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In dit nummer:
• Sportavond
• Sportdag voor jongeren met een handicap
• Leren composteren
• Straatfestival
• Op stap met de Nielse seniorenraad
GTI-team: gratis groene nummer 0800-99929:
bij kleine hinderlijke en/of gevaarlijke situaties
op het openbaar domein of in openbare
gemeentelijke gebouwen.

voorwoord
Beste Nielenaren,
Voorjaar 2006, de politieke partijen maken zich klaar voor de komende
verkiezingen, de Nielenaar maakt zich klaar voor een mooie, fleurige en
actieve zomer. Beiden weten ze de komende weken en maanden wat te
doen, beiden zien het als een uitdaging en zeker een bijdrage tot de Nielse
samenleving. Ik ga me niet schuldig maken aan politieke uitspraken of voorspellingen maar mij voornamelijk richten tot de bijdrage die elke inwoner
kan en wil doen voor de Nielse gemeenschap. In de vorige Niel Echo heb ik
een oproep gedaan om mee te werken aan “Proper Niel”.
Een project dat slechts één doel voor ogen heeft, en dat is de verbetering van de woon- en leefkwaliteit
van ieder van ons. Tijdens de bijeenkomst op 27 maart jl. mocht ik een aantal mensen begroeten die
zich willen inzetten voor dit nobele doel. Toch stel ik vast dat er nog heel wat zwarte vlekken zijn en
wil met deze nogmaals een oproep doen aan iedereen die zich nog wil engageren of diegenen die de
afspraak vergeten zijn. Meldt u bij onze milieuambtenaar, Kristel Vermeiren (03 451 11 18) , en lever
uw bijdrage tot het welzijn van eenieder van ons. Naast het uitzicht en verfraaiing van onze buurten,
straten en pleinen vraag ik om in de zomerperiode wat meer aandacht te hebben voor het sociale contact in uw omgeving. Laat ons werken aan het “Wij-gevoel”. WIJ SAMEN, en ik bedoel hiermee alle
Nielenaren, kunnen mooie dingen realiseren. Laat ons deze uitdaging aangaan en op een prettige
manier omgaan met mekaar..
Een vriendelijke groet, een helpende hand bij kleinigheden, een praatje aan de voordeur kan wonderen doen en draagt bij tot een echte en goede buurtwerking.
Het gemeentebestuur wil in het komende seizoen opnieuw een ruim aanbod van activiteiten doen. Dag
van de jeugd, sportdag voor jongeren met een handicap, 11-juli viering, beach-volley, Open
Monumentendag, Smederijfeesten,… enkele wijkkermissen en het ondersteunen van activiteiten van
Nielse verenigingen. Een fenomenaal aanbod waarin ieder wel zijn gading zal vinden.
Ik hoop dat we een mooie en aangename lente mogen kennen die de voorbode mag zijn van een
prachtige zomer.

Luc Van Linden
Uw burgemeester.

colofon
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gemeentelijke informatie
Politie
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen hieronder beschreven kunnen worden afgehaald door de
eigenaars in het GEMEENTEMAGAZIJN, Volkenbondstraat 78 te Niel,
tijdens de openingsuren :
•
•
•

Damesfiets Klassiek
Damesfiets Klassiek
Herenfiets Mountain

merk: Flandria
merk: Novy
merk ????????

•

Bromfiets

merk: niet te herkennen

kleur: grijs
kleur: grijs
kleur: geel (groen spatbord vooraan
zonder zadel –slechte staat)
kleur: blauw geschilderd

Belangrijk!!!
Voor de vakantiegangers
De inwoners die met vakantie gaan, kunnen op het politiebureau de juiste data van hun vakantie
aangeven en eventueel hun vakantieadres melden.
De politie zal dan tijdens hun afwezigheid regelmatig toezicht uitoefenen op hun woning en in ernstige gevallen de vakantiegangers verwittigen.

Gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op :
Maandag 1 mei (Feest van de arbeid), donderdag 25 mei (O.H.Hemelvaart) en maandag 5 juni (2de
Pinksterdag).
Op vrijdag 26 mei is het gemeentehuis ook gesloten i.g.v. een brugdag. De andere diensten zijn op die
dag open, volgens de normale uurregeling.

Verkoop van oude schoolbanken
De gemeente Niel gaat over tot verkoop van oude, door
onze eigen diensten gerenoveerde, schoolbanken.
Verdere info: Financiële dienst gemeentehuis – Koen Thys
e.mail: koen.thys@niel.be tel.: 03 451 11 51.

Ministerie van financiën Boom
Invullen van aangiften inzake personenbelasting
Op maandag 12 juni en dinsdag 13 juni 2006 kunt U uw aangifte personenbelasting – aanslagjaar
2006 – inkomsten 2005 laten invullen in het gemeentelijk ontspanningslokaal, Korte Hamelweg
te Niel van 9u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 14u30.
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gemeentelijke informatie
Burgerlijke stand - bevolking
Geboorten
Proficiat ouders van
Beimers Imani
Joel Alexander
De Laet Silke
Swinnen Laura
Decoster Reyes
Van Dyck Kobe
Dumez Julie
Nieuwe Inwoners
Hartelijk welkom aan
Augustynen Mattis
Augustynen Milan
Augustynen Peter
Bluto Timothy
Bonjé Michaël
Broeckx Wendy
Buakhom Bunchoo
Buakhom Suradet
Buakhom Witsanu
Budts Dominique
Buytaert Mariette
Caers Michaël
Claes Dorien
Claes Lotte
Claeys Nathalie
Convents Yvonna
Corremans Noortje
Coveliers Tamara
Criel Patrick
De Herdt Femke
De Herdt Luc
De Herdt Nigel
De Landsheer Denise
De Smet Kevin
de Vogelaere Nancy
De Vos Aïko
De Vos Marc
De Vos Yarid
De Vos Zoë
De Wilde Cynthia
De Wilde Glenn
De Wilde Jordan
Deneumoustier Uschi
Dikaev Zelimhan
Duerinckx Els
El Houfi Chaimae
Everaerts Glenn
Fierens Hilde
Fleurackers Tom

van Limbergen Lars
Veloso Capurro
Vogels Loraine

Giebens Andy
Giebens Wendy
Gielen Marina
Gijssens Koen
Gillis Lina
Gillis René
Goolaerts Dirk
Goyvaerts Rudy
Groeninckx Kristel
Gyselinckx François
Hertogs Wesley
Heylen Cindy
Janssens Diane
Karami Aicha
Kats Iris
Kerckhofs Johan
Kuatamon Sukanya
Manise Katinka
Marien Cyriel
Mees Nick
Mertens Dirk
Michiels Simon
Mignolet Patrick
Moeyersons Robin
Muylaert Marie-Christine
Muys Katrijn
Nagels Stefan
Neeckx Zoë
Nys Jeroen
Ooms Nicolas
Pauwels Marcella
Peeters Gita
Perrault Sarah
Petitpas Marie-Josée
Philips Ann
Qoubaa Fedoua
Qoubaa Mohammed
Qoubaa Sara
Qoubaa Siham

