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Bezoek regelmatig onze website
www.niel.be

8-9-10 augustus

BEACHVOLLEYBALTORNOOI
Heideplaats
~

ER ZIT MUZIEK IN… DE TUIN VAN DE BIB
Zondag 24 augustus – aanvang 11u.
Openluchtconcert – Antwerpsestraat 24
~

29ste EKKERFEESTEN
5-6-7 september
Boomsestraat 21
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voorwoord
Beste Nielenaar,
Eindelijk zomer ! Deze uitspraak horen we nu wel vaker.
Dit is het moment waar we ieder jaar opnieuw naar uitkijken. We koppelen
dit seizoen niet alleen aan de hoop op mooi weer maar ook aan verlof en op
vakantie vertrekken.
Voor de mensen die thuisblijven, gewild of ongewild, blijft het steeds de
vraag of de weergoden hen gunstig gezind zullen zijn. Aan de verlofgangers,
die hun geliefkoosde bestemming hebben uitgekozen wens ik een behouden
terugkomst en dat de vakantie alles mag brengen wat ze ervan verwachten.
Voor mensen die hun woning gedurende een bepaalde periode verlaten is
het belangrijk de nodige voorzieningen te treffen en zeker niet laten blijken
dat er niemand thuis is. Vraag desnoods aan vrienden of buren om bvb brievenbus te ledigen, rolluiken op- en af te laten, enz.
De Politiezone Rupel organiseert sinds vorig jaar een afwezigheidstoezicht. Het enige wat u moet doen
is melden wanneer u afwezig bent. Dit kan uiteraard op het politiekantoor in Niel of via de website
van de Politiezone Rupel (www.politiezonerupel.be ) waar een meldingsformulier beschikbaar is.
Tracht deze melding wel een week voor uw vertrek door te geven.
Op deze manier werken we samen aan veiligheid en trachten we onaangename situaties en verrassingen te voorkomen. Deze dienstverlening is volledig gratis.
Voor de thuisblijvers staat er tijdens de zomermaanden weer heel wat op het programma. Hiervoor verwijs ik graag naar de activiteitenkalender in deze Niel Echo.
Aan de organisatoren van al deze evenementen vraag ik net als vorige jaren aandacht voor de mensen
die in de omgeving van een evenement wonen. Overlast is geen pretje en kan verschillende vormen
aannemen, nl. geluidsoverlast, klein vandalisme of afval.
Met de nodige aandacht vanwege de inrichters kunnen vele problemen voorkomen worden.
Wederzijds begrip en aandacht voor de medemens maken dit alles aanvaardbaar. Genieten moet het
motto zijn maar uw plezier mag niet de ergernis worden van iemand anders. Met deze denkwijze is
harmonieus samenleven mogelijk.
Voor de mensen die zich afvragen waarom er geen 11-juliviering op het programma staat zal ik kort
toelichten waarom. Gelet op het beschikbaar en beperkt budget voor deze inrichting en de afnemende belangstelling werd beslist om dit jaar geen 11-juliviering in te richten en ons te focussen op de officiële inhuldiging van het gemeentehuis. Organisatorisch zal er heel wat werk moeten gebeuren en de
vrijgekomen middelen kunnen hiervoor aangewend worden.
De werken aan het gemeentehuis verlopen volgens planning en de oplevering zal meer dan waarschijnlijk plaatsvinden rond de jaarwisseling.
De officiële inhuldiging voorzien we tijdens het voorjaar 2009.

Luc Van Linden
Uw burgemeester.

SLUITINGSDAGEN DIENSTEN
Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op :
• vrijdag 11 juli 2008:
Feest Vlaamse Gemeenschap
• maandag 21 juli 2008:
Nationale feestdag
• vrijdag 15 augustus 2008: O.L.V. Hemelvaart

colofon
2

LET OP!
DE DIENST TEGEMOETKOMINGEN
EN PENSIOENEN IS TIJDENS DE
MAAND AUGUSTUS ENKEL OPEN
OP 8 & 22/08/2008
9-12U.

Verantwoordelijke uitgever : Gemeentebestuur Niel
P.a. Gemeentehuis, Dorpsstraat 26, 2845 Niel tel. 03 451 11 10
Redactie : gemeentelijke diensten
E-mail : informatiedienst@niel.be
Foto’s : Albert De Troch, zie voor méér foto’s op www.fotoniel.be
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Politie
Gevonden voorwerpen
Herenfiets klassiek
merk : Kettler Alu-Rad
kleur : grijs
Herenfiets klassiek
merk : Norta
kleur : bordeaux
Af te halen : Gemeentemagazijn – Volkenbondstraat 78 – tijdens de openingsuren.

Alarmering van de bevolking in risico-zones
rond Seveso - en nucleaire bedrijven
De eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester, worden luide sirenes in werking gesteld,
tijdens testen om de hoorbaarheid na te gaan van de electronische sirenes in risico-zones.
Deze sirenes zijn bedoeld om de bevolking te waarschuwen bij potentieel gevaarlijke situaties.
In de loop van de maand juli 2008 vinden deze testen plaats op : 3 juli tussen 8.45h en 10.15h.
Bijkomende informatie over het alarmeringsnet van de Civiele Veiligheid kan u vinden op de internetsite www.seveso.be

Burgerlijke stand - bevolking
Nieuwe Inwoners
Hartelijk welkom aan
Bal Boudewijn
Bastiaensen Mike
Bastiaensen Yoshi
Bruynseels Kevin
Bruynseels Liv
Bruynseels William
Brzozowski Grzegorz
Buelens Ronny
Buytaert Wendy
Ceulemans Miriam
Claes Sofie
Cochez Marie-Laure
Collier Davy
Coppens Yannick
De Belder Pascale
De Bruyn Godelieve
De Grande Katja
De Kaey Didier
De Laet Andrea
De Roeck Anke
De Smet Gert
De Smet Iske
De Winter Jade
Deleersnijder Joke
Dufait Nicole
El Mokadmi Fatima
Errijgers Marc
Ertürk Coskun

Ertürk Rana
Ghadari Adil
Ghadari Salma
Goos Eric
Grebosz-Latka Malgorzata
Gu Shanmei
Guarino Gino
Guarino Mauro
Hunter John
Igbokwe Jasmine
Koch Bjorn
Latka Jan
Leenaert Vincent
Lepever Tiny
Maes Carolien
Manise Lisa
Manise Peter
Marien Youri
Meire Nancy
Morriens Anja
Moutinho Castanheira David
Nauwelaers Ingrid
Scheipers Anke
Schevernels An
Schiltz Tom
Schols Jimmy
Schuerwegen Sandra
Siborgs Dirk

Slegers Killian
Smets Ive
Smith Kelly
Sokolji Dejljan
Souaf Mourad
Staroszczyk Radoslaw
Tiebos Els
Van Breedam Anja
Van Camp Hans
Van de Mert Sofie
Van de Putte Cindy
van der Zanden Anna
Van Praet Rik
Van Praet Stef
Van Sweevelt Annemie
Vercammen Josée
Vercammen Remi
Verhelst Bart
Verhelst Olivier
Verheye Joëlle
Vermost Joos
Verwimp Joyce
Villarejo Montero Beatriz
Visschers An
Vlasma Cornelis
Wagemans Jeroen
Wagne Maïmuna
Wyckmans Ann
Zwarts Steven
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Geboorten
Proficiat ouders van
Bosmans Emma
Budts Thiago
Cardon Hasse
Claes Kato
Claes Neeka
De Clopper Amélie
De Jongh Gitte
De Laet Diete
De Meyer Lynn
De Ruysscher Jill

