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ROOSDAAL NVARoosdaal
heeft beslist omde opbrengst
van haar quiz aanMusic For
Life te schenken. Die bedraagt
ongeveer 500 euro. Ze sluiten
zich daarmee aan bij de actie
vanNVA inVlaamsBrabant.
Onder leiding van peter Theo
Franckenworden er initiatieven

georganiseerd omde strijd tegen
de ziekte Amyotrofe Lateraal
Sclerose (ALS) te steunen. ALS
is een zeldzame neurologische
ziekte, die alleenmet zeer dure
medicijnen te bestrijden is . ‘Het
initiatief van de partij om per
provincie een actie op het ge
touw te zetten voor een bepaal

de ziekte, sprak onsmeteen aan’,
zegt voorzitter vanNVARoos
daal Frans Vanderveken. ‘Ons
bestuur koos ervoor omde op
brengst van de quiz, diewe in
november voor de zesde keer or
ganiseerden, te schenken aan dit
goede doel.We hopen daarmee
ons steentje bij te dragen.’ (dbs)

NVAgeeft opbrengst quiz aanMusic For Life

NVA Roosdaal schenkt bijna 500 eu
ro voor de strijd tegen ALS. Foto: dbs Via de taalactiviteiten wil de

gemeente zoveel mogelijk an
derstalige inwoners de kans
geven om Nederlands te le
ren, te oefenen en te spreken.
Er is een ruimte in de biblio
theek van Liedekerke voor
zien, waar geïnteresseerden
nuttig materiaal kunnen vin
den als hulp bij het leren van
de Nederlandse taal. Binnen
het Taalpunt Nederlands or

ganiseert de bibliotheek in sa
menwerking met de integra
tiedienst enkele taalateliers,
zoals Taalspelen. Kinderen
van zes tot dertien jaar leren
onder begeleiding van educa
tieve medewerkers Neder
lands op een speelse manier.
De eerste sessies vinden
plaats op woensdag 8 januari,
22 januari, 5 februari en
19 februari, telkens van 13 tot
15 uur in de gemeentelijke bi
bliotheek. De volwassenen
kunnen naar de taalcafés op
maandag 6 januari, 20 janua
ri, 3 februari en 17 februari,
telkens van 19.30 tot 21 uur.
Zowel anderstalige als Neder
landstalige inwoners vanaf
achttien jaar kunnen hier sa
menkomen voor een gezellige
ontmoeting en gesprekken in
een ongedwongen sfeer. (dbs)

Taalateliers voor jong
en oud in bibliotheek
LIEDEKERKE Vanaf janua
ri biedt de bibliotheek van
Liedekerke taalateliers voor
kinderen en taalcafés voor
volwassenen aan. Het zijn
twee acties die voortvloeien
uit TaalpuntNederlands, een
initiatief van hetHuis van
het NederlandsVlaamsBra
bant, de VlaamsBrabantse
bibliotheken en de provincie.

PEPINGEN

PaulClaes stapt
uit gemeenteraad
Paul Claes namontslag als ge
meenteraadslid enwordt ver
vangen door RenéDeVos.
Claeswerd net als DeVos ver
kozen op de Lijst van de Bur
ger. Hij wasmeer dan dertig
jaar burgemeester van Pepin
gen,maarmoest bij de ge
meenteraadsverkiezingen in
2006 nipt de duimen leggen
voor zijn opvolger AndréDe
Roubaix (CD&V). Hij kwam
toen in de oppositie terecht en
gaf in 2007 na enkelemaanden
zijn ontslag als gemeente
raadslid. In 2012 kon de Lijst
van de Burger Claes overtuigen
omopnieuw aan de verkiezin
gen deel te nemen. Claes be
sliste uiteindelijk ommet de
politiek te stoppenwegens
persoonlijke redenen.
DeVoswas eerste opvolger
en is advocaat. Hij was in Pe
pingen twaalf jaar voorzitter
van de cultuurraad, die hij in
1995mee oprichtte. Voordien
was hij ook actief als OCMW
raadslid. (idh)

