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voorwoord
Beste Nielenaar,
We kruipen stilaan uit de donkerste periode van ’t jaar. Opnieuw meer zonlicht en hogere temperaturen moeten ons de komende periode opnieuw doen openbloeien.
We nemen afscheid van de winter en begroeten de lente. De voorbije winter heeft ons heel
wat sneeuw gegeven en de ongemakken die hiermee gepaard gingen waren niet te onderschatten. Ik wil iedereen bedanken voor de medewerking en het geduld dat we soms moesten
opbrengen. Medewerking, hiermee bedoel ik het ruimen van de sneeuw en begaanbaar
maken van de voet- en fietspaden. Het geduld werd soms op de proef gesteld omdat onze
diensten niet overal tegelijk kunnen zijn en de toeleveringen van zout het lieten afweten. Een
bijzonder woord van dank en waardering voor onze gemeentearbeiders die soms ’s nachts, ’s avonds laat of ’s morgens vroeg in de weer zijn geweest om onze wegen te bestrooien. De ellende is voorbij en we kijken met grote verwachtingen uit naar de nakende lente en zomer. We hopen allen dat we dezelfde prachtige zomer krijgen als vorig jaar.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn voorwoord van vorig jaar even terug op te rakelen en zeer specifiek
te verwijzen naar de passage over de hondenpoep.
Opnieuw vraag ik aan de hondenbezitters om de hondenpoep die hun trouwe viervoeter achterlaat op het openbaar
domein (straten en pleinen) op te kuisen. Het is spijtig dat door het wangedrag van sommige hondenbezitters er een
algemene haat is ontstaan tegenover elke viervoeter. De meeste bewoners gaan nog een stap verder en vragen om al
het groen uit het straatbeeld te verwijderen. Dit laatste zou pas erg zijn voor de leefbaarheid in het algemeen.
Hondenbezitters, neem mijn raad ernstig. Ruim de uitwerpselen van uw hond netjes op. Dit komt de verdraagzaamheid en de liefde voor uw trouwe viervoeter ten goede. Op deze manier is het uw vriend en ieders vriend.
De maanden maart en april zijn de maanden van de ontluikende natuur. De bomen en planten gaan opnieuw groen
kleuren en de eerste vroegbloeiers geven reeds het beste van zichzelf.
Zoals ik reeds in bovenstaande tekst schreef, laat ons het groen in onze gemeente met respect behandelen. Onze eigen
groendienst is volop bezig om de groenperken klaar te maken voor de komende lente en zomer. Wat groen in de straat
komt ons allemaal ten goede.
Een ander gedeelte van dienstverlening. Sinds begin dit jaar is het gemeentehuis de ganse dag open. De nieuwe openingsuren kan u vinden in deze Niel Echo. Alle “eerste hulpdienstverlening” kan u nu krijgen op het gemeentehuis, aan
de nieuwe balie (ganse dag open) in de inkom of zal u doorverwezen worden naar de desbetreffende diensten. Let op,
de openingsuren van de administratieve diensten zijn ongewijzigd.
De laatste maanden spreken de mensen mij regelmatig aan over kinderen en volwassenen die komen bedelen. Meestal
onder het voorwendsel dat ze honger of kou hebben en dus dringend geld nodig hebben. Bij de meeste mensen raakt
men de gevoelige snaar door kinderen deze klus te laten klaren. Met mijn hand op het hart kan ik u melden dat deze
mensen niets tekort komen en op alle hulp kunnen rekenen. Er is geld voor kleding, voeding en verwarming. Zowel het
OCMW als organisaties zoals de welzijnsschakels helpen deze mensen als het nodig is.
Eenmaal iets gegeven stopt het niet meer en blijft men terugkomen. Een goede en wijze raad, geef niets en laat deze
personen zeker niet binnen in uw woning. Meld eventueel dit bedelgedrag aan uw wijkagent.

Uw Burgemeester
Luc Van Linden

colofon
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Verantwoordelijke uitgever : Luc Van Linden, Burgemeester
P.a. Gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel tel. 03 451 11 10
Redactie : gemeentelijke diensten – informatiedienst@niel.be
Foto’s : Albert De Troch, zie voor méér foto’s op www.fotoniel.be
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OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Nog even herhalen
dat sinds 4 januari
2010 het gemeentehuis over een informatieloket beschikt.
Dit loket bevindt zich
links in de inkom van
het gemeentehuis en
is alle dagen geopend :
• maandag : 9u tot 12u en 13u tot 16u
• dinsdag : 9u tot 12u en 13u tot 16u
• woensdag 9u tot 12u en 13u tot 19u
• donderdag : 9u tot 12u en 13u tot 16u
• vrijdag : 9u tot 13u
Aan dit loket kan u terecht voor al uw informatieve
vragen, aankoop van alle vuilniszakken, aanvraag tot
ophaling grof huisvuil, aanvraag van verkeersborden,
e.d.

Alle andere administratieve diensten in het gemeentehuis zijn open op :
• Maandag : 9u tot 12u
• Dinsdag : 9u tot 12u
• Woensdag : 9u tot 12u en 13u tot 19u
• Donderdag : 9u tot 12u
• Vrijdag : 9u tot 13u
Extra dienstverlening :
Elke eerste dinsdag van de maand van 01/03/2010 tot
30/09/2010 van 19u tot 20u of na afspraak op ander
dinsdagen uitsluitend aanvragen reispaspoorten.
Woensdagavond tot 19u identiteitskaarten en rijbewijzen.
Let op ! De gemeentelijke diensten zijn gesloten op
maandag 5 april 2010 (2de Paasdag).