De Schrijver Silke
Elsen Fleur
Geulleaume Kyra
Goos Emma-Louise
Hunter Noor
Huysmans Sterre
Kerckhofs Seppe
Knockaert Noémie
Lepever Kato
Piérard Jens

Rousseau Dante
Sadik Kemal-Junior
Somers Lukas
Swiggers Robbe
Thomaes Nona
Torfs Lenn
Van den Brande Daan
Van Reeth Lore
Vandenberghe Madelief

Huwelijken
Gelukwensen aan
Souaf Mourad - Bersoul Jamila
Van Espen Bavo - Serrien Marleen
Brosens Jan - De Smedt Tinneke
Dessantis Robert - Barrera-Sanchez Bernadette
De Jonghe Kenny - Mostien Wendy
Claessens Gerrit - Van Damme Nathalie

De Deckers Theo - Mertens Martine
Crollen Thomas - Beeckman Julie
Heyrman Ann - Gomez Orueta Elena
Castille Frederic - Van der Auwera Jill
Hals Harold - Van de Wiele An
Schrijvers Kim - Van Tongerloo Evy

Overlijdens
Onze deelneming aan de familie van
Bolsens Alfons
Buelens Joanna
Claes Guido
Collier Lisette
Corremans Augustyn
Geukens Frans

Janssens Edward
Lippens Raoul
Pandelaers Francina
Rens René
Van Dyck Rafaël

Senioren
Seniorenrestaurant
Het seniorenrestaurant wordt ingericht door het WZC Maria Boodschap, in samenwerking met het
gemeentebestuur en het OCMW-Niel.
Het idee om te starten met een seniorenrestaurant staat in het lokaal sociaal beleidsplan. Uit een bevraging die door de gemeentelijke seniorenraad werd georganiseerd bleek dat er wel degelijk interesse is.
Het seniorenrestaurant wordt ingericht in het Woon- en Zorgcentrum "Maria Boodschap" - Broeklei 1.
Alle senioren kunnen - tijdens de weekdagen - 's middags om 12 uur een warme maaltijd in het Nielse
seniorenrestaurant gebruiken. Een maaltijd kost 6 euro. Er moet wel vooraf gereserveerd worden
(bestelling uiterlijk de woensdag voor de volgende week). Na het middagmaal kan men even rusten in
de relaxzetels van het restaurant, de bibliotheek staat eveneens ter beschikking. Vanaf 14 uur kan men
in de cafetaria terecht om na te praten.
Het weekmenu is verkrijgbaar aan de infobalie van het rusthuis, maar zal ook op het gemeentehuis,
het OCMW, de gemeentelijke bibliotheek en op het internet raadpleegbaar zijn. Buslijn 503 rijdt tot
het rusthuis (haltes J.Jaurrésstraat - Stationsstraat en Ridder Berthoutlaan).
Meer informatie bij Els Willems tel. 03/844.07.07 of 03/880.74.93.

4

NIEL ECHO nr 4 - juni 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008

20-06-2008

11:53

Pagina 5

Samen klachten aanpakken!
Het gemeentebestuur en zijn ambtenaren streven steeds naar de best
mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling
van aanvragen en dossiers, … Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht uit.
Ben je ontevreden over de dienstverlening, de wijze waarop je bent
behandeld, de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd, het waarom
van een beslissing, de werkwijze, iets dat gewoonweg niet is uitgevoerd, moet je te lang wachten? Heb je daar een klacht over? Het
gemeentebestuur heeft een werkwijze om je klacht vlot te behandelen.

DOORDACHT KLACHTEN BEHANDELEN
Het bestuur behandelt je klacht op een welbepaalde manier. Zo is er bepaald wat er precies onder een
klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen, welke werkwijze er daarbij gevolgd wordt en hoeveel tijd een en ander in beslag neemt.
Door klachten systematisch te behandelen, krijgt het bestuur een zicht op de zwakke punten van de
dienstverlening. De bedoeling is niet om mensen te viseren maar wel om de dienstverlening te verbeteren, samen met de inwoners.

WAT IS EEN KLACHT?
Kort samengevat: Er is sprake van een klacht wanneer een burger niet correct behandeld werd door
de lokale overheid.
“Niet correct”:
1. een ambtenaar heeft een foutieve handeling of prestatie verricht.
2. een ambtenaar heeft afgeweken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze.
3. een ambtenaar heeft een handeling of prestatie niet uitgevoerd.
‘Handeling of prestatie”:
4. behandelingswijze van de ambtenaar.
5. een termijn.
6. een beslissing van de ambtenaar.
Klachten zijn niet enkel beperkt tot het handelen van ambtenaren Een klacht kan ook betrekking hebben op het niet correct handelen van de burgemeester, schepenen of raadsleden.

WAT IS ZEKER GEEN KLACHT?
Vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities, bedenkingen bij de
regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen – worden niet aanvaard
als klacht gezien dit behoort tot de dagdagelijkse werking van een gemeentebestuur.
Ook anonieme klachten worden niet behandeld.

HOE DIEN JE EEN KLACHT IN?
Een klacht kan je indienen op verschillende manieren:
• mondeling
• telefonisch
• schriftelijk
• elektronisch: via e-mail
• via een mandataris
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KLACHTENAMBTENAAR
De centrale spilfiguur in de klachtenprocedure is de klachtenambtenaar. De klachtenambtenaar
werkt volledig onafhankelijk en los van de hiërarchie. Zij coördineert, stuurt aan en volgt op.
Voor onze gemeente kan u terecht bij mevrouw Ann Van Hoeck – Klachtenambtenaar – op het gemeentehuis,
telefonisch 03/451.11.12 of per e-mail ann.van.hoeck@niel.be.

KLACHTENPROCEDURE
Indien mogelijk wordt een probleem uiteraard onmiddellijk opgelost. Dan wordt de klacht met de oplossing
doorgestuurd naar de klachtenambtenaar, maar moeten er geen verdere stappen ondernomen worden.
Is er echter geen onmiddellijke oplossing voorhanden dan wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtenambtenaar.
Heb je een klacht ingediend, dan krijg je binnen de 10 werkdagen schriftelijk de melding of de klacht al dan
niet ontvankelijk is en waarom. In die melding staat er ook wie de klacht gaat behandelen.
Als de klacht ontvankelijk is, stelt de klachtenambtenaar een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht.
Het onderzoek gebeurt op basis van informatie, aangebracht door de betrokken dienst en informatie van de
klager. De klachtenambtenaar verzamelt en analyseert deze informatie en maakt een voorstel van antwoord
op. De klager krijgt een gemotiveerde brief toegestuurd waarin staat of de klacht al dan niet als (geheel of
gedeeltelijk) gegrond wordt beschouwd en zo ja, wat de voorgestelde oplossing is.
De volledige afhandeling van een klacht mag maximum 45 werkdagen duren tenzij een dossier door zijn complexiteit meer behandelingstijd vergt. De klager wordt in dit geval, schriftelijk op de hoogte gesteld van de
verlenging van de behandelingstermijn en de vermoedelijke duur van behandeling van de klacht.

Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap
Broeklei 1, 2845 Niel
ALGEMEEN JAARTHEMA: ‘een jaar rond uit de volksmond’
Maandthema juli 2008: ‘sport en spel’
dinsdag 01/07
dinsdag 08/07

14.30 uur
13.00 uur

donderdag 10/07
dinsdag 15/07

10.00 uur
13.00 uur

donderdag 17/07
donderdag 24/07

09.45 uur
10.00 uur

Petanque
Grote.dijkwandeling met.halte aan het Tolhuis
in Schelle
Groepsturnen
Grote Dijkwandeling met halte aan het
Tolhuis in Schelle
Petanque
Groepsturnen

Optreden salsadans: datum nog te bepalen.
Bij mooi weer zijn alle terrassen open en worden terrasactiviteiten georganiseerd
Maandthema augustus 2008: ‘sport en spel’
woensdag 06/08
donderdag 07/08
donderdag 07/08
vrijdag 15/08
donderdag 21/08
donderdag 28/08
vrijdag 29/08

09.45
10.00
13.00
10.00
10.00
13.00
09.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Petanque
Groepsturnen
Grote dijkwandeling met halte aan het Tolhuis in Schelle
Viering O.L.V. Tenhemelopneming
Groepsturnen
Grote Dijkwandeling met halte aan het Tolhuis in Schelle
Petanque

Optreden buitenlandse volksdansgroep rond 15/08: datum nog later te bepalen.
Bij mooi weer zijn alle terrassen open en worden terrasactiviteiten georganiseerd.
Gedurende de maanden juli en augustus worden foto’s tentoongesteld van de Kunst Academie
Niel (KAN) afdeling fotografie.
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!
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bibliotheek
Met de bib en Vlieg op wereldreis
De zomer komt eraan! Zeeën van tijd om veel te lezen.
We willen kinderen deze zomer alvast aanmoedigen om ook tijdens de
vakantie naar de bibliotheek te komen en veel te lezen. Daarom neemt de
bib van Niel deel aan De Leeszomer van Vlieg.
In juli en augustus gaat Vlieg in de bib op wereldzoektocht en iedereen
mag mee, van Europa naar Amerika, Afrika, Azië en terug.
Iedere wereldreiziger die meespeelt, ontvangt na de actie een cadeautje
van Vlieg in de bus.

Gezocht! Vrijwilligers voor computerestafette
✔ Kun je goed overweg met de computer?
✔ Ken je je weg op het internet?
✔ Wil je die kennis delen met anderen?
✔ Beschik je over goede sociale vaardigheden?
✔ Ben je bereid je te engageren voor een langere tijd?
Dan ben jij de persoon die we zoeken.
De Bibliotheken van de Rupelstreek (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel) zoeken een ploeg vrijwilligers die mensen zonder enige computerervaring helpen hun eerste stappen op de computer te zetten. We zoeken dus vrijwilligers die hun eigen computerervaring als een estafettestok willen doorgeven. Je hoeft dus zelf geen computerspecialist te zijn. De basiskennis van de gemiddelde pc-gebruiker
is ruim voldoende.
Wel verwachten we dat je graag met mensen omgaat en warm en geduldig kan zijn.
We sturen je niet zo maar voor de klas, je krijgt een gedegen opleiding die je klaarstoomt voor die taak.
Wens je meer informatie? Neem dan contact op met:
bibliothecaris Maike Somers op het telefoonnummer 03/888.30.06 of mail naar niel@bibliotheek.be

Wordt verwacht...
19 september 2008: Darwin ontleed, de evolutietheorie volgens Dirk Draulans.
Bioloog, journalist en schrijver Dirk Draulans bezoekt de bib en praat ronduit over
evolutiebiologie en over de biologische wortels van de verschillen in het gedrag tussen mannen en vrouwen. .
De mensenman werd lang als een Machtige Jager gepresenteerd. Het vrouwtje kreeg
een passieve rol binnen het concept Voedsel Voor Seks. Als ze tevreden was met wat
ze te eten kreeg, kwamen er misschien kinderen van. Fout: de natuur is vrouwelijk.
Eerst was er de vrouw, dan pas de man. De twee lijken elkaar aan te vullen, vooral op
geestelijk vlak. Toch zijn er opvallende verschillen in winkelgedrag, taalgebruik of
geslachtsdrift. Maar, zegt Draulans, alles is perfect verklaarbaar. Of toch bijna. Ontdek eindelijk uw plek
in de wereldgeschiedenis.
In 2009 vieren we de 200ste verjaardag van Darwin. Zijn boek ‘On The Origin of Species’ wordt 150 jaar.
11 tot 19 oktober 2008 Bibliotheekweek: geen tijd? Kom naar de bib.
Het hele gezin vindt er iets naar zijn gading, niemand verdoet er zijn tijd, je blijft er zo lang je wil, je
gaat er zo vaak je wil, je neemt mee wat je wil en leest, luistert of kijkt wanneer jou dat uitkomt. Samen
met de kinderen, of gezellig alleen in bed of bad. Bibtijd is kwaliteitsvolle tijd om samen met het hele
gezin van te genieten.
Op zaterdag 11 oktober organiseren we naar goede gewoonte een zalige VERWENDAG.
Bibliotheek Niel - Antwerpsestraat 24 - 2845 Niel
03 888 30 06 - niel@bibliotheek.be - niel.bibliotheek.be
Openingstijden:
ma, di en do van 14u tot 20u, wo van 12u tot 20u,
vr van 10u tot 12u en van 14u tot 18u en za van 10u tot 13u.
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sport
Beachvolleybaltornooi 2008
Het beachvolleybaltornooi is reeds
aan zijn achtste editie toe.
Wat het tornooi betreft zijn we zoals
voorgaande jaren weer op weg naar
150 deelnemende ploegen.
Op vrijdagavond hebben we het bedrijven- en
hulpdienstentornooi en zaterdag en zondag
komen allerlei reeksen en niveaus aan bod.
Rondom de pleinen wordt voor de nodige sfeer
gezorgd mede door de gezellige terrasjes,
springkastelen, eetkraampjes en een rondtrekkende brassband.

Sfeer en gezelligheid verzekerd op
8 – 9 en 10 augustus 2008 op het
achtste beachvolleybaltornooi
Voor inschrijvingen surf naar www.rupelbeach.be

jeugd
Speelpleinwerking 2008
Beste ouders,
De speelpleinwerking 2008 staat weer voor de deur.
Een ploeg gemotiveerde monitoren staan klaar voor jullie kinderen om een hele hoop
leuke en keitoffe activiteiten voor te bereiden! Inschrijvingsformulieren kunnen worden bezorgd voor
30 juni 2008 terug op de jeugddienst, sporthal A. Wyn – Jozef Wauterslaan 58 – 2845 Niel.
Om er voor te zorgen dat u niet gebonden bent aan de openingsuren van het gemeentehuis, kan u de
formulieren afgeven aan de zaalwachters en dit tussen 08.00 u en 22.00 u. (openingsuren sporthal)
Mocht je meerdere fiches nodig hebben, dan kan je die op eenvoudige vraag toegestuurd krijgen; bel
03/888.35.00 of mail jeugddienst.niel@telenet.be
Bij afgifte van het inschrijvingsformulier ontvangt u een ouderbrochure met het huishoudelijk reglement. Wanneer u dit niet automatisch krijgt, vraag er dan achter; goede afspraken, maken goede vrienden….
Ook zijn wij steeds op zoek naar reserve onderbroekjes voor kindjes tussen 3 en 6 jaar, oude stripverhalen, verkleedkledij,….Dit mag ook altijd afgegeven worden in de sporthal, alvast bedankt en…
Einddatum speelpleinwerking : 14/08/2008. Na 15/8/2008 is er kinderopvang in ’t Speelhuis E. Vanderveldelaan 31 en de Speelberg - Korte Hamelweg B –
e-mail : tspeelhuis@telenet.be - coördinatrice : Mevrouw Antony Bellemakers – tel. 03/294.74.54.
U kan steeds contact opnemen met Christel Waerzeggers jeugdambtenaar – 03/888.35.00 –
jeugddienst.niel@telenet.be
Tot binnenkort!
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Onderwijs
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:
Juni
Juli
Augustus