BEVER

Akkoord voor nieuw
schoolgebouw
Nuoppositiepartij OpenVoor
DeMens haar bezwaren laat
vallen, kunnen de plannen
voor een nieuw schoolgebouw
opAkrenbos in de gemeente
Beverworden verdergezet. Tij
dens de vorige gemeenteraad
stemde de fractie nog tegen de
plannen, vooral omdat die te
duurwaren voor een kleine ge
meente als Bever. De
CD&Vmeerderheid aanvaard
de enkele eisen van de opposi
tie. Zo zullen er containers op
het Kaatspleinworden herin
gericht als klaslokaal voor de
kleuters. Vanaf september
2015 zullen er geen schoolbus
senmeer buiten de gemeente
rijden. De kosten voor de
nieuwbouwworden geschat op
542.936 euro. (lsg)

ROOSDAAL Het meerja
renplan van het gemeentebe
stuur van Roosdaal, dat gis
teren werd voorgelegd aan
de gemeenteraad, hield geen
grote verrassingen in. De be
langrijkste belastingen,
waaronder de personenbe
lasting en onroerende voor
heffing, stijgen niet. Het
stadspersoneel hoeft niet te
vrezen voor ontslagen.

Begraafplaats

Er is goed nieuws voor de
begraafplaats in de Lostraat
in Strijtem. Daar is er mo
menteel noch elektriciteit
noch waterleiding. Het ge
meentebestuur dient in 2014
een ruimtelijke uitvoerings
plan (RUP) in om enerzijds
de site uit te breiden en an
derzijds een nieuw ontmoe
tingscentrum te laten bou
wen op een stuk grond naast
de begraafplaats.
‘Dat stuk grond kochten we
in 2008, maar het is nog
steeds agrarisch gebied’, zegt
burgemeester Christine He
merijckx (CD&V). ‘Via het
RUP, dat momenteel al in
grote ontwerpfase zit, willen
we een centrum bouwen

waar mensen kunnen sa
menkomen voor of na een
begrafenis of plechtige
dienst.’

Volgens de burgemeester is
er nood aan zowel een uit
breiding van het kerkhof als
de faciliteiten ervan. ‘Mo
menteel is er bijvoorbeeld
een toilet aanwezig’, zegt

Hemerijckx. ‘Maar bij koude
temperaturen is de pomp
vastgevroren en kan het toi
let niet meer gebruikt wor
den. We moeten dus drin
gend investeren. Het bestuur
wil ook beter met de burger
kunnen communiceren en
zorgen voor een laagdrempe
lige dienstverlening. Ook
willen we het lokale vrije
tijdsaanbod versterken door
meer recreatieve ruimtes en
een toegankelijke vrijetijds
infrastructuur te creëren.’

Straatwerken

Ook de uitbouw van een
duurzaam wegen en riole
ringsnet staat op de agenda.
Zo investeert de gemeente

bijna acht miljoen euro in
werkzaamheden aan ver
schillende straten. Hiervoor
kan de gemeente rekenen op
iets meer dan vier miljoen
euro aan subsidies. Nieuwe
fietspaden worden (her)aan
gelegd, bijvoorbeeld in de
Koning Albertstraat. Dit ge
beurt allemaal met de ont
vangen subsidies.
Daarnaast wil het gemeen
tebestuur investeren in de
uitbouw van het RUPPamel
Centrum. Dat RUP ligt al
een jaar bij de Raad van Sta
te, maar zou pas volgend jaar
besproken worden. Ook het
onderhoud van de gemeente
gebouwen en enkele scholen
staat op de agenda voor de
komende zes jaar.

Roosdaal plant de
komende jaren een
uitbreiding van de
begraafplaats in de
Lostraat in Strijtem
en de bouw van een
nieuw ontmoetings
centrum naast de
begraafplaats.

SANNE DE BACKER

Gemeentebestuur stelt meerjarenplan voor

Strijtemse begraafplaats
krijgt ontmoetingscentrum

,,CHRISTINE HEMERIJCKX
Burgemeester

We willen een centrum
bouwen waar mensen
kunnen samenkomen
voor of na een
begrafenis

De begraafplaats in Strijtem wordt uitgebreid en
er komt een nieuw ontmoetingscentrum. Foto: dbs
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Maandag 6 januari 2014

De Lijn past de dienstregeling
van een aantal lijnen aan in
Vlaams-Brabant.
Lijnen met wijzigingen:

