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14 februari

20.30

CC Ter Dilft

Sioen, “Ready for your love”

15 februari

20.00
20.30

Oudervereniging De Linde
CC Ter Dilft

2de quizavond, turnzaal van De Linde
Podium: Ishtar “From Europe with Love!”

16 februari

18.00
20.00
20.30

CC Ter Dilft
Harmonie Sint-Margaretha
CC Ter Dilft

PACTT, Dance Festival (ook op 17 februari)
Concert in het gemeenschapshuis in Wintam
Film: “American Gangster”

17 februari

13.00

Vakantiegenoegens

Winterwandeling: Vorselaar en zijn kasteel, vertrek parking station

18 februari

13.00
14.00

OKRA Weert
NEOS Bornem

Kaarten
Kaarten en ontspanning, ’t Land van Bornem

19 februari

13.30
14.00
20.30

KAV Hingene
Seniorenclub ‘t Anker
CC Ter Dilft

Hobbyclub in zaal de Wateringe
Kaarttornooi, gemeenschapshuis Mariekerke
Film: “Summer Palace”

20 februari

19.30
20.00

Gezinsbond Hingene
Gezinsbond Bornem

Knutselen in zaal de Wateringe
“Rechten van de patiënt”, lokaal leskeuken CC Ter Dilft

21 februari

13.30
20.30

OKRA Weert
CC Ter Dilft

Crea
Podium: Theater Antigone “Fimosis”

22 februari

19.30

ConTempo

23 februari

16.30
20.30

Huveneersschool Hingene
CC Ter Dilft

“Positief omgaan met je leven na verlieservaring” door Reinhilde Dillen
en Isabelle Versé, in zaal parochiecentrum Bornem
Eetfestijn in zaal de Wateringe (ook op 24 februari om 11.30)
Film: “I am legend”

24 februari

14.30

CC Ter Dilft

Podium: De Maan, “Kijk eens wat ik kan”

25 februari

13.00
14.00

Okra Weert
NEOS Bornem

Kaarten
Kaarten en ontspanning, ‘t Land van Bornem
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26 februari

14.00
20.30

Seniorenclub ‘t Anker
CC Ter Dilft

Gezelschapsspelen en kaarten, gemeenschapshuis Mariekerke
Film: “Die Fälscher”

27 februari

14.00
19.30

Okra Bornem
KAV Hingene

Kaarten in Parochiecentrum
Bloemschikken in zaal de Wateringe

28 februari

13.30
20.30

Okra Weert
CC Ter Dilft

Crea
Podium: Katinka Polderman “Polderman”

29 februari

20.30

CC Ter Dilft

Guido Belcanto & vrienden “Balzaal der gebroken Harten”

1 maart

20.30

CC Ter Dilft

Film: “Enchanted”

2 maart

11.00

CC Ter Dilft

Ensemble Cannamella,”The Vision of Delight” in kasteel d' Ursel

Ophalingen
Proficiat
Kippen te koop
Gemeente voert goed
duurzaam beleid

• 60+ rijdt gratis met de bus
• Inschrijvingen paaskamp
• Handelsstudie Bornem centrum

• Activiteitenkalender

Dikketruiendag
Pas op! Hier waak ik over mijn C02
Op vrijdag 15 februari trekt Vlaanderen voor de vierde keer een dikke
trui aan. Scholen, bedrijven en gezinnen zetten die dag hun beste beentje
voor om de CO2-uitstoot te beperken. Dat kan door minder te verwarmen,
minder met de auto te rijden en door vaker te douchen dan te baden. Dat is
goed voor het klimaat én voor onze energierekening.
Ook het gemeentebestuur van Bornem neemt deel aan deze actie. Al onze
bezoekers worden die dag getrakteerd op een tasje warme koffie in een iets
kouder gemeentehuis. Onze duurzaamheidsambtenaar Maarten, zorgt voor
een woordje uitleg.
Tussen 16 en 18 uur organiseren we een personeelsdronk aan de magazijnen van onze technische dienst. Daar krijgt de leukste personeelsactie een
hartverwarmende prijs!