Qoubaa Yassine
Remes Evi
Ruelens Karel
Smedts Margareta
Thibaut Karine
Thielemans Michaël
Thomaes Ive
Troubleyn Elke
Van Asbroeck Liam
Van Asbroeck Wim
Van Brusselen Roger
Van Camp Maria
Van Campfort Sarah
Van Capellen Maxim
Van Capellen Steve
Van Damme Nathalie
Van de Voorde Diandra
Van de Voorde Simone
Van de Voorde Yannick
Van Dyck Chelsey
Van Dyck Kimberly
Van Lancker Lisette
Van Loon Gilbert
Van Loon Sarina
Van Meulder Jill
Van Quickelberge Veerle
van Rijckevorsel Martine
Van Sweeveldt Dominique
Vanhauwaert Rita
Vanhoudt Robin
Verboven Gert
Vermeeren Julia
Verrept Eefje
Verswyvel Sieglinde
Verswyvel Xylia
Wijnen Nanna
Witters Julien
Wyckmans Nelle
Wynants Lena

Huwelijken
Gelukwensen aan
Celis Wilfried en Van Damme Elly
Lippens Jean-Claude en De Riemaecker Patricia
Verelst Ronald en De Herdt Siamung
Overlijdens
Onze deelneming aan de familie van
Cassauwers Albert
Pauwels Willy
De Vos Julia
Rochtus Pieter
Henderickx Hendrik
Stoop Grim
Mampaey Lodewijk

4

Van Coninckxloey Rachella
Vercammen Frans
Wancket Léon

gemeentelijke informatie
Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
Algemeen jaarthema : “’t Belangrijkste in jouw koffer”.
MEI 2006
dinsdag 02/05
donderdag 04/05
donderdag 04/05
maandag 08/05

14.00 u
10.00 u
vanaf 13.30 u
vanaf 13.15 u

dinsdag 09/05
maandag 15/05
vrijdag 12/05
donderdag 18/05
vrijdag 19/05

vanaf 10.00 u
vanaf 13.15 u
vanaf 13.15 u
10.00 u
10.00 u

JUNI 2006
vrijdag 02/06

vanaf 12.00 u

Ontmoeting ziekenzorg Niel
Groepsturnen voor ‘de lenige lopers’
Uitstap naar de GBS Schelle voor opvoering musical
Op bedevaart naar de Laarkapel in Schelle
Knutselen voor moederdag i.s.m. 3de lj. Sint Hubertusschool

Op bedevaart naar de Laarkapel in Schelle
Uitstap naar het moederfeest van de GBS Niel
Groepsturnen voor ‘de vliegende wielen’
Mariaverering met tekst en zang tgv meimaand, Mariamaand
Doorlopend tentoonstelling van werken van Viviane De Jonghe en Co.

Huize Eyckerheide organiseert hun negende wandeltocht.
In ons W.Z.C is een controlepost voorzien.
dinsdag 06/06
14.00 u
Ontmoeting Ziekenzorg Niel
donderdag 08/06 10.00 u
Groepsturnen voor ‘de lenige lopers’
vrijdag 09/06
10.00 u
Ziekenzalving voor de leefgroepen 0A/1A/2ABC & DVC.
donderdag 15/06 10.00 u
Ziekenzalving voor de leefgroepen Bijzondere Begeleiding
donderdag 22/06 10.00 u
Groepsturnen voor ‘de vliegende wielen’
Doorlopend tentoonstelling van werken van Jacqueline Crauwels.
Voor de activiteiten die hier eventueel niet vermeld staan kan je steeds onze website www.rvtmb.be
consulteren bij het onderwerp ‘agenda’.
De inkom is gratis en iedereen is van harte welkom !

Op stap met de Nielse seniorenraad!
Op dinsdag 27 juni 2006 wordt op het Provinciaal Domein
Zilvermeer te Mol het seniorenevenement “Griffel Rock 2006”
georganiseerd. Dit is een muzikaal evenement voor alle ouderen (60-plussers) uit de provincie Antwerpen.
Tussen 10 u en 18 u wordt u getrakteerd op diverse activiteiten:
• toeristische excursies (boottochten en begeleide natuurwandelingen)
• gevarieerd aanbod straatanimatie (doedelzakspelers,
streetband, de cast de musical Suske en Wiske, diverse
hilarische acts)
• hoofdpodium met Garry Hagger, Lia Linda, Conny Neefs, Rob Sainclair,
Marc Dex, Juul Kabas, Rico Zoroh Band.
• doorlopend is er een gevarieerd aanbod aan randanimatie.
Er wordt in een gevarieerd en aangepast aanbod aan catering voorzien en dit alles op het prachtige
strand van het Zilvermeer.
Voor het vervoer met een comfortabele reisbus en de inkom betaalt u slechts € 15,00, het plezier krijgt
u er gratis bij!
Heeft u de smaak te pakken schrijf u dan zeer snel in want er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar!
Inkomkaarten zijn verkrijgbaar vanaf 3 april t.e.m. 31 mei bij de Gemeentelijke Seniorenraad Niel –
Ann Van Hoeck – Secretaris, op het gemeentehuis.
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gemeentelijke informatie
Gemeentelijke Basisschool Niel
Inschrijvingen
Kinderen die reeds in onze school aanwezig waren, moeten zich niet opnieuw laten inschrijven!
De nieuwe inschrijvingen worden gedaan in de Veldstraat van 09:00 tot 12:00 op de volgende dagen:
Juli
Maandag 3 juli 2006
Dinsdag 4 juli 2006
Augustus
Donderdag 24 augustus 2006
Vrijdag 25 augustus 2006
Zaterdag 26 augustus 2006
Maandag 28 augustus 2006
Dinsdag 29 augustus 2006
Woensdag 30 augustus 2006
Donderdag 31 augustus 2006
Op vrijdag, 1 september 2006, in de Veldstraat vanaf 08:30.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de directie tijdens bovenvermelde uren op het telefoonnummer 03/888.25.22.