Maandag 30 juni 2008
Dinsdag 1 juli 2008
Donderdag 21 augustus 2008
Vrijdag 22 augustus 2008
Zaterdag 23 augustus 2008
Maandag 25 augustus 2008
Dinsdag 26 augustus 2008
Woensdag 27 augustus 2008
Donderdag 28 augustus 2008
Vrijdag 29 augustus 2008
Zaterdag 30 augustus 2008

Zaterdag 30 augustus 2008 is er een opendeurdag in de
F.D. Rooseveltstraat vanaf 10 uur
Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de directie tijdens bovenvermelde uren op het telefoonnummer 03/888.25.22. Meebrengen bij inschrijving: siskaart
Uitgebreide info op www.gbsniel.be

Gezocht!
Actieve senioren die willen voet/fietspoolen
Poolprojecten spelen in op de behoefte om de woon-school-verplaatsingen veiliger en milieuvriendelijker te maken, want nu worden veel kinderen met de auto naar school gebracht.
Omdat de ouders meestal beiden werkzaam zijn en zich niet altijd kunnen engageren voor de
begeleiding van de kinderen, wordt er gezocht naar senioren die in hun eigen omgeving een
aantal kinderen in groep willen begeleiden. Dat kan te voet of met de fiets. Op die manier kunnen ze actief bijdragen tot een milieuvriendelijke mobiliteit en het verminderen van de autodrukte aan de schoolpoort. Ze geven de kinderen de kans om zelfstandiger, maar toch onder
begeleiding naar school te gaan. Kinderen doen zo meer ervaring op in het verkeer en kunnen
die ervaring bovendien delen met vriendjes.
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft het project “Verkeersouders” in het leven
geroepen om ouders, grootouders en andere vrijwilligers te mobiliseren.
De VSV beloont verkeersouders voor hun inzet. Elke geregistreerde verkeersouder krijgt een
starterspakket met daarin een lidkaart, een fluohesje en het “Startboek Verkeersouders”. Met
je lidkaart kun je genieten van allerlei kortingen en op de “Dag van de Verkeersouder” word
je uitgenodigd op een daguitstap.
Interesse? Contacteer de directie of het secretariaat van de gemeentelijke basisschool op het
nummer 03/888.25.22 (tijdens de schooluren).

Een half uur tot een uur per week vrijmaken volstaat al.
Je hoeft echt niet elke dag te poolen!
9
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Onderwijs
Kunstacademie Niel: programma academiejaar 2008-2009
Jeugdatelier (ontmoetingsplaats “De Steenweg”, Boomsestraat tussen de nrs. 7989)
Voor jonge creatievelingen van 6 tot 12 jaar.
Op woensdag van 14u tot 16u30
ofwel op zaterdag van 10u tot 12u.
Het jeugdatelier heeft de bedoeling om de leerlingen (ongeacht hun achtergrond)
op een creatieve manier de beheersing van materialen (zoals krijt, verf, houtskool,
enz.) aan te leren. Zij werken verder ook rond bekende kunstenaars. Zowel driedimentioneel als twee-dimentioneel, het “leren kijken” is de kunst.

Kunst- en projectatelier
Op zaterdag van 9u tot 12u. (voor jongeren van 12 tot 18 jaar)
Een creatief atelier, met een algemene basisvorming, verschillende technieken en materialen (zowel
2- als 3-Dimentioneel).
De projecten kunnen zowel individueel als in groep uitgevoerd worden.

Teken- en schildersateliers (diverse technieken)
Op woensdag van 19u tot 21u.
Op zaterdag van 9u tot 12u.
Deze cursussen voor volwassenen staan open zowel voor beginners als gevorderden.
Zoals alle jaren zal er ook mogelijkheid zijn tot portret- en modeltekenen.

3-Dimentioneel atelier (boetseren)
Op woensdag van 18u30 tot 21u.
Boetseren naar levend model op donderdag, 2 reeksen van 3 lesdagen.

Atelier Fotografische beeldvorming
Op maandag van 19 tot 21u30. (voor volwassenen)

Tekenen en boetseren naar levend model
Tekenervaring vereist.
Voorjaar 2009: Sessies van 6 dins- en/of donderdagen, telkens van 18u30 tot 21u .
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN:
Maandag 1 september (19 - 21 u), woensdag, 3 september (19 – 21 u) en zaterdag, 6 september
2008 (9 – 12 u).
De cursussen starten vanaf woensdag, 10 september 2008.
Het inschrijvingsgeld voor 2008-2009 bedraagt:
Van 6 tot 18 jaar: € 65
Vanaf 18 jaar:
€ 95 (ongeacht het aantal cursussen die worden gevolgd)
Tekenen en/of boetseren naar levend model: € 30 (indien geen ander atelier wordt gevolgd)
Om kennis te maken met een atelier is een proeftijd van max. 2 lesdagen voorzien. Vanaf de 3° les
is betaling vereist.
Meer informatie:
Kunstacademie Niel vzw (KAN vzw) Landbouwstraat 2 te 2845 Niel
tel. 03 844 70 59 (énkel tijdens lesuren KAN) en www.kan-vzw.be
Diégo Joosten (directeur) – diego.joosten@pandora.be
Lawrence Verspeurt (voorzitter) - Lawrence.verspeurt@skynet.be
Gemeentehuis Niel (Daisy Berben, secretaris) – tel. 03 451 11 20 –
daisy.berben@niel.be en www.niel.be
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Gemeentelijke Academie Muziek en Woord
Hemiksem, Schelle, Niel
Voor iedereen die geïnteresseerd is in o.a. het spelen van een muziekinstrument, het componeren van muziek of het acteren in een toneelstuk,
biedt de academie lessen op maat voor kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren
en volwassenen.
De allerkleinsten (6- tot 7-jarigen) kunnen beginnen met de muziekinitiatie; de 7-jarigen kunnen reeds viool- of piano-initiatie volgen. Schrijf hiervoor wel tijdig in want de plaatsen zijn beperkt.
Wie nog meer te weten wil komen over onze academie, kan tijdens de
maand september vrijblijvend een proefles volgen. Hierdoor kan men
kennis maken met de leerkracht en een duidelijk beeld vormen over de
inhoud van de lessen.
Inschrijven is mogelijk vanaf 16 juni en gans de maand september op de
secretariaten.
Verdere info over de betalingsmodaliteiten, openingsuren secretariaten,
enz. i.v.m. de inschrijvingen, vindt u op www.academie-hsn.be of op
03/288.27.30

DJEMBECURSUS voor gevorderden najaar 2008
Wie voelt er zich aangetrokken door de Afrikaanse vibes en heeft moeite
om stil te blijven zitten bij het horen van opzwepende ritmes? Wil je genieten van ritme en klank, 10 lessen lang? Dan is deze cursus zeker iets voor
jou.
Op 26 september; 3, 10, 17 en 24 oktober; 7, 14, 21 en 28 november; 5
december 2008 wordt er opnieuw een djembécursus voor gevorderden
georganiseerd, telkens een vrijdagavond van 19u00 tem 20u30, in de grote
zaal van de Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem.
Iedereen is welkom!
Op het einde van de cursus zal er ook een toonmoment gegeven worden zodat de deelnemers hun
verworven kennis kunnen voorstellen aan iedereen die wil meegenieten van deze zwoele klanken en
ritmes.
Onze enthousiaste djembéleraar Jean Martar, België (°1974), werkt vooral rond traditionele Senegalese
en Malinese ritmes voor beginners en gevorderden. Af en toe maakt hij ook een studiereis naar Dakar
(Senegal) om er les te krijgen van Badou Diop en om de Afrikaanse vibes op te snuiven.
Hij is lid van Clac Percussie (www.clacpercussie.be), geeft cursussen in Jeugdcentrum Bouckenborgh
(Merksem) en Jeugddienst Boom. Hij heeft een eigen djembégroep in Berendrecht en werkt af en toe
mee met Piazza dell’arte, een mobiel multidisciplinair educatief kunstproject.
WAAR:

Grote Zaal - Academie Muziek en Woord
Hemiksem, Karel de Backerstraat 97

WANNEER:

26 september 2008
3, 10, 17 en 24 oktober 2008
7, 14, 21 en 28 november 2008
5 december 2008

TOONMOMENT:

12 december 2008

DEELNAMEPRIJS:

60 euro/reeks

INFO:

www.clacpercussie.be

INSCHRIJVINGEN:

info@clacpercussie.be
Inschrijving is pas volledig na storting van het cursusgeld op rekeningnummer
KBC 733-0467370-54

11

NIEL ECHO nr 4 - juni 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008

20-06-2008

11:54

Pagina 12

milieu
Info restafval, GFT en PMD
Restafval wordt wekelijks opgehaald op dinsdag 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli 2008 en op dinsdag
5 augustus, 12 augustus, 19 augustus, 26 augustus 2008.
Tip !!!!!!!!
Voor de ophaling van grof huisvuil dient u nog steeds voorafgaandelijk contact op te nemen met het
gemeentemagazijn op het volgend telefoonnummer : 03/888.34.64
Niel recycleert, U toch ook ?
GFT+ wordt opgehaald op vrijdag 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli 2008 en vrijdag 1 augustus, 8 augustus,
14 augustus, 22 augustus en 29 augustus 2008. Wordt wekelijks opgehaald van mei t.e.m. oktober.
PMD, Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 11 juli, 25 juli 2008 en vrijdag 8 augustus
en 22 augustus 2008.
Klein gevaarlijk afval – K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag, 2 augustus 2008 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

Nieuwe mogelijkheden tot het
kopen van huisvuilzakken!
Nu de voorraad van de bestaande en gekende grijze
huisvuilzakken stilaan verdwijnt, heeft het college van
burgemeester en schepenen ervoor geopteerd het verkoopsysteem aan te passen. Enerzijds wordt verder
dankbaar beroep gedaan op de winkeliers, anderzijds
zal ook de gemeentelijke dienstverlening uitgebreid
worden.
De nieuwe RODE huisvuilzakken kan u kopen bij volgende handelaars: de GB (Carrefour) in de Antwerpsestraat en via de winkel aan het Q8 benzinestation aan
de Matenstraat en Frituur ‘t Geleeg eveneens in de
Matenstraat.
LET OP: bij gebruik van deze rode huisvuilzakken is de
retributiesticker niet meer nodig !!!
De stock van GRIJZE huisvuilzakken blijft verder te
koop gesteld worden via de gemeentelijke verkooppunten, zijnde het gemeentemagazijn en nu ook
steeds op woensdag tot 19u in het gemeentehuis,
Korte Hamelweg nr.1. Bij het verdere gebruik van
deze zakken is de retributiesticker nog wel verplicht.
Bijkomende stickers blijven ook daar nog geruime tijd
verkocht worden.
Het college van Burgemeester en Schepenen doet nog
een vriendelijke oproep naar andere handelaars toe of
ook zij interesse hebben om ook deze rode huisvuilzakken van de gemeente Niel te verkopen. Zij die
geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de
milieudienst, Lieve Janssens - tel. 03/888.34.64 – e-mail
lieve-janssens@telenet.be of Kristel Vermeiren –
03/451.11.65 – e-mail : kristel.vermeiren@niel.be.
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Tips & trics voor
de composteerder
Welke composteerwijze
is geschikt voor u?
Wormenbak:
geen tuin
enkel keukenafval
Compostvat:
kleine tuin
keukenafval en
tuinafval
Compostbak:
grotere tuin
keukenafval en alles
uit de tuin, gras,
kruiden, takken etc...
Composthoop:
grote tuin
alles wat u kan
composteren
Meer weten over hoe composteren?
Kom dan naar de compost-zaterdagen
op 19 juli en 16 augustus telkens van
10u tot 12u.
Locatie: achter het gemeentemagazijn,
(Station)
U composteert toch ook?
Een initiatief van de Nielse Adviesraad
Leefmilieu (NAL)
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cultuur
Er zit muziek in...
het zomerconcert op 24 augustus 2008
Het Kirke Strijkkwartet heeft zijn naam te danken aan de Griekse tovernimf Kirke, die woonde op
het paradijselijk eiland Ayaya, waar heerlijke spijzen en dranken in overvloed vloeiden. Zij bezat
ook de toverkracht om lastige mannen te veranderen in borstelige zwijnen. De leden van het Kirke
Strijkkwartet zijn Eva Vermeeren (viool), Saartje De Muynck (viool), Evelien Vandeweerdt (altviool)
en Herlinde Verheyden (cello).
Als vier enthousiaste collega’s/vriendinnen uit Antwerpen begonnen zij enkele jaren geleden op
regelmatige basis als kwartet te repeteren. Dit groeide spontaan uit tot een hechte samenwerking.
Zij putten bijzonder veel muzikale voldoening uit het Kirke Strijkkwartet. Het uitgebreid repertoire van het Kirke Strijkkwartet gaat van klassiek over tango tot pop.

de tuin van de bib op 24 augustus 2008
Welkom op het openluchtconcert in de Antwerpsestraat 24 te Niel. Vanaf 11 uur kan
u daar zalig vertoeven met de nodige fruitige dranken en genieten van het prachtige
repertoire van het Kirke Strijkkwartet.
Aanvang : 11 uur. Gratis toegang.

Tentoonstelling Kunstacademie Niel
in RVT Maria Boodschap, Broeklei 1 te Niel
De foto's die hier getoond worden werden gecreëerd
door de cursisten uit het atelier van de "Fotografische beeldvorming",
van de Kunstacademie te Niel.
Er komen twee thema's aan bod, namelijk
"de vergankelijkheid" en "het portret".
Voor beide thema's werden de onderwerpen gezocht in onze eigen omgeving.
De beelden tonen de werkelijkheid om ons heen,
soms langs de mooie, maar soms ook langs
de minder mooie kanten.

De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de zomerperiode
vanaf 23 juni 2008 tot 6 september 2008.
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toerisme
Volg de gids
Het aanbod van wandelingen is groot en gevariëerd. Op enkele uren kan je de tuin van het
kasteel Laarhof ontdekken, de geheime van de
Sint-Bernardusabdij ontrafelen of kan je jezelf
concentreren op het scheepvaartverleden.
Of verkies je de talrijke groene plekjes waaronder het natuurgebied Walenhoek of de oude
Nete-arm? Ook een wandeling langs

standbeelden van zeer befaamde en minder
bekende kunstenaars staat op het programma.
Als je houdt van literatuur wil je zeker de leefwereld van Piet Van Aken mee beleven.
Het volledig programma kan je opvragen bij
Toerisme Rupelstreek of raadplegen op hun
website: Toerisme Rupelstreek, tel: 03 880 76
25, wwww.toerismerupelstreek.be.