ORNEM Info
R EDACTIE
gemeentelijke communicatiedienst

V ORMGEVING EN DRUKWERK
gemeentelijke drukkerij
E INDREDACTIE &
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jozef Van Eetvelt
Hingenesteenweg 13
2880 Bornem
tel. 03 890 69 00
fax 03 890 69 29
website : www.bornem.be
e-mail : gemeentebestuur@bornem.be

B-INFO WORDT GEDRUKT OP
FSC-GELABELD PAPIER

Voor meer info over de nationale campagne:
surf naar http://dikke-truiendag.lne.be
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OPHALINGEN
HUISVUIL
HV A

HV B

Buitenland, Wintam, Hingene,
Eikevliet, Weert en Mariekerke
ophaling steeds op maandag
Bornem, Branst
ophaling steeds op dinsdag

Meer info
www.bornem.be > milieu&wonen > milieu > afval

PMD
PMD A

Buitenland, Wintam, Hingene,
Eikevliet, Weert en Mariekerke
25 februari en 10 maart

PMD B

Bornem, Branst
19 februari en 4 maart

PAPIER EN KARTON
P&K A

P&K B

Buitenland, Wintam, Hingene,
Eikevliet, Weert en Mariekerke
10 maart
Bornem, Branst
19 februari

WIT-EN BRUINGOED
3 april 2008
GROF HUISVUIL

ORNEM Info
PROFICIAT
Het gemeentebestuur, wenst de volgende ouders van harte proficiat met de geboorte van hun dochter of zoon. Zij brachten
ons bewonersaantal op recordhoogte met 20.347 zieltjes.
• Robbe, zoon van Sara Rottiers en Kim Goiris
• Sjauke, dochter van Marleen Van lint en Xavier Grisar
• Lili, dochter van Diane Van Gorp en Jan Hiel
• Lore, dochter van Mireille De Keyzer en Hans Vermijlen
• Ditte, dochter van Dagmar Janssens en Koen Van lent
• Ilona, dochter van Mieke De Pauw en Marc Meersman
• Tijs, zoon van Greet Verheyden en Kris Van der Stighelen
• Floris, zoon van Wendy Frateur en Luc Verberckt
• Femke, dochter van Eva Kegels en Johan Van lent

K I P P E N
TE KOOP!
Om onze Bornemse afvalberg zo klein mogelijk te maken, organiseren we samen met de gemeenten Puurs en Sint-Amands een kippenactie. Kippen zijn immers natuurlijke afvalverwerkers.
Eén kip kan per jaar maar liefst 50 kg voedselafval verwerken. Elk Klein-Brabants gezin kan aan
heel lage prijzen hele goeie kippen kopen.
• Bij het afhalen zullen de kippen ongeveer 16 weken oud zijn. De kippen zijn legklaar op ongeveer 20 weken.
• De dieren zijn uiteraard ingeënt tegen kippenziektes!
• Een kip kost 6 euro.
Wees er als de kippen bij en bestel ze voor 22 februari. Op zaterdag 15 maart kan je de bruine
legkippen kakelvers afhalen op de kinderboerderij Barelhoeve, Barelstraat 183 in Bornem tussen 10 en 12 uur.
Bestellen kan op de gemeentelijke dienst milieu en natuurontwikkeling, Hingenesteenweg 13,
Bornem, 03 890 69 20, milieu@bornem.be. Je kan ook inschrijven via het e-loket op de website.
Surf naar www.bornem.be > e-loket > kippenverkoop
De betaling gebeurt ofwel contant ofwel via overschrijving op rekeningnummer 000-002527454 met vermelding van naam, adres en het aantal kippen.

3 april 2008
SNOEIHOUT
17 april 2008
GRATIS OPHALING
HUISHOUDELIJKE GOEDEREN
Kringloophuis Klim OP
Eikevlietbaan 1
2870 Puurs
tel. 03 889 63 30
Alle dagen van 9 tot 17.15 uur.
VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN
BEL NAAR IVAREM OP 0800 90 441

GEMEENTE VOERT GOED DUURZAAM BELEID
en wordt beloond met meer dan 100.000 euro subsidie
In 2002 tekende de gemeente, samen met 211 Vlaamse steden en gemeenten, een samenwerkingsovereenkomst met de overheid onder het motto “milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling”. De gemeentelijke dienst milieu en natuur stelde hiervoor ieder jaar een actieplan op met
de activiteiten van het voorbije jaar en de planning voor het volgende jaar. Jaar na jaar werden
deze plannen goedgekeurd en mocht de gemeente rekenen op een subsidie van meer dan
100.000 euro. Ook dit jaar werd het laatste milieujaarprogramma goedgekeurd. We mochten
alvast een voorschot ontvangen t.w.v. 56.329,91 euro. Daarenboven ontving men in 2007
110.977 euro voor het groendak van het gemeenschapshuis in Hingene en 68.106,40 euro
voor de paddentunnels in Weert.
Dit jaar zal de gemeente opnieuw intekenen op een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor
de periode 2008-2013.

