan te kopen, waarbij de betaling ten
bedage van 480,-fr.

0 kontant zal worden voldaan bij de Groen- en Milieudienst
0 zal geschieden door overmaking op rekeningnr. 000-0009054-33 t.n.v.

Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem,
onder vermelding van "kompostvat".

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

Gedaan te Edegem op:

Terugzenden naar: Gemeentebestuur Edegem, Kontichstraat 19, 2650 Edegem

Handtekening,
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Feestmarkt
Op vrijdag 9 juni a.s. wordt van 17 tot 24 uur
op het gemeenteplein te Edegem een fees
telijke avondmarkt georganiseerd door de
Algemene Markthandelaarsvereniging van
Antwerpen, met medewerking van het ge
meentebestuur Edegem.

De opbrengst van de standgelden komt ten
goede aan liefdadige en sociale werken en
instellingen.

Op deze avond wordt er een afwijking voor-

zien van de verplichte avondsluiting in han
del, ambacht en dienstverlening.

De inrichters organiseren een gratis aanwe
zigheidstombola met waardevolle prijzen
zoals fietsen en boeken.

Om aan deze tombola te kunnen deelnemen
volstaat het onderstaande strook in te vullen
en deze te deponeren in de daarvoor be
stemde bus op de feestmarkt. De trekking
gebeurt om 22.00 uur.

~--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·1 •

Aanwezigheidstombola feestmark
Naam en voornaam:

Straat en nummer: ...

Gemeente:

Deponeren in de daarvoor bestemde bus op de feestmarkt op 9 juni.

Junikermis

Van zaterdag 17 t.e.m. dinsdag 20 juni
heeft op het gemeenteplein te Edegem de
junikermis plaats.

Ter gelegenheid van deze kermis wordt op
zondag 18 juni te 15.00 uur de traditionele
wielerwedstrijd 'Junior van het jaar' geor
ganiseerd (meer daarover in de aktivitei
tenkalender).

Derde Edegems
Tuinfeest

Het derde Edegems Tuinfeest, gemeen
schapsfeest waarvan de opbrengst be
stemd is voor sociale werken in de ge
meente, zal plaatsvinden op:

zondag 25 juni op Fort 5.
Noteer nu reeds deze datum in uw agen
da!
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