WIJZIGING AANVRAAGPERIODE VOOR VOORLOPIGE IDENTITEITSBEWIJZEN
Vanaf 15 april 2010 zal
de regionale afvaardiging van het rijksregister (gevestigd op
het provinciebestuur
Antwerpen)
geen
voorlopige identiteitsbewijzen meer afleveren voor kinderen jon-

ger dan 12 jaar, die naar het buitenland vertrekken en
waarvan de ouders niet ten minste 15 dagen voor de
aanvraag van het voorlopige identiteitsbewijs de nodige stappen hebben ondernomen om een eerste KIDS-ID
aan te vragen of een verlopen KIDS-ID (pas na 3 jaar) ter
hernieuwen. In beide gevallen moet de dure spoedprocedure toegepast worden.

ALARMERING VAN DE BEVOLKING IN RISICO-ZONES
ROND SEVESO – EN NUCLEAIRE BEDRIJVEN
Op donderdag 1 april 2010 worden luide sirenes in werking gesteld. Dit heeft als bedoeling de hoorbaarheid na
te gaan van de elektronische sirenes in risicozones. De
toestellen worden tussen 8u45 en 10u15 in werking
gesteld.

Deze sirenes zijn bedoeld om de bevolking te waarschuwen bij potentieel gevaarlijke situaties.
Bijkomende informatie www.seveso.be

BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING
Bevolkingscijfers tweede helft 2009
Aantal geboorten
Aantal overledenen
Aanwinst door natuurlijke groei
Aantal nieuwe inwoners
Aantal vertrekkers uit de gemeente
Verlies door migratie

70
51
19
316
363
47
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Even kennismaken met het ….
College van Burgemeester en Schepenen (2010-2012)
Luc Van Linden

SAMEN

Burgemeester
Bevoegdheden :
Burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenzaken, veiligheid, politie,
brandweer, feestelijkheden en openbare werken
Zitdagen :
dinsdag van 18u tot 18u45
vrijdag van 8u30 tot 9u30
en op afspraak, tel. 0476 54 07 33
e-mail : burgemeester@niel.be

Tom De Vries

Open Vld

Eerste schepen, voorzitter van de gemeenteraad
Bevoegdheden :
Sport, communicatie en informatie, lokale economie, middenstand en toerisme
Zitdagen :
Dinsdag van 18u15 tot 18u45
en op afspraak, tel. 0497 48 88 83
e-mail schepen.de.vries@niel.be

Els Verelst

SAMEN

Tweede schepen
Bevoegdheden :
Cultuur, kunstonderwijs, leefmilieu en gelijke kansenbeleid
Zitdagen :
Op afspraak, tel. 0475 48 00 83
e-mail schepen.verelst@niel.be

Jim Deridder

SAMEN

Derde schepen
Bevoegdheden :
Onderwijs, personeel, juridische aangelegenheden, bestuurlijke organisatie en
patrimonium
Zitdagen :
Op afspraak, tel. 03 844 96 37
e-mail schepen.deridder@niel.be

Bart Van der Velde Open Vld

Vierde schepen
Bevoegdheden :
Financiën, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, openbaar groen, internationale
samenwerking en mobiliteit
Zitdagen
Op afspraak, tel. 0497 51 50 81
e-mail schepen.van.der.velde@niel.be

Walter Troch

Open Vld

Vijfde schepen
Bevoegdheden
OCMW voorzitter, ruimtelijke ordening, woonbeleid en welzijn
Zitdagen
Maandag van 17u30 tot 18u30 (OCMW Boomsestraat 1)
en op afspraak, tel. 0475 71 85 66
e-mail schepen.troch@niel.be
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bibliotheek
13 TOT 28 MAART: RECHT OP BOEKEN EN KINDERRECHTEN
IN DE KIJKER TIJDENS DE JEUGDBOEKENWEEK
Van 15 tot 29 maart 2009 vindt de Jeugdboekenweek
plaats, het grootste kinderboekenfestival van
Vlaanderen.
Twintig jaar geleden keurden de
Verenigde Naties het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind
goed. Al bijna dubbel zo lang
brengt de Jeugdboekenweek het
mooiste uit de jeugdliteratuur bij
kinderen. In 2010 zetten we die
kern van de Jeugdboekenweek op
een reuzenspandoek: Recht op
boeken!
Het recht op mooie boeken en
verhalen mag dan een luxe lijken,
maar dat is het niet. Verhalen kunnen troosten als je leven niet helemaal loopt zoals je wil. Of ze brengen begrip bij voor wie het niet zo goed heeft als jij.
Verhalen kunnen zelfs een duwtje geven om onrecht
niet zonder meer te aanvaarden en om in actie te
komen. Of dat onrecht nu vlakbij gebeurt of ver weg.
Meer info:
www.jeugdboekenweek.be

WORD FAMILIE VAN…. DE BIB
Tijdens de Jeugdboekenweek zetten we een grote familieboom in de bib om 20 jaar kinderrechten en het
recht op boeken te vieren.
Hou je ook van mooie verhalen en vind je ook dat alle
kinderen “recht op boeken!” hebben?
Breng dan een toffe foto of een mooie tekening over
“Recht op boeken!” naar de bib die wij in de familiebib-boom hangen en vier samen met ons 20 jaar kinderrechten.
WANNEER: vanaf 13 maart tot 28 maart
staat de familieboom in de bib.
WAAR: Bibliotheek Niel
HOE:
vanaf nu en tijdens de
Jeugdboekenweek kan je foto’s en tekeningen binnenbrengen.