Schoolfeest
De oudervereniging, het personeel en de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool van Niel
nodigen u hierbij graag uit op hun SCHOOLFEEST
Wanneer ? Zaterdag 24 juni 2006
Wat hebben wij u te bieden?
• Optredens van de kinderen om 15:30 en 18:30
• Fancy-fair + springkastelen + speleobox
• Kinderfuif vanaf 20:00 (na de optredens)
tot 22:30
• Tombola (Trekking hoofdprijzen om 21:30)
• Café … Bodega
• Eetkraampjes: hotdogs, hamburgers, frietjes, ...
• IJskarretje
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Nielse 60 plussers gratis met tram en bus
Nielse abonnees 25% korting op de abonnementsprijs
Ook dit jaar kunnen de Nielse 60
plussers gratis reizen met De Lijn en
genieten de Nielse abonnees van
een korting van 25% op hun
abonnementsprijzen. Dit is een
initiatief van het Nielse gemeentebestuur dat hiervoor een overeenkomst met De Lijn en het Vlaamse
Gewest heeft afgesloten.
NIELSE 60 PLUSSERS - voor inwoners vanaf
60 jaar t.e.m. 64 jaar.
Hoe bekomt u de 60+ kaart
Eind april bezorgt de gemeente Niel al haar 60
plussers een 60+ kaart die de vorm heeft van de
gewone lijnkaart.
• De 60+ kaart is persoonlijk.
Ze is geldig van 1 mei 2006 tot en met 30 april
2007, bewaar ze dus goed en neem ze telkens
mee wanneer u er met De Lijn op uit wil.
• Als u na 1 mei 2006 de leeftijd van 60 jaar
bereikt, dan is de kaart pas geldig in de
maand dat u 60 wordt.
• De kaart is geldig tot en met de leeftijd van
64 jaar. Wanneer u de leeftijd van 65 jaar
bereikt heeft, krijgt u automatisch een
andere kaart toegestuurd van De Lijn. Dit
is dan een 65+kaart.
Enkele voorbeelden :
• Indien u in december 2006 60 jaar wordt, dan
is de kaart pas geldig op 1 december 2006.
• Indien u in april 2007 60 jaar wordt, dan is de
kaart pas geldig op 1 april 2007.
• Indien u in december 2006 65 jaar wordt, dan
is deze kaart geldig tot en met december 2006
en ontvangt u van De Lijn een 65+kaart einde
november 2006.
• Indien u in februari 2007 65 jaar wordt, dan is
deze kaart geldig tot en met februari 2007 en
ontvangt u van De Lijn een 65+kaart einde
januari 2007.
Telkens wanneer u opstapt, ook bij de overstap,
stopt u de kaart in het gele ontwaardingsapparaat. Uw verplaatsing wordt dan geregistreerd;
er komt geen vermelding op de kaart zelf.
Waar is de 60+ kaart geldig?
De 60+ kaart is geldig op alle voertuigen van De
Lijn in heel Vlaanderen, alsook op de kustlijn.
Opgelet!! Wijziging!
Vroeger waren deze abonnementen geldig op
alle grensoverschrijdende lijnen die door bussen
van De Lijn werden bediend. Vanuit de provincie Antwerpen is de buslijn 45 (Turnhout Tilburg) de enige grensoverschrijdende lijn

waarop deze abonnementen wel
geldig zijn. Op alle andere grensoverschrijdende lijnen van De
Lijn is dit abonnement niet meer
geldig en zal er een supplement
gevraagd worden.
Voor meer info neemt u contact
op met De Lijn - dienst abonnementen tel. 03 218 15 61.
Wat met een beschadigde of verloren
kaart?
Wanneer de kaart niet meer functioneert (om
welke reden ook) wordt deze gratis vervangen.
Het volstaat de kaart terug te sturen naar De
Lijn – dienst abonnementen – Grotehondstraat
58 2018 Antwerpen. Per kerende post krijgt u
een nieuwe kaart toegestuurd door De Lijn.
In geval van verlies of diefstal, kan u een duplicaat bekomen. Dit kost u echter € 10.
Hiervoor neemt u contact op met De
Vlaamse Infolijn tel. 070 220 200. en daar
wordt u precies verteld wat te doen om
een duplicaat te bekomen.
Opgelet!!!
Indien u in de maand mei of binnen de
maand na uw 60ste verjaardag geen 60+
kaart heeft ontvangen, dient u dringend
contact op te nemen met het gemeentebestuur
bij informatieambtenaar Ann Burgers. Tel. 03
451 11 30.
Als de overeenkomst verlengd wordt, ontvangt
u volgend jaar een nieuwe kaart.
Opgelet!!! Voor de 65-plussers.
Vanaf de leeftijd van 65 jaar krijgt u een
andere kaart rechtstreeks verzonden van
De Lijn. Indien u in de maand van uw 65ste
verjaardag geen 65+kaart hebt ontvangen,
dient u contact op te nemen met De
Vlaamse Infolijn – tel : 070 220 200.
NIELSE ABONNEES
Wat u moet doen om van deze korting te genieten :
U koopt een abonnement
U vult een aanvraagformulier in voor een abonnement van De Lijn (zoals bij een gewoon abonnement) maar u onderstreept de naam van onze
gemeente NIEL. Nadien ontvangt u een overschrijving van De Lijn waarbij de korting reeds
afgetrokken is.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de Vlaamse Infolijn
tel.: 070 220 200
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Laat naar uw borsten kijken
1 op 8 vrouwen in Vlaanderen krijgt borstkanker nog voor ze 75 is. Borstkanker is een ernstige
ziekte, die vooral vrouwen boven de 50 jaar treft.
Tijdige opsporing maakt de kans op genezing groter
en een behandeling minder ingrijpend!
Is u een vrouw tussen de 50 en 69 jaar? Neem nu
deel aan het grootschalige bevolkingsonderzoek en laat uw borsten gratis (*) nakijken.
(*) Voorwaarden voor terugbetaling:
• u laat een screeningsmammografie (röntgenfoto
van de borsten) nemen (NIET een diagnostische
mammografie en/of echografie!!)
• in een erkende mammografische eenheid
• via een verwijsbriefje en/of uitnodigingsbrief voor een screeningsmammografie
• u is aangesloten bij een ziekenfonds
Wat moet u doen?
Mogelijkheid 1
Ga naar uw arts voor meer info én een voorschrift voor een screeningsmammografie.
Ga met dit voorschrift naar een erkende mammografische eenheid. (Uw huisarts of gynaecoloog
beschikt over een lijst van erkende mammografische eenheden of u kan deze zelf terugvinden op de
website www.wvc.vlaanderen.be/kanker).
Mogelijkheid 2
Wacht tot u een persoonlijke uitnodiging krijgt om een mammografie te laten nemen.
Dan kan u terecht bij de ‘mammobiel’. Deze erkende mammografische eenheid komt van 3 juli tot en
met 12 juli 2006 naar de gemeente Niel. U zal hiervoor enkele weken voordien de persoonlijke oproepingsbrief met de praktische gegevens in de bus krijgen. Uiteraard kan u de afspraak nog altijd wijzigen via het Regionaal Screeningscentrum op het gratis nummer 0800/84 684 (van 9u-12u en van 13u16u). U kunt ook steeds bij uw arts terecht voor meer informatie over het onderzoek.
Voorziene planning mammobiel 2006
Niel - van ma. 3/07/06 t.e.m. woe. 12/07/06, uitg.: 11/07/06 – op parkeerplaats achter de GBS, Veldstraat.
Meer informatie over de campagne?
Regionaal screeningscentrum Antwerpen: 03/ 820 25 59
Logo Mechelen: 015/ 43 63 66 - info@logomechelen.be – www.logomechelen.be
Gemeente: Niel – Ann Van Hoeck – diensthoofd sociale zaken & secretariaat – tel.: 03 451 11 11