Fotozoektochten
Zoek je amusement voor gans het gezin
in een mooie omgeving met veel verrassende plekjes, en combineer je dat graag met
zoekopdrachten en amusante vragen dan is de
Rupelstreek de plaats bij uitstek. Er is immers
een fietszoektocht en een wandelzoektocht.
Kinderen krijgen voor de wandelzoektocht een

afzonderlijke vragenreeks.
Uiteraard wordt de prijzenpot volgestopt met allerlei waardevolle prijzen. Alle informatie bij Toerisme Rupelstreek of op
hun website: Toerisme Rupelstreek,
tel: 03 880 76 25,
wwww.toerismerupelstreek.be.

Formulieren fotozoektocht 2008 – Hemiksem-Schelle –Niel – Fietsen langs de oevers van Schelde
en Rupel (26/04 tot 31/8/2008) & Fietskaarten fietsknooppuntenwerk Scheldeland nr 4 – beide
ieder t.w.v. 5 euro te verkrijgen op gemeentehuis Niel en bij Toerisme Rupelstreek, Schommelei
1/3, Boom, tel 03 880 76 25.

Doe-fietseling
Door samen met het gezin te fietsen langs de
fietsknooppunten zal je op een speelse manier
de eigenheid van onze streek ontdekken.
Langsheen het traject houden we halt aan verschillende musea waar de kinderen een
opdracht krijgen. Kinderen die alle opdrachten
uitvoeren krijgen in ruil voor een volle kaart een
mooie puzzel van Suske en Wiske en de
Hellegathonden.

Aan het einde van het traject wacht nog een
gezellig plein met springkasteel. Bovendien zullen ook hapjes en drankjes niet ontbreken.
Datum: 3 augustus
Vertrek: vanaf 10.00 uur
Info en inschrijving bij Toerisme Rupelstreek,
Schommelei 1/3, Boom, tel: 03 880 76 25,
e-mail: toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be

Tienkamp
Naar aanleiding van 10 jaar zomeren in de
Rupelstreek zal er dit jaar een ploegentienkamp
ingericht worden. Het is de bedoeling om op 5
avonden telkens 2 proeven per avond te organiseren tijdens de periode tussen 4 augustus en 6
september. De proeven zullen plaatsvinden in
de 5 Rupelgemeenten.
Wie kan aan deze tienkamp deelnemen? Alle
jeugdverenigingen,
seniorenverenigingen,
vriendenclubs, sportverenigingen, buurtverenigingen, families, clubs van allerlei aard, met
andere woorden iedereen kan deelnemen. Het
is de bedoeling er telkens een gezellige avond
van te maken, met proeven die zowel door een
persoon van 85 jaar of iemand van 12 jaar, man
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of vrouw, kunnen gewonnen worden.
U stelt zelf uw ploeg samen.
Proeven die er zeker zullen bijzijn: minigolf,
petanque, kaartwedstrijd, kegelen, volksspelen
en quiz. Alle details kan je terugvinden in het
reglement. Minimaal aantal deelnemers nodig
per ploeg is 6. De ploeg die in het eindklassement de meeste punten behaald wordt de winnende ploeg.
Kostprijs: 20 euro per ploeg en voor alle proeven
Info en inschrijving: Toerisme Rupelstreek,
Schommelei 1/3, Boom,
tel: 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be
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nuttige informatie
Parochiehuis en Welzijnsschakel Niel
Even voorstellen? Wij zijn een groep gedreven
vrijwilligers, die van het parochiehuis een open
huis wil maken, waar iedereen die daar op dat
moment behoefte aan heeft welkom is.
De redenen waarom je ons een bezoekje wil
brengen kunnen van verschillende aard zijn:
- afspreken voor doopvieringen, catechese,
begrafenis... of gewoon een goed gesprek,
omdat je juist nu nood hebt aan een luisterend oor...
- tweedehandswinkeltje in kleding, speelgoed,
klein huishoudgerief e.d. , omdat je milieubewust bent, of het even zuiniger aan wilt doen.
- materiele steun.

Maar we doen meer: elke eerste donderdag van
de maand, is iedereen welkom op onze "gratis
koffie", dan kan er even bijgepraat
worden. Misschien een gelegenheid om nieuwe
mensen te leren kennen? Rond de eindejaarsfeesten houden we ons jaarlijks kerstfeestje, dat
telkens weer een groot succes is.
Benieuwd? Stap eens binnen.
Je zal zien: de drempel is echt lager dan hij
eruit ziet!
Contactpersoon: Annette Bridts
Parochiehuis
Kerkstraat 3 - 2845 Niel tel: 03/888 18 89
openingsuren: di: 10u- 12u
do 13.30u -15.30u (ook winkel)
za: 10u- 12u

Nu ook een Rekanto-activiteit in de Rupelstreek
REKANTO® : tegen vermoeidheid door kanker.
Vanaf januari 2008 organiseert de Stichting
tegen Kanker elke dinsdag van 14 tot 15.15 uur
(behalve tijdens schoolvakanties) een sessie
Yoga in het Parochiaal Centrum “Wolffaertshof”, Baron Van Ertbornstraat 7, 2630
Aartselaar.

Voor meer informatie, voor inschrijving en om
een medisch attest-model te bekomen, kunt u
terecht bij onze regiocoördinator, Cecile
Herrijgers
gsm: 0498 12 17 64 en cherrijgers@kanker.be
Op www.rekanto.be vindt u de lijst van alle
Rekanto® -activiteiten.

JOKA: een weekje andere vakantie
Joka organiseert tijdens de zomermaanden
kampen voor jongeren in voorzieningen voor
mensen die oud of ziek zijn of een handicap
hebben. De jongeren leven een week in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en
organiseren animatieactiviteiten voor hen. Zo
bezorgen ze de bewoners en zichzelf een weekje andere vakantie.

Voor méér info : Caritas
Gemeenschapsdienst vzw –
JOKA, Leen Van Bockstal,
Vanderlindenstraat 17, 1030
Brussel, tel. 02/248.10.42,
e-mail info@jokaweb.be,
website www.jokaweb.be

Permanentiemoment Huis van het Nederlands te Boom
Het permanentiemoment van het Huis van het
Nederlands te Boom is sinds 31 maart 2008 verplaatst van maandag naar dinsdag, telkens tussen 16u30 en 19u te Leopoldstraat 25, 2850
Boom.
Hieronder vindt u een overzicht van de loketten
in de regio:
• Huis van het Nederlands Willebroek, Dokter
Persoonslaans 14, 2830 Willebroek
open: elke donderdag van 13u30 tot 16u of
op afspraak GSM 0484713794

• Huis van het Nederlands
Boom, Leopoldstraat 25,
2850 Boom
open: elke dinsdag van 16u30 tot 19u of op
afspraak GSM 0484713794
• Huis van het Nederlands Bornem, SintAmandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem
open: op afspraak GSM 0487166014
Tijdens deze permanenties is PRISMA ook aanwezig.
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nuttige informatie
Inwoners en politiezone Rupel zorgen samen voor
stijgend succes afwezigheidstoezicht
RUPELSTREEK – Sinds de start vorig jaar van de
vernieuwde procedure afwezigheidstoezicht
van de Lokale PolitieZone Rupel en de gemeenschapswachten, hebben dubbel zoveel inwoners
een aanvraag ingediend om hun woonst tijdens
hun afwezigheid in het oog te houden. De politie en gemeenschapswachten stellen daar op
hun beurt een spectaculaire verhoging van het
aantal intensieve woonstcontroles tegenover.
Inwoners steeds meer vragende partij
Tijdens het ganse jaar 2007 ontving de Lokale
PolitieZone Rupel 296 aanvragen
van inwoners en voerde ze in
totaal 1626 controles uit. Als we
dat bekijken over de laatste 12
maanden - nog geen half jaar
later dus - tellen we zelfs 329 aanvragen en 2067 controles. Dit wijst
op een verhoogde betrokkenheid
van de inwoners én de spectaculaire stijging van de controles door
de wijkinspecteur, de patrouilleeenheden en de gemeenschapswachten.
De
medewerkers
van
de
PolitieZone Rupel doen al heel
wat om inbraken te voorkomen.
Zo zijn er de gerichte patrouilles
zowel met anonieme als herkenbare politievoertuigen met de
bedoeling daders op heterdaad te klissen en de
lokale en bovenzonale anti-inbraakacties die
inbrekers willen afschrikken of betrappen op
hun dievenpad. Daarnaast geven de technopreventief adviseurs van de politiezone aan bewoners gratis een advies om de woning beter te
beveiligen.
Ontdek het nu zelf!
‘Woninginbraken voorkomen’ is één van de prioritair aan te pakken fenomenen in het zonaal
veiligheidsplan van de Lokale PolitieZone Rupel.
De politie kan dit echter niet alleen. Ook de
Rupelbewoners kunnen hun baksteentje bijdragen door het toepassen van preventieve tips,
een goede beveiliging van de woning en het
aanvragen van afwezigheidstoezicht wanneer
men langer dan één week en minder dan 2
maanden van huis is.