BOEKENVERKOOP IN DE BIB
Naast een collectie luisterboeken beschikt de bib ook over een wisselcollectie Daisy-boeken.
In samenwerking met de Luisterpuntbibliotheek bieden we lezers, groot en klein met een
leesbeperking een 100-tal boeken aan die je kan lezen met een daisy-lezer of met je computer.
Lees je graag of veel, van Bart Moeyaert, Geronimo Stilton, Paul van Loon tot Pieter Aspe,
Michael Connelly, Santa Montefiore en veel meer, er zit voor iedereen wat wils tussen.
Bovendien wordt de collectie een paar keer per jaar vernieuwd.
De software voor de daisy-boeken kan je makkelijk downloaden op je pc via de site www.luisterpuntbibliotheek.be. Lees
je liever een boek via de daisy-speler maar heb je er zelf
geen, dan kan je er één ontlenen in de bib.
Meer info:
Bibliotheek Niel
Antwerpsestraat 24
2845 Niel
03/888.30.06
niel@bibliotheek.be
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cultuur
“Er bestaat geen grotere leugen
dan een verkeerd begrepen waarheid.”
WILLIAM JAMTES

“De wereld wil bedrogen worden,
laat haar dus bedrogen worden.”
Toegeschreven aan Petronius

ERFGOEDDAG: VALS of ECHT in Niel
Na 20 jaar Open Monumentendag in Niel heeft het
comité besloten om in alle schoonheid dit hoofdstuk
(even) af te sluiten en alle krachten te bundelen voor de
Erfgoeddag. De Erfgoeddag is dé feestdag voor het cultureel erfgoed en sluit perfect aan op de activiteiten die
het Niels Erfgoedarchief “De Leuzze” (NEA) ontplooit.
Het is het moment dat het NEA naar buiten kan komen
met zijn werking en vooral met het verzamelde materiaal dat al werd gearchiveerd.

Voor 2010 is het landelijke thema voor de Erfgoeddag
“Fake”, of zeg maar “schone schijn” in alle mogelijke
aspecten. Fake betekent volgens Van Dale : bedrog,
namaak, misleiding. Het is een synoniem voor “nep”.
Als werkwoord is het faken en dat betekent doen alsof,
imiteren, namaken. “Fake” heeft met ander woorden
meerdere betekenislagen en biedt aldus veel mogelijkheden om rond dit thema een verrassende tentoonstelling samen te stellen.

Rotonde, gemeentelijke kleuterschool R. Berthoutlaan 5
van 10 tot 18 uur
Thematentoonstelling “VALS of ECHT in NIEL”
Er wordt een overzichtstentoonstelling opgebouwd over de “valse” elementen die zowel in het straatbeeld als in het
interieur of toneel de argeloze toeschouwer op een dwaalspoor brengen. Het Niels Erfgoedarchief geeft daarbij ook
nog een kijk op de meest recente aanwinsten en realisaties.
Dit in samenwerking met volgende Nielse verenigingen :
• Het Wiel, geschiedkundige studiegroep :
Geschiedkundige brochures, folders, e.a.
• K.A.N. vzw :
Fake kunstwerken of fake in de kunst? Zijn het echte beelden, of toch niet ?
• Cantecleer :
Op het podium : 15u : samenzang
• Pichak teater :
Op het podium : 16u : toneelacts met Tim Van Der Donck en Bart Boeykens
• Videoclub Multimedia :
Filmhoek met doorlopende dvd-voorstellingen en Blue Key-demonstraties.
• Nielse Hobby- en Postzegelclub :
Tentoonstelling van fake-items.
Gelegenheid tot een hapje en een tapje.
• De Rupelkade :
Tentoonstelling van Nielse humoristisch geïnspireerde fotocollages van “fakegebeurtenissen” van Nielse burgers.
Op het podium : 11u en 14u : spectaculaire illusies gebracht door lokale goochelaars.

6
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• Opening wandelnetwerk Rivierenland en wandelpad Niels Broek
Het regionaal landschap Rivierenland, Natuurpunt en de gemeente Niel openen vandaag het gloednieuwe wandelnetwerk, dmv wandelknooppunten kan je nu de mooiste hoekjes in de gemeente ontdekken, om 13u30 wordt dit
wandelnetwerk officieel geopend. Om het wandelpad in het Niels Broek te verkennen, wordt je verwacht om 10u
en om 14u30 in de rotonde van de Kleuterschool.
Afspraak : tussen 10 en 18u in de rotonde van de Gemeentelijke Kleuterschool, R. Berthoutlaan 5.
Info : Erik De Keersmaecker, tel. 03 887 13 72 of e-mail erik.dk@skynet.be
BROCHURES
Zoals steeds zijn de recentste OMD-brochures te koop aan de infostand.
Ook verkrijgbaar is de pas verschenen uitgave van “75 jaar Koninklijke Nielse Rupelsneppen”, met DVD met beeldmateriaal van de club uit 1960. Het voor deze gelegenheid exclusief ontworpen Duvel-glas is een echt verzamelobject en
wordt hier te koop aangeboden.
Voor meer info : lokaal comité Erfgoed – Niel, tel 03-451 11 30.

KAN VZW: JAARLIJKSE CULTURELE UITSTAP
8 mei 2010 - DEN HAAG Nederland
Op zaterdag 8 mei 2010 organiseert KunstAcademieNiel
een culturele busuitstap naar Den Haag / Nederland.
Hierbij zullen wij een bezoek brengen aan het Panorama
Mesdag in de voormiddag. De rest van de dag kan men
zijn tijd vrij indelen. Hierbij adviseren we het Mauritshuis
en Escher museum (Escher in het Paleis).
INFO
Prijs: 25 euro (inclusief : busreis en toegang Mesdag. Andere musea niet inbegrepen)
Datum: 8/5/2010
Tijdstip: vertrek 08.00 STIPT en terugkomst rond 20.00 in Niel.
Locatie start: Kan-vzw Landbouwstraat 2 2845 NIEL
Locatie einde: Kan-vzw Landbouwstraat 2 2845 NIEL
Inschrijvingen en informatie: Lawrence Verspeurt 0479/991044 of mail naar
Lawrence.Verspeurt@skynet.be
U bent van harte welkom!!

GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK EN WOORD HEMIKSEM-SCHELLE-NIEL
Aperitiefconcert Symfonisch Orkest
Zondagochtend 14 maart 2010
11.00 uur
Elk jaar wordt er in de academie een symfonisch orkest geboren. Zo’n orkest bestaat uit strijkers,
houtblazers, koperblazers en slagwerk. Dit orkest oefent en werkt in verschillende projecten aan een
mooi programma met bekende klassieke muziek en filmmuziek. Er is ook een solist van de partij. Op deze dag laten we
je horen waar we staan. Het wordt zeker een belevenis!
Praktisch
Locatie: Feestzaal Lux, Heuvelstraat 225, Hemiksem
Tijdstip : 11.00 uur
Toegang : gratis
Informatie: Secretariaat Academie, K. de Backerstraat 97, Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
Organisatie: Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem – Schelle – Niel

7

015424_NIEL ECHO 2 - 2010:NIEL ECHO nr 5 - september 2007

16-02-2010

16:18

Pagina 8

cultuur
“Wij zijn een wereld rijk” leerlingenvoordracht ten voordele van het Belgisch
centrum voor geleide honden
Vrijdagavond 19 maart 2010
18.30 uur
Tijdens deze leerlingenvoordracht brengen wij de volksmuziek naar u toe. Misschien herkent u vergeten melodieën of
leert u een schrijver kennen die u nog niet ontdekte. De leerlingen brengen u een gevarieerd programma muziek en
woord.
Na het concert nodigen we u graag uit om samen met ons een werelds hapje en sapje te nuttigen.
De opbrengst van dit concert gaat integraal naar het Belgisch centrum voor geleide honden.
Praktisch
Locatie: Turnzaal GBS Niel, Veldstraat 1, Niel
Tijdstip: 18.30 uur
Toegang: 3 euro
Informatie: Secretariaat Academie Niel, E. Vanderveldelaan 23, Niel, 03 844 30 29, www.academiehsn.be
Organisatie: Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem – Schelle – Niel i.s.m. het Belgisch centrum voor
geleide honden

DRIEDAAGSE KINDER- EN JEUGDBOEKENBEURS IN NIEL!
Van vrijdag 19 tot en met zondag 21
maart 2010 wordt in de Sint-Hubertus
school te Niel voor de 7de maal een
echte kinder- en jeugdboekenbeurs
ingericht. Recht op boeken is dit jaar
het thema en dat zullen we geweten
hebben! Een heleboel auteurs en
illustratoren (Kris Nauwelaerts, Anne
Westerduin, Bart van Tieghem, Pieter
Gaudesaboos en Jo Briels) zullen op
vrijdag de klassen van de kleuters én
de lagere school verwennen met boeken, verhalen en creatieve workshops. Om 15.30u zal de boekenbeurs
plechtig worden geopend en de
auteurs en illustratoren zullen hun
allermooiste werken signeren.
Vrijdagavond (20.00u.) is Warre Borgmans te gast op de beurs. Hij zal een boeiende voorstelling geven, gericht naar
alle ouders en sympathisanten. Kaarten zijn in voorverkoop (5 euro) te verkrijgen via de leden van de werkgroep of via
www.sint-hubertusschool.be .
Zaterdag 20 maart is de boekenbeurs open en vrij te bezoeken.
Zondag 21 maart wordt er een (familie)zoektocht georganiseerd; een boeken-parcours zal uitgestippeld worden doorheen Niel met aangepast plezier voor klein en groot. Stel een groepje samen en neem gratis deel (vertrekken kan tussen 14.00u en 15.00u). Nadien zijn er heerlijke pannenkoeken en kan de boekenbeurs ook weer bezocht worden.
Wees welkom op de boekenbeurs! Dit op vrijdag van 15.30u tot 20.00u, zaterdag van 13.00u tot 18.00u en zondag
van 13.00u tot 17.00u. Inkom is gratis en voor iedereen (ook voor niet-leerlingen van de school). Alle boeken zijn te
koop aan boekhandelprijs. De cafetaria, voorzien van drank en heerlijkheden, is doorlopend open.
Info via www.sint-hubertusschool.be of 0496/11.18.73.
Sint-Hubertus school - Kerkstraat 15, 2845 Niel
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VERKIEZING NIEUW BESTUUR NIELSE SPORTRAAD
Op 22 maart 2010 zal, zowel de
huidige Algemene Vergadering als
het Dagelijks Bestuur van de Nielse
Sportraad, ontbonden worden en
weer worden samengesteld. Elke
club heeft in de Algemene Vergadering een stemgerechtigd lid, die
kan bijgestaan worden door een plaatsvervanger.
U kan natuurlijk ook uw steentje bijdragen aan het
Nielse sportbeleid door als individueel geïnteresseerde
en stemgerechtigd lid deel te nemen aan de Algemene
Vergadering. Doen dus als u sport in uw hart draagt!
Uit de stemgerechtigde leden van de Algemene
Vergadering (individueel geïnteresseerden + afgevaardigden van de sportclubs) zal dan het bestuur worden gekozen (8 leden, zij verdelen onderling de taken).
Kandidaturen voor de verkiezingen van het bestuur
van de sportraad dienen binnen te komen op de sport-

dienst of bij de voorzitter van de sportraad, u kan een
formulier voor uw kandidatuurstelling bekomen:
• Op de sportdienst : op het bureel in de sporthal, Jozef
Wauterslaan te Niel
• Via e-mail : sportdienst@niel.be
• Bij de voorzitter : Marc De Graef, E. Dewittstraat 57,
2845 Niel.
• Via de gemeentelijke website : www.niel.be doorklikken op “vrije tijd, cultuur & toerisme” en daar vindt u
alle gegevens onder “sport”-“sportraad”.
Let op: een kandidatuurstelling moet wel steeds gemotiveerd worden en dient ten laatste binnen te zijn op
de sportdienst of bij de voorzitter op maandag 15 maart
2010.
Indien u nog verdere vragen heeft kan u steeds contact
opnemen met de sportdienst: 03/888.35.00 (sporthal)
of via e-mail : sportdienst@niel.be

10.000 STAPPENPROJECT
Wil je ook graag actiever door het leven gaan?
Doe dan mee aan het 10.000 stappenproject!
Een eenvoudige manier om dag
in dag uit meer te bewegen, is
door meer stappen te zetten.
Onderzoek wijst uit dat 10.000
stappen per dag een ideaal
streefdoel is voor volwassenen.
Te voet naar de winkel, de trap
nemen, met de fiets naar het
werk … Elke stap telt richting
10.000 stappen per dag!
Mensen die voldoende bewegen
hebben minder kans op hart –en
vaatziekten, overgewicht, diabetes, stress en een heel aantal
andere aandoeningen. Om je
gezondheidswinst nog te verhogen, gaat voldoende beweging
best hand in hand met een
gezonde en evenwichtige voeding.