8

milieu
Ophalingen huisvuil
Klein gevaarlijk afval – K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag, 5 augustus 2006 op de
volgende plaatsen :
• Gemeentemagazijn 13.00 uur – 14.00 uur
• Heideplaats
14.15 uur – 15.15 uur
• Parking station
15.30 uur - 16.30 uur
• Kerk Hellegat
16.45 uur – 17.45 uur
• Gemeentemagazijn 18.00 uur - 19.00 uur
Niel recycleert, U toch ook ?
• Restafval wordt wekelijks opgehaald op dinsdag 2 mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei 2006 en
op dinsdag 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni 2006.
• GFT+ wordt opgehaald op vrijdag 5 mei, 12 mei, 19 mei en 26 mei 2006 en op vrijdag 2 juni, 9 juni,
16 juni en 23 juni 2006. (wekelijks)
• PMD, Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 5 mei en 19 mei 2006 en op vrijdag 2 juni en 16 juni 2006.
Opgelet !!!!!!!!
Bij ophaling van grof huisvuil dient u nog steeds voorafgaandelijk contact op te nemen met het
gemeentemagazijn op het volgend telefoonnummer : 03/888.34.64.
De huishoudelijke afvalstoffen mogen ten vroegste buitengeplaatst worden de dag voor de
ophaling vanaf 19u ’s avonds. Wanneer de weersomstandigheden echter van die aard zijn
dat het buitenplaatsen van afvalstoffen een risico inhoudt, mogen deze afvalstoffen slechts
buitengeplaatst worden de dag van ophaling zelf, zij het wel voor 7.30 u ’s morgens.
Bij de huis-aan-huisinzameling moet het papier en karton worden aangeboden in een kartonnen doos of in een papieren zak ofwel moet het worden samengebonden met een touw.
In geen geval mag het papier en karton in een plastieken zak worden aangeboden !!!
Mei tot oktober : wekelijkse ophaling van GFT+
Alle inwoners van onze gemeente beschikken over een groene container voor GFT+ (groente-, fruit- en
tuinafval) die om de veertien dagen wordt geledigd. De ervaring leert ons dat er in de zomermaanden
aanzienlijk meer GFT+ wordt aangeboden. Daarom besliste het College van Burgemeester en
Schepenen de ophaalfrequentie in deze periode te verhogen. In de maanden mei, juni, juli, augustus,
september en oktober kan u uw GFT+ container wekelijks, dus iedere vrijdag, voor lediging buitenplaatsen.

Leren composteren - nieuwe datum!
In de vorige Niel Echo werd u door de Nielse Adviesraad voor het Leefmilieu uitgenodigd voor een infoavond over composteren op 27 april. Om organisatorische redenen wordt deze activiteit verplaatst
naar maandag 19 juni 2006. Hiermee wordt tegelijk aangesloten op het thema “juni = compostmaand”.
Met de nieuwe lente en zomer in het vooruitzicht wat het begin van de tuinactiviteiten meebrengt, wil
de NAL immers uw aandacht vragen voor het composteren. Composteren is niets anders dan het zelf
verwerken van een deel van uw afval. Wees gerust: zonder stank of andere vieze, vuile bijwerkingen.
Het enige wat u nodig heeft is een plaatsje in uw tuin voor een composteringston. De vrucht van uw
lichte arbeid is gratis compost voor uw tuin en bloembakken.
COMPOSTEREN is niet moeilijk: u moet alleen enkele vuistregels volgen.
Deze regels worden u onthuld op maandag 19 juni om 19.00 u in het Ontspanningslokaal Korte
Hamelweg te Niel.
Gelieve voorafgaand in te schrijven bij de milieudienst, Kristel Vermeiren – 03 451 11 18 of
kristel.vermeiren@niel.be
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milieu
Bebloemingswedstrijd
Het gemeentebestuur organiseert een bebloemingswedstrijd. Voor de mooiste met bloemen versierde
gevels en voortuinen zijn waardevolle prijzen voorzien, en tussen alle deelnemers zullen prijzen worden uitgeloot.
De deelname aan deze wedstrijd is kosteloos en er is geen voorafgaande inschrijving vereist.
Onze woonomgeving zal heel wat aangenamer worden als we allen samen NIEL in de BLOEMETJES
zetten.

Uw straat... Niels mooiste!!!
Gratis deelname zonder voorafgaande inschrijving.
Het reglement is verkrijgbaar op het gemeentehuis.

bibliotheek
Bib in een nieuw kleedje
Na de geslaagde opknapbeurt van de eerste verdieping, is het nu de beurt aan het gelijkvloers van de
Nielse bibliotheek.
De volwassenen- en AVM afdeling worden vanaf half april stevig onder handen genomen. Muren worden geverfd, vloeren geschuurd, bibliotheekrekken worden opgesmukt, … kortom, het gelijkvloers
wordt nieuw leven ingeblazen.
De werken zullen duren tot in de zomervakantie.
De bibliotheek blijft gedurende heel deze periode open voor het publiek, maar de werken kunnen de
bereikbaarheid van de verschillende ruimtes hinderen.
Het bibliotheek dankt haar bezoekers alvast voor hun begrip en hoopt iedereen na de zomervakantie
te kunnen verwelkomen in een vernieuwde en opgefriste bib!
Meer info:
OPENBARE BIBLIOTHEEK NIEL
Antwerpsestraat 24
2845 Niel
03/888.30.06
niel@bibliotheek.be
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OPENINGSTIJDEN:
ma, di, do
wo
vri
za

14u00-20u00
12u00-20u00
10u00-12u00 en 14u00-18u00
10u00-13u00

jeugd
Op zondag 30 april vanaf 14 uur organiseert de Nielse jeugdraad i.s.m. het
gemeentebestuur voor de vijfde maal de
Dag van de Jeugd.
OPGELET: Deze vindt plaats op de terreinen van de sporthal in de Jozef
Wauterslaan en niet zoals eerst aangekondigd in de Ridder
Berthoutlaan!
Vanaf 14.00 uur verwachten wij alle
Nielse kinderen en jongeren tussen 5
en 16 jaar op post!
Natuurlijk zijn ook ouders en grootouders meer dan welkom.
Er is voor iedereen wat wils; het
belooft een spetterende dag te worden…. tot dan!