De aanvraag gebeurt door het invullen van de
folder “afwezigheidstoezicht” die ter beschikking ligt in alle politieposten, gemeentehuizen
en bibliotheken van de politiezone en die ook kan worden afgedrukt via de website www.politiezonerupel.be. De ingevulde folder
dien je minimum één week voor
vertrek af te geven in één van de
vijf politiecommissariaten van de
zone. In de plaats krijg je twee
preventiefolders. De brochure
“veilig wonen” geeft tips om de
woning beter te beschermen
tegen inbraak. De “checklist vertrek” geeft tips om de woning een
bewoonde indruk te geven. Het
toepassen van zo veel mogelijk
aanbevelingen verkleint de kans
tot inbraak.
Maak het de inbreker niet te
gemakkelijk. Eén op de drie
woninginbraken in de Rupelstreek is strikt genomen geen ‘inbraak’ omdat de deur of het raam
nog openstond! Alarmsystemen en camera’s zullen zeker hun nut hebben, maar niet als u de
deur laat openstaan. Begin bij het begin!
Ook als goede buur kan je je bijdrage leveren
door verdachte gedragingen zo snel mogelijk
aan de politie te melden. Het is bewezen dat
sociale controle tussen buren een grote rol
speelt in het voorkomen of oplossen van
woninginbraken.
En als u dan toch het slachtoffer wordt van een
inbraak garanderen we u dat we door zo goed
mogelijke vaststellingen en het nodige speurwerk alles in het werk zullen stellen om de
daders te pakken en de gestolen goederen
terug te bezorgen.
Binnen de PolitieZone Rupel werken we samen
aan veiligheid!
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De zomer wordt cool in Hidrodoe
Bouw een iglo in de zomer!
Ga deze zomer op waterexpeditie in Hidrodoe, de wondere
wereld
van
water
in
Herentals! In dit unieke
waterDOEcentrum ontdek je
de geheimen van water door
zelf te experimenteren.
Verken de Blauwe Watertuin.
Hier staan fantastische experimenten zoals de waterparaplu, de springfontein, de
hydraulische lift, het waterorgel, het pompenspel... op jou
te wachten. Gegarandeerd
een echte verkoeling!In de
Waterwereld, de grote DOEruimte van Hidrodoe, waag je je aan een stroom
van wateravonturen. Lanceer zelf een waterstofraket, loop door de aggregatietunnel, laat
een duikboot zinken, maak zelf een grote draaikolk, laat een geiser ontploffen, test je conditie
op de waterkookfiets, ... In de Watermaker
neemt
de
spannende
3D-animatiefilm
"Teruggespoeld" je mee op reis doorheen het
proces van waterproductie. Je wordt als een
druppel meegezogen in de wereld van pompen,
decantoren, zuiveringsinstallaties,... .

Hidrodoe staat dit jaar volledig in
het teken van poolijs, ijsberen, pinguins,… Het is dan ook het
Internationaal Pooljaar. Deze
zomer gaat Hidrodoe nog een
stapje verder. In de maanden juli
en augustus kan je zelfs in ware
eskimo-stijl een iglo komen bouwen! Onvoorstelbaar, denk je?
Toch niet!
Elke weekdag van de zomervakantie kan je meedoen aan deze unieke wedstrijd. Twee teams bouwen
om ter snelst een iglo en het winnende team krijgt uiteraard een
leuke prijs van Hidrodoe. De Iglo-race is niet
alleen superfun, je leert ondertussen ook wat
meer over eskimo's en het Internationaal
Pooljaar.
De zomeractie "bouw een iglo" wordt telkens
georganiseerd op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag én zondag tussen 10u tot 12u en
tussen 14u tot 16u. Bij mooi weer kan de wedstrijd ook in openlucht plaatsvinden.
Uitblazen na je poolavontuur in Hidrodoe? In
het Watercafé kan je genieten van een hapje en
een drankje, omgeven door het mooie groen en
de stilte van de Kempen.

Mooi of slecht weer? Een uitstap naar
Hidrodoe kan niet in het water vallen! Een
onvergetelijke ervaring voor jong en oud.
Meer weten? Bel het gratis nummer 080090 300 of surf naar www.hidrodoe.be.
Opgepast !!! Dit jaar viert Hidrodoe zijn
vijfde verjaardag. En dan doen wij met al
onzebezoekers.
Alle kinderen, geboren in 2003, bezoeken
dit jaar Hidrodoe gratis.
De enige voorwaarde is dat zij vergezeld
zijn van twee betalende personen. Mis deze
unieke actie niet !
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nuttige informatie
29ste Ekkerfeesten

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september organiseert
vzw Wede de 29ste editie van de Ekkerfeesten
in de Boomsestraat 21 te Niel.
Vrijdagavond om 18 uur is er Italiaanse eetavond: heerlijke
lookbroodjes, pizza’s, lasagna (ook vegetarische), spaghetti en desserten.
Om 19 uur begint de meetschieting.
Zaterdag beginnen de feesten vanaf 16 uur met een heuse
barbecue. Er is weer keuze tussen de ‘snack’- en de ‘menu’formule.
‘s Avonds start de kwis om 20 uur en in de grote feesttent
is er vanaf 21 uur muziek en dans, net zoals vorig jaar: een
Karaoke-avond. De inkom is gratis.
Zondagmiddag worden in restaurant Wede de heerlijke
Ekkerfeesten-gerechten (soep, mosselen, kip, steak, koude
schotel en desserten) opgediend.
Wie dit mist, kan alweer vanaf 16 uur aanschuiven voor de
barbecue.
Van 14 tot 18 uur kan iedereen zich uitleven met de
‘attractieve spelen’: een reeks van 6 superspelen (3 attracties + space-experience + hindernissenpiste + boogschieten) voor groot en klein.
Zaterdag en zondag zijn doorlopend pannenkoeken,
roomijs en alle dranken verkrijgbaar. Sneltombola, kinderspelen en –schminken staan die 2 dagen op het programma samen met de attracties: benji-trampoline, speleobox,
benji-run, ballenbad, springkasteel.
Tijdens het hele weekend kan je ook weer meespelen met
‘Win een fiets’ om de fiets of één van de andere mooie
prijzen te winnen.
Drie dagen feest met voor elk wat wils, democratische prijzen, een gezellige sfeer, een aangename groene omgeving: dat zijn de vaste ingrediënten van de Ekkerfeesten.
Sinds begin 2008 is vzw De Ekker gefusioneerd met vzw
Driehuizen en heeft de nieuwe naam vzw Pegode
(PErsoonsGerichte Ondersteuning Driehuizen Ekker)
gekregen. Zoals al de vorige jaren wordt de volledige
opbrengst overgemaakt aan de projecten voor personen
met een handicap in de Rupelstreek ter ondersteuning van
hun werking en de verdere uitbouw ervan.
Iedereen is van harte welkom op deze 29ste Ekkerfeesten!
Meer info? Kijk op www.ekkerfeesten.be.
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agenda
Om hierin agendapunten te melden kan je mailen naar informatiedienst@niel.be
2-9-16-23 juli

De Schorre – Breek de Week – elke woensdag vanaf 19u30 -gevarieerd aanbod met
met tropische muziek , humor,…- inkom 9 juli : 5 € andere data gratis – voor info :
www.deschorre.be.