Wil je meer weten over
het project? Het starten
van een actief leven? Of
wil je anderen stimuleren
meer te bewegen, in de
buurt of op het werk?
Kom dan zeker op maandag 15 maart 2009 te 20.00 u
naar de Gemeentelijke Sporthal want dan starten wij
met ons gemeentelijk 10.000 stappenproject. Een
project vol beweging en gezonde voeding!
Die avond stellen wij ons volledige programma voor,
krijgt u de nodige informatie over gezond leven, bewegen en eten en doen we onze eerste gezonde stap richting 10.000 stappen om af te ronden met een gezond
drankje en hapje!
Voor meer informatie inzake 10.000 stappen kan u
terecht bij Ann Van Hoeck, diensthoofd Sociale Zaken
(03/451.11.12 of ann.van.hoeck@niel.be) of bij Guy
De Wachter, Sportambtenaar (03/888.35.00 of sportdienst@niel.be).
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sport
START-TO-RUN
Ook goede voornemens gemaakt in het begin van het
jaar ? Waarschijnlijk een beetje zoals iedereen : gezonder eten, meer bewegen en minder stressen ? Wel,
blijf niet bij de pakken zitten en begin alvast met meer
bewegen. Doe mee aan de Start to Run cursus in Niel!
De Start-to-Run-cursus kadert volledig in het 10.000
stappenproject en wordt net zoals de vorige 4 jaren
begeleidt door Peter Laureys. De Start-to-Run is zowel
toegankelijk voor beginners als voor gevorderden. Het
doel van Start-to-Run voor beginners is simpel: na
twaalf weken is elke deelnemer in staat dertig minuten
op eigen tempo te lopen. De Start-to-Run voor gevorderden is ideaal voor mensen die al vijf kilometer kunnen lopen binnen de dertig minuten. In deze cursus
leer je hoe je tien kilometer kan lopen in 12 weken tijd.
Concrete gegevens :
De eerste les gaat door op 29 maart 2010om 18.30uur.
Nadien zullen de lessen plaatsvinden op maandag en
donderdag van 19 tot 20uur voor de beginners en van
20 tot 21 uur voor de gevorderden.

We verzamelen telkens aan de ingang van de Sporthal
van Niel, J. Wauterslaan.
Inschrijven en info: laureys.peter@telenet.be of bij
sportdienstniel@telenet.be.
Kostprijs: 15euro. Kinderen tot 18 jaar betalen 10 euro.
(Tip : sommige mutualiteiten steunen deze cursus en
geven hiervoor een financiële tussenkomst)
Loop snel, voel je wel!!!

En met de Start-to-Run in de benen, is het maar een kleine stap om deel te nemen aan de Dijkrun….

5de DIJKRUN 2010
De sportraad organiseert op 3 april 2010 hun 5de DijkRun en dit in samenwerking met KWB – FALOS en medecoördinator Peter Laureys.
Hieronder vindt u een overzicht van de te lopen wedstrijden en / of de Jogging.
KIDS t.e.m 7j

KIDS 8-12j

JOGGING

WEDSTRIJD

Afstand

400m

1000m

5 km

11 km

Start

13.45u

14.00u

14.30u

15.30u

Plaats
inschrijving

lagere school Schuttershofstraat
1€

1€

5 € (kwb-lid 3 €)

5 € (kwb-lid 3 €)

De wedstrijden komen in aanmerking voor het KWB - FALOS regelmatigheidscriterium. Er worden kleedkamers en
douches voorzien in de Sporthal.

RITMISCH BEWEGEN VOOR 50+
De Nielse sportraad organiseert sinds lange tijd het “Ritmisch Bewegen voor 50+” in de sporthal te Niel. De
sessies hebben plaats telkens op dinsdagnamiddag van 14.00 u tot 15.00 u. Deze activiteit wordt uitgebreid en
zal voor iedereen toegankelijk worden, het ritmisch bewegen wordt eveneens gemoderniseerd en de deelnemers zullen kunnen genieten van een uurtje ZUMBA Fitness.
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leefmilieu
NIEL RECYCLEERT, U TOCH OOK ?
HUISVUILOPHALING
Restafval wordt wekelijks opgehaald op dinsdag 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart 2010 en op
dinsdag 6 april, 13 april, 20 april, 27 april 2010.

GROF HUISVUIL
Voor grof huisvuil dient u steeds voorafgaand contact op te nemen met Kristel Vermeiren – tel. 03 451 11 65

PMD GFT PAPIER
PMD, GFT+ en Papier en karton worden 14-daags opgehaald op vrijdag 5 maart, 19 maart 2010 en op vrijdag 2 april,
16 april en 30 april 2010.
TIP – ZORG DAT HET PAPIER STEEDS GOED SAMENGEBONDEN IS!

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL – K.G.A.
De ophaling van de inhoud van uw milieuboxen heeft plaats op zaterdag 10 april 2010 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

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 enz..
Composthoop:
grote tuin
alles wat u kan
composteren

Composteren
kan je leren!