Een speelstraat in jouw buurt?
Samen met je buren kan je ervoor zorgen dat je straat tijdens de zomervakantie tijdelijk een speelstraat wordt. Een speelstraat is een autoluwe speelplek voor je deur. De straat wordt max. 2x per
week van 09:00 tot 16:00 uur afgesloten voor auto’s. Enkel de auto’s van de bewoners mogen stapvoets door de straat rijden en mogen er parkeren. Fietsers mogen ook door. Verder zijn de stoep en
de rijweg voorbehouden voor spelende kinderen en rondhangende ouders.
Komt mijn straat in aanmerking als speelstraat?
Om als speelstraat in aanmerking te komen
moet je straat aan volgende voorwaarden voldoen:
• De straat moet gelegen zijn in een woonzone.
• Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u of
minder.
• Er rijden geen bussen van De Lijn door de
straat.
• Parkings- en handelszaken dienen bereikbaar
te blijven
Spelregels
Wanneer je straat een speelstraat is gelden,
samengevat, volgende regels (de volledige
afspraken staan in het draaiboek ‘Speelstraten’
dat u kan bekomen bij de jeugddienst):
• De straat of een deel ervan wordt tijdens de
speeluren (09:00 tot 16:00) afgesloten met een
nadarhek.
• Op het hek is een verkeersbord ‘verboden te
rijden’ bevestigd met de vermelding speelstraat.
• De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor
het plaatsen en weghalen van het nadarhek
tijdens de speeluren.

• Kinderen mogen speeltuigen plaatsen in de
straat als deze de doorgang niet volledig versperren.
• Voetgangers, skaters en spelende kinderen
hebben in een speelstraat voorrang op iedereen.
• Alleen fietsers en de auto’s van bewoners hebben toegang tot de rijweg.
• Ze mogen er enkel stapvoets rijden. Fietsers
moeten zonodig afstappen.
• Bewoners mogen ook parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen leuker als ook
die ruimte als speelruimte kunnen benutten.
• Iedereen moet van de speelstraat kunnen
genieten.
• Vergeet niet: niet elke straat kan in aanmerking komen. Raadpleeg de lijst van straten
waarin een speelstraat mogelijk is op de site
van de jeugdraad via www.jeugdraadniel.be
of vraag ze na bij de jeugddienst.
Meer info over de aanvraag of wenst u het
draaiboek te ontvangen:
Jeugddienst, sporthal A. Wyn – Jozef Wauterslaan 58 – 2845 Niel – 03/888.35.00 – jeugddienst.niel@telenet.be
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Huldiging Nielse kampioenen, club en sportfiguur
van het seizoen

De “Kampioenenviering” en de “Huldiging
Sportlaureaat” is sinds vorig jaar omgevormd
tot een Gemeentelijke Sportavond, tot tevredenheid van alle aanwezigen op deze eerste
Sportavond.
Op vrijdag 19 mei 2006 vindt de tweede editie van de Sportavond plaats. Dit is ook het
moment waarop de Nielse sportkampioenen
(individueel en op clubniveau), de Nielse sportclub van het afgelopen seizoen, en de Nielse
sportfiguur van het seizoen zullen gehuldigd
worden. De sportraad verwacht hierop alle
Nielse sportclubs en alle geïnteresseerde en
sportieve Nielenaren. De toegang is vrij en gratis.
Buiten het uitreiken van de titels zal deze sportavond opgevuld worden met een gesprek met
gewezen Nielse basketbalgloriën zoals Paul
Van Roy, Bert(je) Van Mechelen en Jan Clement.
Zij waren enkele van de toonaangevende spelers van Rubo Niel uit de jaren ’50 en ’60, toen
deze Nielse ploeg een heuse topclub was en
sommige van haar spelers het zelfs tot international schopten. Luc Vereycken fungeert als
moderator.
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Na het officiële gedeelte wordt de sportavond
omgevormd tot een gezellig praatcafé in ongedwongen sfeer.
De sportavond heeft plaats op vrijdag 19 mei in
de refter van de Gemeentelijke Basisschool aan
de Veldstraat 1 te Niel en begint om 19.30 uur.
Nielse sporters of clubs die in de periode mei
2005-april 2006 kampioen speelden, kunnen
zich voor de huldiging nog tot 30 april aanmelden bij de sportambtenaar.
Clubs of sportfiguren die zich kandidaat willen
stellen voor de titel “club van het seizoen” of
“sportfiguur van het seizoen” kunnen zich nog
kandidaat stellen tot 30 april bij de sportambtenaar.
U kan ook een club of sportfiguur voordragen.
De Sportraad kiest uit de binnengekomen kandidaturen de club en sportfiguur van het seizoen.
Meer info bij de sportambtenaar: Guy De
Wachter- Sporthal August Wijn – J. Wauterslaan
z/n 2845 Niel sportdienstniel@telenet.be Tel
03/888.35.00 (niet op dinsdag of vrijdagnamiddag)

sport

SPORTRAAD
SPORT VOOR 50+sers
Sinds enkele maanden loopt in de sporthal de actie “ 50+ SPORT” onder de vorm van ritmisch bewegen.
Het ritmisch bewegen heeft elke dinsdag plaats van 14.00 u tot 15.00 u en staat onder professionele
begeleiding, kostprijs 2 euro per sessie. Inschrijven ter plaatse mogelijk.
Iedereen ouder dan 50 jaar is welkom