3 juli

Gepensioneerden Niel – S Plus – Iedere donderdag van de maand petanque
(petanqueclub Antwerpsestraat) – 14u tot 16u – tel. : 03 888 70 96.

3 juli

Nielse ConcertBand vzw – Zomerrust : geen wekelijkse repetities van donderdag 3 juli
t.e.m. donderdag 7 augustus.

3 juli

Toerisme Rupelstreek – 19 u - Wandeling in Walenhoek, vertrek Natuureducatief
Centrum De Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel, info en inschrijving Toerisme
Rupelstreek, Schommelei 1/3 Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be.

6 juli

Toerisme Rupelstreek – 14 u - Wandeling Heymissenpad, vertrek ingang Heemkundig
museum, Nijverheidsstraat, Hemiksem, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek,
Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

6 juli

Rupelkade – Fietstocht onder leiding van Karel Cop richting Rumst/Terhagen en …–
Rupelstreekontdekkingstocht – fietstocht voor alle leeftijden – vertrek 13u30 aan den
Tighel - 5 euro voor leden – 6 euro voor de niet-leden – niet-leden kunnen ter plaatse
lidkaart Rupelkade aanschaffen. In de prijs is 1 consumptie en 1 museumtoegang
inbegrepen. Inschrijven niet noodzakelijk – méér info Gie Wyckmans – voozitter
Rupelkade – gsm.nr. 0475/678 231.

10 juli

Toerisme Rupelstreek – 19 u- Wandeling Beeldig Boom, vertrek Beukenhof,
Antwerpsestraat 300, Boom, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei
1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

13 juli

Toerisme Rupelstreek – 10 u – Smikkeltocht, meerdere startplaatsen mogelijk, info en
inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25,
toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

17 juli

Toerisme Rupelstreek – 19 u - Op ontdekking langs de mooiste plekjes van Schelle,
vertrek Tolhuis-Veer, Tolhuisstraat 325, Schelle, info en inschrijving Toerisme
Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be.

20 juli

Toerisme Rupelstreek –14 u - Rondleiding Nautisch Bezoekerscentrum, Hoek 76 – unit
23 (vlakbij eetcafé ’t Steencaycken), info en inschrijving Toerisme Rupelstreek,
Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

24 juli

Toerisme Rupelstreek – 19 u – Verken het natuurgebied Oude Nete-arm, vertrek café
De Linde, Veerstraat 10, Rumst, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei
1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

26 & 27 juli

De Schorre – Tomorrow’Land – dancefestival – zaterdag 13u tot 01 u – zondag 11u tot
24u – tickets ook te koop in De Schorre – www.tomorrowland.be of www.id-t.be.

27 juli

Toerisme Rupelstreek – 14 u – Rondleiding in abdij van Hemiksem, vertrek ingang
Heemkundig museum, Nijverheidsstraat, Hemiksem, info en inschrijving Toerisme
Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be.

31 juli

Toerisme Rupelstreek – 19u – Piet van Aken-wandeling, vertrek café Volkshuis,
Nieuwstraat 156, Terhagen, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3,
Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

3 augustus

Toerisme Rupelstreek – 10u – Doe-fietseling Suske en Wiske en de Hellegathonden,
vertrek café Koophandel, Noeveren 68, Boom, info en inschrijving Toerisme
Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be.
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agenda
7 augustus

Gepensioneerden Niel – S Plus – Iedere donderdag van de maand petanque
(petanqueclub Antwerpsestraat) – 14u tot 16u – tel. : 03 888 70 96.

7 augustus

Toerisme Rupelstreek – 19u – Hoevenpad, Gildenhuis, Eikenstraat 13, Reet, info en
inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25,
toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

10 augustus

Toerisme Rupelstreek – 14u – Wandeling langs ongekende plekjes in Niel, café De
Paddock, Dorpsstraat 9, Niel, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei
1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

14 augustus

Toerisme Rupelstreek – 19u – Rondleiding in de tuin van Laarkasteel, vertek inkomdreef kasteel, Rumstsestraat 15, Reet, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek,
Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be.

14 augustus

Nielse ConcertBand vzw - 1ste repetitie na zomerrust, 20u, zaal Roxy
(Antwerpsestraat 50) – info via nielse.concertband@skynet.be of 0476/560 937.

17 augustus

Toerisme Rupelstreek – 14u – Rondleiding in Nautisch Bezoekerscentrum, Hoek 76 –
unit 23 (vlakbij eetcafé ’t Steencaycken), info en inschrijving Toerisme Rupelstreek,
Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

24 augustus

De Schorre – Schorremorrie – Gezinsfestijn – zondag 13u tot 18u – inkom : 2 €/1€*
(zonder activiteitenkaart) - * Korting leden Gezinsbond / Grabbelpas /
terranova.provant.be.

24 augustus

Toerisme Rupelstreek – 14u – Rondleiding in abdij van Hemiksem, vertrek ingang
Heemkundig museum, Nijverheidsstraat, Hemiksem, info en inschrijving Toerisme
Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be,
www.toerismerupelstreek.be.

28 augustus

Toerisme Rupelstreek – 19u – Dijkenfietstocht, vertrek Sashuis, Sasplein, KleinWillebroek, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom,
tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.

29 aug. –
5 sept.
31 augustus

5 t/m 7
september

Gepensioneerden Niel – S Plus – Zeeverlof Floreal Blankenberge.
Toerisme Rupelstreek – 14u – Piet Van Aken-wandeling, vertrek café Volkshuis,
Nieuwstraat 156, Terhagen, info en inschrijving Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3,
Boom, tel : 03 880 76 25, toerup@telenet.be, www.toerismerupelstreek.be.
29ste Ekkerfeesten – Boomsestraat 21 te Niel - méér info volgende editie.

BIEZERDKERMIS 2008 van 24 juli tot 3 augustus
Do.
Vrij.
Za.
Zo.
Ma.

24
25
26
27
28

juli
juli
juli
juli
juli

Vrij.

1 aug.

Za.
Zo.

2 aug.
3 aug.

Biljartprijskamp aanvang 19u
Bingoavond aanvang 20u
Competitiekaatsen : K.K.C. Biezerd – Deck Boys aanvang 15u
Kaatsdriekamp : K.K.C. Biezerd – Sportecho – Gibo Boys aanvang 13u
Kaatswedstrijden : 18u Jongeren Kastel
19u30 K.K.C. Biezerd (versterkt) – Kastel Moerzeke
Met de rust optreden.
Tropische avond met eetgelegenheid
Optreden Andrea and Friends
Meetschieting aanvang 13u30
Volleybaltornooi aanvang 13u.

Al deze activiteiten hebben plaats aan en in Café Sportif – Edw.Claessenslaan 29 – Niel
tel.03/888 52 56. Inrichting: De Plezante Biezerdzonen.
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