COMPOSTDEMODAGEN
20 maart
17 april
15 mei
Achter gemeentelijke loods
Stationsstraat 147
Info milieu@niel.be
03/451.11.65
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jeugd
MONITOREN SPEELPLEINWERKING
Lijkt het jou ook wat om gedurende
één maand in de zomer door te brengen al ravottend op ons plein? Droom
jij ervan om deel uit te maken van
een jonge ploeg, waar naast zorg
voor het kind ook ambiance en vriendschap centraal
staan? Wil je zelf het kind in je levend houden? Wil je
zonder nagekeken worden nog eens tikkertje of ver-

stoppertje spelen? Ben je in het bezit van een brevet
van animator of ben je bereid dit te halen?
Als je op één van deze vragen ja hebt geantwoord, dan
moet je zeker eens op ons plein komen meedraaien.
Zoals elk jaar zijn we hard op zoek naar nieuwe en ervaren monitoren! Iets voor jou? Aarzel niet om contact
op te nemen op jeugddienst@niel.be

OP 31 MAART 2010 IS HET WEER BUITENSPEELDAG !!
Aan de sporthal van Niel zijn weer superleuke dingen te
beleven : rennen, springen, dansen, fietsen…
Zeg het alvast aan je vrienden, zo zijn ze zeker ook van
de partij om nog eens keitof buiten te ravotten!

PAASEIERENRAAP
De gemeentelijke jeugdraad, in
samenwerking met het gemeentebestuur van Niel, richten voor de zevende maal een “paaseierenraap” in
voor alle Nielse kinderen tussen 3 en
12 jaar op maandag 5 april 2010.
Alle kinderen van 3 tot en met 8 jaar die fan zijn van de
paashaas, kunnen om 11 uur (stipt) met hun paasmandje naar de sporthal komen om eitjes te rapen.

schrijft
en/of

.........

......

...............................................................................................................................................................................................................................................

kindjes van 3 t/m 8 jaar

kindjes van 9 – 12 jaar in voor de Paaseierenraap op maandag 5 april 2010

Afgeven op de jeugddienst voor 26 maart 2010 of doormailen naar jeugddienst@niel.be
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✂

Ondergetekende,

De 9 tot 12-jarigen kunnen tussen 13u en 15u in en aan
de sporthal een zoektocht doen; alleen of met je vrienden! Wie alle opdrachten doet, vindt meteen ons sleutelwoord en krijgt zijn paaseitjes van onze paashaas.
Om wat afspraken te kunnen maken met de paashaas
en zijn paasklokken willen wij u verzoeken uw kindjes
op voorhand in te schrijven aan de hand van onderstaande inschrijfstrook en deze ten laatste binnen op
26 maart 2010 in de sporthal of door te mailen naar
jeugddienst@niel.be.
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BEN JIJ KLAAR VOOR DE PAASVAKANTIE?
We hebben opnieuw een afwisselend programma
klaargestoomd voor de paasvakantie 2010. Avontuur,
ontspanning, inspanning, cultuur...
Hiervoor heb je enkel een grabbel- of swappas nodig.
Deze pas kan je aankopen voor 2,50 EUR. Samen met
de grabbelpas ontvang je de “grabbelaar”, een boekje
met kortingsbonnen en veel ideetjes voor leuke uitstappen.
Vergeet geen pasfoto mee te brengen wanneer je je
grabbel- of swappas en het definitieve inschrijvingsformulier komt halen.
Inschrijven!
In dit programmaboekje vind je een inschrijvingsformulier. Je vult dit thuis in en geeft dit zo snel mogelijk en
zeker vóór 5 maart 2010 af in de sporthal, A. Wijn, Jozef
Wauterslaan 2845 - Niel.

Je kan ook een mail sturen met al de gegevens die we
nodig hebben naar jeugddienst@niel.be.
Bij sommige activiteiten staat er vermeld hoeveel deelnemers er toegelaten zijn. Wie zijn formulier eerst
binnenbrengt, maakt dus de grootste kans om deel te
nemen.
Opmerking: We doen deze grabbel- swappas i.s.m.
Hemiksem en Schelle, maar de gemeente waar je
jezelf inschrijft, is tevens de gemeente waar je de dag
van de activiteit naar de afgesproken plaats komt!
De dagen waarop je jouw definitieve inschrijvingsformulier kan komen halen en betalen zijn voor Niel:
Sporthal:
Maandag 15 maart van 9.00 u. tot 17.00 u.
Dinsdag 16 maart van 9.00 u. tot 19.30 u.
Woensdag 17 maart van 13.00 u. tot 17.30 u.
Bibliotheek:
Vrijdag 19 maart van 14.00u.-18.00u.
Zaterdag 20 maart van 10.00u.-13.00u.

JEUGDBELEIDSPLAN
De gemeente Niel begint dit jaar weer
aan het opstellen van een Jeugdbeleidsplan. Dit plan moet een rode
draad vormen om aan de noden van al
onze kinderen en jongeren in de
gemeente te kunnen voldoen de
komende 3 jaar.
Wil je graag je mening geven over het jeugdbeleid in
onze gemeente vul dan snel de online enquête in via
www.jeugdraadniel.be … en win 10 x 2 cinematickets!!!
Deze worden geloot door een onschuldige hand van de
jeugdraad.

Ben je tussen 16 en 30 jaar en wil je graag meewerken
aan het jeugdbeleid in onze gemeente ? Stuur dan vlug
een mailtje naar de jeugddienst en stel je kandidaat
voor de stuurgroep jbp 2011-2013 en/of de Nielse
jeugdraad.
Voor opmerkingen kan je altijd op ons e-mail adres
terecht : jeugddienst@niel.be
We rekenen heel, heel echt op je medewerking!!
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nuttige informatie
ZET JE ACTIVITEIT IN DE ZOMERPOCKET “ZOMEREN IN DE RUPELSTREEK”
VAN TOERISME RUPELSTREEK
handige zomerpocket. Alle activiteiten georganiseerd
tussen 1 juni en 30 september 2010 worden chronologisch opgenomen. Tot 10 maart kunt u uw activiteiten
insturen.