Sport in de sporthal seizoen 2006-2007
Op woensdag 10 mei 2006 om 20.00u zullen op een overlegvergadering de uren van de sporthal voor
het seizoen 2006-2007 worden verdeeld. Nielse clubs of inwoners die gebruik wensen te maken van de
sporthal in het seizoen 2006-2007, dienen voorafgaand aan de sportambtenaar de gewenste uren (per
week) door te geven. Er zal dan op het overleg nagegaan worden in welke mate kan ingegaan worden
op de aanvragen.
Aanvragen doorsturen of info opvragen bij:
Guy De Wachter – sportambtenaar Sporthal August Wijn – J. Wauterslaan z/n 2845 Niel
sportdienstniel@telenet.be tel.: 03 888 35 00 (niet op dinsdag of vrijdagnamiddag)
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Sportdag voor jongeren en mensen met een handicap

De sportraad organiseert i.s.m. het gemeentebestuur, de Nielse
Jeugdraad, de Nielse Welzijnsraad, De Ekker en de 4 visclubs Eskimo, De
Karper, KVL en de Goudkarper voor de derde maal een sportdag voor
“jongeren met een handicap”.
Dit jaar werken alle visclubs mee en zal de wedstrijd plaatsvinden op
zaterdag 27 mei 2006 op de visput van “De Karper”. (eerste visput wanneer men het visvijvergebied binnenkomt via de Landbouwstraat).
Er zal door de kinderen gevist worden, steeds met een begeleider, van
13.30 u. tot 14.15 u. en van 15.15 u. tot 16.00 u.
Verder zal er bijstand zijn van de brandweer en kan iedereen genieten
van springkastelen, eet- en drankkraampjes.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een ideale dag in ons betoverend mooi visvijvergebied.

Welzijnsraad
Niel

Nielse kinderen zullen zich kunnen inschrijven via de sociale dienst van
onze gemeente op de dienst sociale zaken bij Ann Van Hoeck .
Maar niet alleen op zaterdag is er iets te doen. Op vrijdag 26 mei 2006
zal er door de 4 visclubs ook een meetschietingswedstrijd georganiseerd
worden.
Opbrengst van al deze evenementen gaat naar sociale doelen.
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31 mei, Werelddag Tegen Tabak
De wereldgezondheidsorganisatie
lanceert naar jaarlijkse gewoonte op
31 mei de werelddag tegen tabak.
Bedoeling is het thema roken en
vooral niet-roken in de wereldwijde
aandacht te plaatsen. Het thema dat
de Wereldgezondheids-organisatie
dit jaar naar voor schuift is dat tabak
in alle vormen, geuren en kleuren
schadelijk is. Door dit thema aan te kaarten wil
ze de mensen ervan bewustmaken dat tabak
altijd schadelijk is. De tabaksindustrie promoot
sigaretten met het etiket ‘mild’, ‘met minder
teer’, ‘fruitig’ of ‘met een chocoladesmaak’,…
Het blijven echter sigaretten en dus zeer schadelijk voor ieders gezondheid.
Op deze dag willen we ook de rookvrije werkplek nog eens onder de aandacht brengen.
Roken is een thema dat regelmatig in de aandacht komt. Het Koninklijk Besluit i.v.m. roken
op de werkplek trad namelijk op 1 januari in
voege en dat betekent dus dat alle werknemers
sinds die dag recht hebben op een rookvrije
werkplek.
Bovendien zal het vanaf 1 januari 2007 ook
verboden zijn te roken in cafetaria’s en
kantines van sportclubs en sporthallen. Hier
zal een totaal verbod gelden. Om deze nieuwe
regelgeving reeds bekend te maken, zal er in
alle kantines van de gemeente actie gevoerd
worden onder de slogan ‘Op 31 mei is deze kan-

tine rookvrij! En vanaf 1 januari
altijd!’.
Als gemeentebestuur wensen we
samen met het lokaal gezondheidsoverleg Logo Mechelen dit initiatief
mee te ondersteunen. Ook in onze
gemeente zal de werelddag tegen
tabak zichtbaar zijn!
Ook leerlingen van een tiental secundaire scholen in de regio Mechelen werkten via
de actie Meer Pret Zonder Sigaret gedurende
zes maanden aan tabakspreventie in de klas.
Met de gemeentelijke initiatieven rond de
werelddag willen we ook deze leerlingen belonen voor hun inspanningen.
Mensen die wensen te stoppen met roken of die
vragen hierover hebben kunnen terecht bij de
Tabak Stop Lijn. Dit is een telefonische informatie- en advieslijn, waar je terecht kunt met al
je vragen over tabak, tabakspreventie en –verslaving, en hulp bij het stoppen met roken.
De Tabak Stop Lijn is elke werkdag te bereiken
op het gratis nummer 0800 111 00. Je kan
met al je vragen over roken en stoppen met
roken terecht bij counselors, die tussen 15 en 19
uur aanwezig zijn.
Met deze initiatieven willen we vooral rokende
burgers stimuleren na te denken over roken en
de gevolgen ervan voor henzelf én hun omgeving.

Distributienetbeheerders geven tal van
energiepremies in 2006
In 2006 geven de elektriciteitsnetbeheerders
opnieuw heel wat meer premies voor een aantal
energiebesparende investeringen. Die premies
variëren van netbeheerder tot netbeheerder.
Uw netbeheerder kunt u niet zelf kiezen.
Belangrijkste premies van de netbeheerders in een notedop:
• De meeste netbeheerders geven een premie
van 125 euro voor de plaatsing van een condensatieketel op aardgas bij nieuwbouw
of bij vervanging en van 50 euro bij de
plaatsing van een aardgasketel met HR+ label.
• Premie voor woningen met een laag Epeil: de meeste netbeheerders geven een
premie van 750 euro bij woningen met E-peil
E75 en 850 euro bij woningen met E-peil E70.
• Alle netbeheerders geven een premie tussen
1,25 en 2 euro per m2 bij plaatsing van dak-

isolatie in bestaande woningen.
• De meeste netbeheerders geven een premie
tussen 2 en 5 euro per m2 bij plaatsing van
muurisolatie in bestaande woningen.
• De meeste netbeheerders geven een premie
tussen 10 en 20 euro per m2 bij de vervanging van enkel glas door isolerende beglazing. In sommige gevallen krijgt u ook een
premie bij de plaatsing van isolerende beglazing in nieuwbouw.
• Alle netbeheerders geven een premie van
minstens 625 euro bij de plaatsing van een
zonneboiler.
• De meeste netbeheerders geven een premie
van 150 euro voor woningen die uitgerust
worden met een ventilatiesysteem met
warmterecuperatie.
Niet alleen de netbeheerders geven premies,
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maar ook van de fiscus kunt u tot 1280 euro fiscaal voordeel verkrijgen voor 8 energiebesparende investeringen, o.a. voor de vervanging
van een stookketel, de plaatsing van isolerende
beglazing of dakisolatie.
Surf naar www.energiesparen.be (rubriek subsidies) voor een volledig overzicht van alle premies voor energiebesparing in uw gemeente of

bel gratis naar de Vlaamse infolijn op 0800 3 02
01.
De brochure ‘Energie besparen bij u thuis, premies van uw netbeheerder in 2006’ kunt u gratis
halen in de bibliotheek of het gemeentehuis. U
kunt de brochure ook bestellen op de website
www.energiesparen.be of via de Vlaamse infolijn.