60+ RIJDT GRATIS
MET DE BUS
vanaf 1 maart 2008
Op 1 maart 2008 wordt het derdebetalerssysteem van de gemeente Bornem uitgebreid. De derde betaler, dat is het gemeentebestuur. In de praktijk betekent dit dat de
gemeente een deel of de volledige prijs van
een busticket- of abonnement betaalt in plaats
van de inwoner.
Wat betekent dit voor jullie?
• Alle 65+ rijden gratis. Enkele weken voor
je 65 jaar wordt, ontvang je je gratis
abonnement bij je thuis.
• Vanaf 1 maart rijden ook alle 60+ gratis.
Ook zij krijgen hun abonnement thuis gestuurd.
• Alle andere Bornemnaars krijgen 15% korting op hun abonnementen én rijden binnen Klein-Brabant slechts voor 0,50 euro
per rit (met een 10-rittenkaart). De korting
wordt automatisch afgetrokken van de kostprijs.
Het gemeentebestuur tracht hiermee meer
inwoners te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Dat is beter voor het milieu
én onze gezondheid.
Meer info
Surf naar www.delijn.be, bel de LijnInfo op
het nummer 070 220 200 of kom eens langs
bij onze mobiliteitsambtenaar op het gemeentehuis, Hingenesteenweg 13, Bornem,
mobiliteit@bornem.be

INSCHRIJVINGEN
PAASKAMP
De krokusvakantie is nog maar net voorbij of daar staat de paasvakantie al te trappelen van
ongeduld. Vanaf 1 maart kan je inschrijven voor een superleuke sportactiviteit, een té gekke
Swap- of Grabbelpas of een onvergetelijk verblijf in ‘t Pagadderke. Je vindt meer informatie in
onze vakantiekrant die in alle Bornemse scholen wordt bedeeld tijdens de week van 18 februari.

GRABBEL EN SWAP
We grabbelen van 31 maart tot 4 april. Op voorhand inschrijven en betalen is verplicht. Om te
kunnen grabbelen of swappen heb je een pasje nodig. Dit kost 2,50 euro voor kinderen uit Bornem
en 3,75 euro als je van elders bent. Per dagdeel betaal je daarenboven 1 euro tenzij anders
vermeld. Inschrijvingen en info: jeugddienst

SPORTACTIVITEITEN
• sportkampen van 25 tot en met 28 maart
Een sportkamp kost 28 euro. Ben je niet van Bornem? Dan betaal je 36 euro. Er is opvang
voorzien van 7.30 tot 17.30 uur. Meer info en inschrijvingen op de sportdienst.
• jeugdolympiade op 1 april. Haal gratis je zilveren medaille! Inschrijven bij Bloso op
www.jeugdolympiade.be
• zapavontuur op 1 april. Tussen de jeugdolympiade kan je gratis allerlei sporten proberen.
Deelname is gratis. Meer info en inschrijvingen op de sportdienst.
• paasinstuiven op 2 en 3 april. 2, 50 euro per dag. Meer info en inschrijvingen op de sportdienst.
• Expeditie Rivierenland van 31 maart tot 4 april. Een avontuurlijk programma. Meer info en
inschrijvingen op de sportdienst. 20 euro per dag.
Meer info
• kinderopvang ‘t Pagadderke, 03 890 60 70, info@ocmwbornem.be, Broekstraat 40
• sportdienst,03 889 65 00, sport@bornem.be, Barelstraat 111B
• jeugddienst, 03 890 69 47, jeugd@bornem.be, Sint-Amandsesteenweg 41-43
of surfen naar www.bornem.be > jeugd

PS: zowel de jeugddienst als de sportdienst zijn nog op zoek naar monitoren voor hun werking
tijdens de zomervakantie. Geef een seintje aan de jeugd- of sportdienst. Sportmonitoren krijgen
al een opleiding tijdens de tweede week van de paasvakantie. Al onze monitoren krijgen een
vergoeding!

HANDELSSTUDIE BORNEM CENTRUM
Op 21 januari ging studiebureau BRO van start met het onderzoek naar de socio-economische
gevolgen van de uitbreiding van CC Ter Dilft op de (concurrentiële) positie van ons handelscentrum.
Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding voor de mobiliteit in het centrum?
Hoe kunnen we een koppeling maken tussen het CC en de bestaande handelskern zodat deze
bezoekers ook een meerwaarde kunnen betekenen voor de Bornemse ondernemers?
Uiteraard willen we ook graag jullie mening horen in dit onderzoek.
Tussen 18 februari en 9 maart zullen de handelaars en bezoekers van Bornem-centrum worden
bevraagd. Onderzoekers van het Leuvense bureau MAS zullen enquêtes afnemen op 3 strategische locaties in Bornem-centrum.
Het eindrapport wordt afgeleverd eind mei. Het zal als richtlijn dienen voor de ontwerpfase van
de uitbreiding van CC Ter Dilft. Voor de eigenlijke bouwwerken hoopt men nog voor de zomervakantie een ontwerper aan te duiden. De werken zullen pas voltooid kunnen worden in 2009.