De sneeuw en het ijs zijn nog maar net verdwenen en
we denken reeds aan de zomer. Ook dit jaar zal de
Rupelstreek weer bruisen dankzij “Zomeren in de
Rupelstreek”. De evenementen van uw vereniging
mogen dan ook niet ontbreken in de Zomeren Pocket.
In 2010 verschijnt er weer een nieuwe uitgave van deze

Welke activiteiten komen in aanmerking?
• Activiteiten van toeristische of recreatieve aard.
• De activiteit moet toegankelijk zijn voor het ruime
publiek en de belangstelling van dit ruime publiek
kunnen opwekken.
De informatiefiche is te verkrijgen bij :
Toerisme Rupelstreek vzw
Schommelei 1/3 2850 Boom tel: 03/880 76 23
e-mail: toerup@telenet.be
of te downloaden via website :
www.toerismerupelstreek.be/evenementen/default.htm

LOKALE POLITIEZONE RUPEL FLITST ÉÉN DAG OP TWEE !!
De Lokale PolitieZone Rupel heeft het afgelopen jaar op
156 dagen snelheidscontroles uitgevoerd. Dat gebeurde
zowel op plaatsen waar meer ongevallen gebeurden als
op plaatsen waarvan de politie meerdere klachten ontving.
De statistieken wijzen uit dat er meer ongevallen
gebeuren op de drukkere verbindingswegen in de
Rupelstreek. De politie controleerde afgelopen jaar dan
ook intensief op wegen als de 's Herenbaan op de grens
van Boom met Reet en aan de Bredestraat in

Hemiksem. Daarnaast waren er controles in kleinere
straten waarvan de Lokale PolitieZone Rupel meerdere
klachten ontving van omwonenden. Zo werden hardrijders beboet in straten als de Eerste Meistraat in Niel en
de Koekoekstraat in Schelle.
In 2009 passeerden 82 553 voertuigen de mobiele flitscamera. In totaal werden 7 347 ofwel 8,9% van de
bestuurders beboet omdat ze te snel reden. Dat is een
triest record. De Lokale PolitieZone Rupel wil deze
negatieve tendens ombuigen door dit jaar minstens
één dag op de twee snelheidscontroles te houden. Er
wordt een tweede mobiele flitscamera ingezet die de
verkeersinspanningen verder zal optimaliseren. Een
gewaarschuwde man of vrouw is er twee waard!

NIEUWE REGELING HUISARTSENWACHTDIENST
De huisartsenwachtdienst voor de gemeente Niel wordt vanaf 5 maart 2010 georganiseerd vanuit de nieuwe
huisartsenwachtpost N16, gelegen aan de N16, Rijksweg 8b te Puurs en zeer vlot bereikbaar.
De weekendwachtdienst start op vrijdagavond 19u en loopt tot maandagochtend 7u, evenals als op feestdagen.
De huisartsenwachtpost is dag en nacht bereikbaar via het nummer :

03/886 16 16
U kunt beroep doen op de huisartsenwachtdienst bij dringende problemen, bij nood aan medische zorgen. De
huisarts van wacht zal u helpen, ofwel op de huisartsenwachtpost, ofwel bij u thuis. Een verslag wordt bezorgd
aan uw vaste huisarts
N16 Rijksweg 8b – 2870 Puurs – tel. 03 886 16 16 – www.huisartsenwachtpostN16.be
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MOGELIJKHEID TOT SAMENAANKOOP VAN DAKISOLATIE
Het gemeentebestuur van Schelle organiseert een investeringsavond voor doe-het-zelvers die interesse hebben in een
samenaankoop van dakisolatie voor hellende daken. De avond zal doorgaan op 8 maart 2010 om 20u in de hal van het
gemeentehuis van Schelle en is voor iedereen toegankelijk. Voor meer info kan u steeds terecht op het nummer
03 871 98 54 of via mail milieu@schelle.be

PREMIES RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK INFRAX:
MINDER ENERGIEVERBRUIK, DALENDE ENERGIEFACTUUR
Infrax ondersteunt klanten die streven naar een zo
laag mogelijk energieverbruik en die maximaal hernieuwbare energiebronnen benutten. Het netbedrijf
kent daarom een premie toe voor nieuwbouwwoningen die energiezuiniger zijn dan wettelijk verplicht: de
E-peilpremie.
Sinds 2006 kent Vlaanderen een Energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw. Elke nieuwe woning
moet voldoen aan enkele minimumeisen op het gebied
van isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie, ventilatie, hernieuwbare energie en binnenklimaat. Dit
wordt vertaald in een energiepeil of E-peil dat vanaf dit
jaar niet hoger dan 80 mag zijn. Voldoet uw woning
niet, dan kunt u hierop beboet worden.
Lager peil, hogere premie
Infrax startte vorig jaar met een allesomvattende REGpremie voor nieuwbouw: de E-peilpremie. Om in aanmerking te komen voor de E-peilpremie mag het E-peil
niet hoger zijn dan 60. Hoe lager het E-peil, hoe hoger
de premie. Bouwt u een E60-woning, dan krijgt u 1000
euro. Voor een passiefhuis met bijvoorbeeld een E-peil
van 20 loopt de premie al op tot 2 800 euro.
Ook nog premie voor zonneboiler
Met de E-peilpremie wil Infrax bouwers die hun woning
voortreffelijk isoleren belonen. Dat was vroeger onmogelijk, want de isolatiepremies golden alleen voor
bestaande woningen. Anderzijds komen nieuwe woningen met een E-peil van meer dan 60 niet langer in aanmerking voor onze afzonderlijke REG-premies voor condensatieketels, ventilatiesystemen of warmtepompen.
Als kers op de taart kunnen bouwers die wél recht hebben op onze globale E-peilpremie uitzonderlijk nog
rekenen op een verhoging van de premie met 300 euro
voor de installatie van een zonneboiler.
Bestaande woningen
Voor bestaande woningen handhaaft Infrax quasi alle
premies van 2009. Uw woning valt onder deze regeling
als ze voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten.
REG-premies bestaande woningen
Enkel voor bestaande woningen/appartementen:
• Condensatieketel op aardgas: 125 euro als de condensatieketel geplaatst is door een geregistreerde
installateur.
• Dak- of zoldervloerisolatie: 2 euro per m² geïsoleerd
dakoppervlak, 4 euro bij plaatsing door een gere-