Het mooie weer is in aantocht. Voor velen betekent dit het begin van de lenteschoonmaak. Heb je spulletjes of meubelen die je kwijt wilt, maar te goed zijn voor de vuilbak? In Kringwinkel WRAK aanvaarden we met alle plezier deze goederen. Zijn ze te groot of zijn er te veel om ze te brengen, dan
komen we ze gratis afhalen. Het enige wat je moet doen is eens bellen om een afspraak te maken.
Ben je juist op zoek naar leuke dingetjes om uw huis mee in te richten, aarzel niet om eens binnen te
springen. Tijdens de meimaand worden de tuinmeubelen en de sportartikelen in de kijker gezet.
Voor meer info:
Kringwinkel WRAK
Dendermondsesteenweg 207 - 2830 Willebroek
tel: 03/866.17.07
fax: 03/866.21.19
info@wrak.be
www.wrak.be

Tips voor trips – een pocket vol zomertips
Een zonnige zomerdag lokt ons naar buiten voor deelname aan een wandelzoektocht, een
fietstocht, een bezoek aan een evenement, … Minder gunstige weersverwachtingen hoeven
echter geen spelbreker te zijn. In de zomerpocket vind je ongetwijfeld een activiteit die ook
jou aanspreekt.
Vier maand lang biedt Toerisme Rupelstreek en talrijke verenigingen een breed scala van activiteiten
aan. Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tall Ships’ Race 2006
wandelzoektocht in Hemiksem
culinaire Fietstocht: smikkeltocht
Wandelingen
Music Nights
Openlucht cinema
tentoonstellingen en spektakels
toeristische boottochten
thema boottochten met live muziek
dorpsfeesten, straatfestivals, dag- en
avondmarkten, enz.
• Open Monumentendag
• Open tuindagen
• Schorremorrie en Schorre Klassiek
…
Hebben deze voorbeelden je nieuwsgierig gemaakt? Aarzel dan niet langer en haal jou
exemplaar na 22 mei af bij Toerisme Rupelstreek, het gemeentehuis of de bibliotheek.
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SCHELDELAND, de meest waterrijke regio van
Vlaanderen, betekent oeverloos genieten.

Van een karaktervol landschap, bijzonder erfgoed in aantrekkelijke stadjes, zalige boottochtjes en fraaie fiets- en wandelroutes. Maar ook
van heerlijke streekgerechten, gezellige evenementen en talloze sfeervolle plekjes aan de
waterkant …
Scheldeland heeft sfeer te over. Geniet van de
heel aparte ambiance locale tijdens de talloze
evenementen: gezellig, gemoedelijk én bol van
tradities. Van het uitbundige carnaval in Aalst
over het levendige Vis- en folklorefestival in
Mariekerke tot het hartverwarmende ‘Putteke
Winter’ in De Schorre in Boom.
Vanop het water oogt Scheldeland nét dat tikkeltje mooier. Een gedroomd decor om heerlijk
te varen. Huur een boot en speel zelf kapitein.
Dobber in een roeibootje op het Donkmeer. Of
laat je op sleeptouw nemen en kies voor een
mini-riviercruise. Van mei tot september kan je
bijna dagelijks aan boord stappen voor een verrassende trip.
Scheldeland doet je watertanden. Proef er van
paling en Ganda-ham, van asperges en hopscheuten, van Duvel en Kwak. Culinair genieten
doe je ongetwijfeld ook in de negen restaurants
met Michelin-ster! Wat van Scheldeland meteen
ook de lekkerste Vlaamse regio maakt….
Op en naast de rivieren valt er van alles te beleven. De Schelde speelt de hoofdrol in het werk
van talloze kunstenaars. De veermannen loodsen je in een zalig kwartiertje van de ene naar
de andere oever. In de waterrijke meersen, slik-

ken en schorren huizen zeldzame fauna en
flora. En op de oever duiken fraaie monumenten op: een elegant jachtpaviljoen, een indrukwekkende abdij of een sprookjesachtig kasteel.
De Dender verbindt drie aantrekkelijke stadjes.
In Ninove kan je binnenkijken in een imposante
barokkerk. In Aalst wandel je in de beroemde
voetsporen van Louis-Paul Boon of priester
Daens. En in Ros Beiaardstad Dendermonde kan
je de Gildenreuzen – sinds kort Werelderfgoed!
– zien dansen op het fraaie marktplein.
Het industriële verleden van de Rupelstreek is
nog erg tastbaar: in het landschap, de musea en
de monumenten. Tegelijk oogt de Rupelstreek
verrassend groen. Zo onderging De Schorre een
warme metamorfose: van kleiput tot aantrekkelijk recreatiedomein. Waterknooppunt Vaart,
Rupel in Klein- Willebroek is nog zo’n stemmig
plekje aan het water.
Een voorsmaakje van al dit moois? Blader in de
nieuw brochure

tips voor trips 2006
SCHELDELAND
waar rivieren je plezieren
De brochure is te verkrijgen bij het Infocentrum
Scheldeland – PB 11 – 9290 Overmere – tel. 078
150 469 – e-mail info@scheldeland.be www.scheldeland.be
De brochures is gratis (+ eventuele verzendingskosten)
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Sint-Hubertusplein – Heideplaats te Niel Vanaf 14u tot 20u.
Kiosk
14 uur The Aztecs Band (rock – covers)
18 uur Proyecto Secreto (ska-latin-Gipsy)

Straatanimatie : Cirkelacts van Abigaill en Dirty Fred
Steltenlopers – Circusworkshop – Kinderanimatie,…
175 jarig bestaan van de Nielse Brandweer,…
zorgen voor een spetterend spektakel.
GRATIS TOEGANG

Meer info : 03/451 11 30

Kunsttentoonstelling KA.N.
24 en 25 juni 2006 in de turnzaal GBS, Schuttershofstraat
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Cultuursprokkels
De cultuurdiensten van de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Hove, Kontich, Niel, Rumst en
Schelle geven samen een regionale cultuurkrant, “Cultuursprokkels” genaamd, uit. Deze brochure verschijnt driemaandelijks en is gratis te verkrijgen in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek en bij
de Nielse bakkers. “Cultuursprokkels” geeft een beeld van de grotere evenementen met een bovenlokale uitstraling die in de regiogemeenten plaatsvinden. De brochure geeft tips over culturele activiteiten en manifestaties in de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Hove, Kontich, Niel, Rumst en
Schelle.
Artikels voor publicatie van de volgende editie moeten voor 1 juni binnen zijn bij de cultuurdienst.
Meer info: cultuurdienst, Sandy Van de Velde – Tel.: 03 451 11 30 – e-mail: sandy.van.de.velde@niel.be

Tentoonstellingen
Gemeentehuis
Hal – Mini-tentoonstelling
MEI – “Champagne flessen en kroonkurken “ van Frans Van Kelst.
JUNI - “Emil Verhaeren en entourage” van Celeste De Graef.