2 - 4 - 5 - 6 - 23 - 35 - 36 - 37 - 107 - 116 - 117 - 118 - 127 - 129 - 136 - 137 - 141 - 142 - 144 - 145
153 - 154 - 156 - 160 - 161 - 162 - 164 - 170 - 171 - 212 - 213 - 214 - 222 - 230 - 245 - 261 - 284
285 - 310 - 313 - 318 - 333 - 334 - 335 - 341 - 351 - 352 - 358 - 360 - 370 - 390 - 392 - 410 - 500
504 - 511 - 521 - 527 - 528 - 542 - 551 - 560 - 565 - 566 - 569 - 570 - 572 - 573 - 590 - 591 - 613
616 - 620 - 625 - 646 - 651 - 652 - 681 - 683 - 684 - 686 - 820 - 821

Verandert er iets aan uw vertrouwde lijn?

Surf naar www.delijn.be/aanpassingen»

Bel De LijnInfo op 070 220 200» (€ 0,30/min)

Info www.delijn.be/aanpassingen

TERNAT Bijna vijftig vrij
willigers, die ontwikkelings
projecten in het Zuiden steu
nen, en medewerkers van Ox
famWereldwinkel, 11.11.11 en
de werkgroep Fair Trade verza
melden in het Cultureel Cen
trum De Ploter. Het gemeente
bestuur van Ternat organiseer
de er een creatieve dag rond
Internationale Samenwerking
en Duurzame Ontwikkeling.
Onder leiding van lokale chef
kok Rony Vandenabeele experi
menteerden de vrijwilligers
met verschillende vegetarische

en duurzame gerechten met
Fair Tradeingrediënten. De
deelnemers konden ervaringen
uitwisselen over de verschil
lende projecten die vanuit Ter
nat gesteund worden, zoals de
bouw van scholen in Peru en
Burkina Faso, een vrouwenhuis
in India en een koelinstallatie
in Congo.
Sinds vorig jaar is Ternat een
Fair Trade gemeente en wor
den er regelmatig activiteiten
georganiseerd om eerlijke pro
ducten in de kijker te zetten.
(dbs)

Vrijwilligers leren duurzaam
koken tijdens Noordzuiddag

De kooksessie met Fair Tradeingrediënten had veel succes. Foto: dbs

‘De kerstcorrida is een sport
evenement in een gezellige
sfeer’, zegt Jan Cornelis van
Renkoekoek. ‘Het gaat om een
aflossingswedstrijd, waaraan
telkens een team van drie lo
pers deelneemt. Elk teamlid
legt een afstand van 1.200 me
ter af. De tiende en laatste
ronde moet het hele team sa
men lopen. We organiseren
ook een kinder en jeugdcorri
da. Deze corrida begint om
18.30 uur in de Pastorijstraat.
De wedstrijd loopt door het
het Colomapark en het cen
trum van SintPietersLeeuw.’
Dit jaar zorgt de gemeente
ook voor iets nieuws. Op vrij
dag 27 december, zaterdag 28
december en zondag 29 de
cember is er een gezellig
kerstdorp nabij de bibliotheek
aan de Rink. Verschillende
handelaars verkopen einde
jaarcadeautjes in speciale hou
ten chalets. De verenigingen
uit SintPietersLeeuw zorgen

voor drank en eetstandjes. Je
kan het kerstdorp elke dag
vanaf 17 uur bezoeken. De
zangclub Redoris zal aanwezig
zijn en het publiek met kerst
liedjes entertainen. Voor de
gelegenheid wordt ook de we
kelijkse vrijdagmarkt aan de
Rink in een feestelijk kerst

kleedje gestoken. De activitei
tenzone aan de Rink, de Pasto
rijstraat en de Joseph De
pauwstraat worden op vrijdag
27 december vanaf 15 uur ver
keersvrij gemaakt. Er geldt
ook een strikt parkeerverbod.
In het weekend kan het ver
keer door. (idh)

Kerstdorp en kerstcorrida rond de Rink

Tijdens de kerstdagen worden er heel wat
activiteiten georganiseerd aan de Rink. Foto: yds

SINTPIETERSLEEUW
De vzw Renkoekoek organi
seert op vrijdag 27 decem
ber voor de derde keer een
kerstcorrida in het cen
trum van SintPieters
Leeuw.