De 11 juli viering wordt ingericht door het gemeentelijk feestcomité
in de feestzaal van de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat
en dit op zondag, 9 juli 2006.
De groep Pladek zal hier zorgen voor een volks optreden met vooral
Rupelstreekliedjes.
Naast dit schitterende optreden is er ook een overheerlijke barbecue voorzien
waarvoor u vooraf kunt inschrijven.
Meer info en inschrijvingen bij Hilde Vercammen op het gemeentehuis, telefonisch
op het nummer 03 451 11 21,
via mail hilde.vercammen@niel.be of via onderstaand inschrijvingsformulier

✂

Iedereen is welkom. Aanvang : 15.00 uur.

Inschrijvingsformulier barbecue t.g.v. 11 juli-viering
Ondergetekende ..................................................................................................................................
wonende te ..........................................................................................................................................
wenst in te schrijven voor de barbecue van 9 juli 2006
… volwassenen x 10,00 euro = …… euro
… kinderen
x 2,50 euro = …….euro
Het barbecuepakket voor volwassenen bestaat uit een kipfilet, een saté en een hamburger en
voor de kinderen is er enkel een hamburger.
Stokbrood, groentjes, sausen en één consumptie zijn telkens inbegrepen.
Contante betaling gewenst bij inschrijving.
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agenda
1 mei

Soc.harmonie Verbroedering vzw – begeleiding 1 mei optocht

1 mei

Liberale Dames - 1 mei feest – Ons Huis – vanaf 16 uur.

7 mei

Nielse Hobby- & Postzegelclub – clubdag – tentoonstelling door en onder de leden – van 9 u tot
12 u.- ontspanningslokaal, Korte Hamelweg.

8 mei

Computerclub Monitor – thema: Webdisign: The basics - 20u tot 22u, Shareware -19u tot 23u –
GBS Veldstraat 1.

13 en 14 mei

Mano Mundo Festival – De Schorre Boom – meer info 03 880 76 20 – www.manomundo.be.

13-20 mei

Liberale Gepensioneerden – reis naar zee.

15 mei

K.A.V. – ontmoetingsfeest.

17 mei

Zij-kant VIVA SVV Niel – voordracht ivm wereldwinkel.

17 mei

Middenstandsraad – dagelijks bestuur – Ontspanningslokaal Korte Hamelweg – Zelfstandigen
kunnen punt komen aanbrengen – 20u.

21 mei

De Rupelkade – natuurwandeling Rupel en Vaartland – vertrek: 13 uur aan Ons Huis.

21 mei

Nielse Hobby- & Postzegelclub – 14de Nationale ruildag en rommelmarkt – 9u tot 16u – in de
turnzaal en de speelplaats van de GBS Veldstraat Niel.

24 mei

Middenstandsraad – ontspanningslokaal Korte Hamelweg – Alle zelfstandigen zijn uitgenodigd
– 20.30u.

25 mei

K.K. Harmonie Kunst en Vermaak – kioskconcert n.a.v. Rerum Novarum – St. Hubertusplein –
11.15 uur.

28 mei

Toerisme Rupelstreek - boottocht, Boom richting Lier Boom – vertrek: Kaai Boom - inschepen
vanaf 13.30 u - terug: 18.30 u – prijs: volw. € 13 , kind € 9 – inschrijven Toerisme Rupelstreek
03 880 76 25.

5 juni

de Schorre Boom – planten- & ambachtendag - info: www.deschorre.be

4 juni

Nielse Hobby- & Postzegelclub – clubdag – Tentoonstelling door en onder de leden – van 9u tot
12u – ontspanningslokaal, Korte Hamelweg Niel.

10 juni

Zij-kant VIVA SVV Niel – familiereis, naar de Chinese wijk in Antwerpen.

12 juni

K.A.V. – kernvergadering.

12 juni

Computerclub Monitor – thema: webdesign: the basics – 20u tot 22u , Shareware– 19u tot 23u GBS Veldstr.1.

14 juni

Middenstandsraad – dagelijks bestuur – Ontspanningslokaal Korte Hamelweg – Zelfstandigen
kunnen punt komen aanbrengen – 20u.

18 juni

Nielse Hobby-& Postzegelclub – clubdag – Studievoormiddag onder de leden – van 9u tot 12u
– ontspanningslokaal, Korte Hamelweg Niel.

18 juni

De Rupelkade – bezoek abdij Averbode en aan wijngaard van Nielenaar Youri Rötger in
Houwaert - + barbecue.

19 juni

N.A.L. - leren composteren “juni = compostmaand” – 19.00u – Ontspanningslokaal, Korte
Hamelweg

19 juni

Computerclub Monitor – thema: Digitale beeldbewerking – 20u tot 22u , Shareware– 19u tot
23u – GBS Veldstr.1.

24 juni

Toerisme Rupelstreek – quiz over de Rupelstreek – zaal Den Tichel – Dorpsstraat 42 Niel – begin
20 u – 5 leden per ploeg – prijs: € 15 per ploeg – inschrijven tot 18 juni bij Toerisme Rupelstreek –
03 880 76 25.

25 juni

Cultuurraad Niel – Straatfestival Niel – van 14u tot 20u
Heideplaats– amusement voor jong en oud in open lucht.

30 juni

Music night De Schorre – The Souldivaz & The MG band – i.s.m. Radio 2 “Zomerstreken” – Sandra
Kim, Alana Dante en Micha Mara brengen een wervelende soulparade uit de sixties. Live met de
8-koppige MG Band! Een nieuwe spetterende show …

8 juli

Indigo@04 - gezellige familiedag – aan de Nielse visputten- met amusement voor groot en klein
– barbecue – Hou de affiches in het oog!

20

– omgeving St.Hubertusplein en