gistreerde aannemer. Het Vlaams Gewest geeft een
bijkomende premie van € 500 voor dakisolatie van
minimum 40 m².
• Buitenmuurisolatie: 2 euro per m² als u ze zelf
plaatst, 4 euro als een isolatiefirma het voor u
opknapt.
• Vloerisolatie: 2 euro per m², 4 euro bij plaatsing door
een geregistreerde aannemer.
• Kelderisolatie: 2 euro per m², 4 euro bij plaatsing
door een geregistreerde aannemer.
• Vervanging enkel glas door HR-glas: 10 euro per m²
enkel glas dat u vervangen hebt. Enkel als het glas
geplaatst is door een geregistreerd aannemer.
• Radiatorfolie: 1 euro per gekochte m² folie
• Thermostatische radiatorkraan: 5 euro per stuk.
• Ventilatie met warmterecuperatie: 150 euro per
ventilatie-unit geplaatst door een geregistreerde
aannemer.
• Warmtepomp: 210 euro per kW elektrisch compressorvermogen, met een maximum van 1680 euro.
Enkel indien de warmtepomp geplaatst is door een
geregistreerd aannemer.
• Zonneboiler: 75 euro per m² collectoroppervlak, met
een minimum van 525 euro en een maximum van
1500 euro. Enkel als de zonneboiler geplaatst is door
een geregistreerd aannemer.
Ook voor bedrijven blijven alle bestaande REG-premies
gelden, maar in enkele gevallen veranderen de bedragen en/of de voorwaarden.
U vindt de aanvraagformulieren voor de REG-premies
van Infrax op www.infrax.be onder de rubriek ‘energie
en water sparen’. Hebt u geen internet, bel dan de
infolijn 078 35 30 20.
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agenda
De gemeente Niel biedt de mogelijkheid aan alle verenigingen van Niel om zelf hun activiteiten in te geven in de
evenementenkalender van de website www.niel.be. Enkel activiteiten voor een ruimer publiek worden in de agenda van Niel Echo gepubliceerd. Deze agendapunten kan je melden door te mailen naar informatiedienst@niel.be
02-09-16-23
30/03

Sportraad Niel – “Ritmisch bewegen 50 +” – sporthal Niel – 14u tot 15u.

04/03

Gepensioneerden Niel S-Plus – kaart-en pannenkoekennamiddag – iedereen welkom – zaal Roxy Antwerpsestraat 50.

04/03 & 01/04 Welzijnsschakels – ontmoeting met gratis koffie voor iedereen – vanaf 13u30 tot 15u30 –
Parochiehuis Niel – ieder die zin heeft in een babbel is welkom – Kerkstraat 3 – tel. : 03/888 18 89.
05/03

Natuur Rupelstreek Niel – Eerste Niels moment : interesse om mee te werken aan de natuurprojecten in het Niels Broek? Dan ben je welkom in café Den Tighel (zaaltje), Dorpsstraat 42 om 20u. –
info, tel. 03 887 13 72 of e-mail erik.dk@skynet.be

06/03

Honden Training Center De Zwarte Rakker vzw – karnaval verkleed party – iedereen welkom.

06/03

Vlaams Belang Jongeren - Traditioneel Jaarfeest –– Lokaal Duivenbond , Heideplaats 44 –
tel. 0486 30 23 88

07/03-04/04

Natuurpunt Rupelstreek Niel – bezoekerscentrum de Paardenstal is open van 13 tot 17u – info 03
888 39 44 of frank v d velde@hotmail.com

07/03

Cantecleer – ism gelegenheidsensemble Aequanimo – Zaal Koekoek Aartselaar – VVK 8 euro, kassa
9 euro – tel. 03 888 00 88 of e-mail marcel.huysmans@telenet.be

13/03 – 28/03

Openbare Bibiliotheek - Jeugdboekenweek

19 tot 21/03

Sint-Hubertusschool Niel & Davidsfonds Niel – kinder- en jeugdboekenbeurs in de
Sint-Hubertusschool.

19-20-26/03
28 /03

Pichak teater – Toneelvoorstelling “cabaret van heet en gereed”- CSC, Em. Vanderveldelaan 23,
om 20u behalve 28 maart : 14u30 – reservatie tel. 0473 97 52 28

20/03

Honden Training Center De Zwarte Rakker vzw – bingo met prachtige prijzen – iedereen welkom.

20/03 & 17/04 Nielse Adviesraad voor het Leefmilieu (N.A.L.) – compostmeesterdemo – 10u tot 12u – achter de
gemeentelijke loods (Station) – F.D. Rooseveltstraat – iedereen welkom.
23/03

Davidsfonds Niel – Nacht van de Geschiedenis : ’t Ras van Niel – Burgemeesters vertellen :
“De burgemeesters van Niel”- Atrium, gemeentehuis Niel – aanvang 19u – inkom 3 euro.

31/03

Buitenspeeldag – sporthal Niel - info: 03 888 35 00

01/04

Gepensioneerden Niel S-Plus – kaart- en pannenkoekennamiddag – iedereen welkom – zaal Roxy –
Antwerpsestraat 50.

04/04

Honden Training Center De Zwarte Rakker vzw – Pasen – eieren zoeken voor onze kinderen –
iedereen welkom.

06-13-20-27/04 Sportraad Niel – “Ritmisch bewegen 50 +” – sporthal Niel – 14u tot 15u.
15/04

Davidsfonds Niel – Eindelijk mezelf ! – het verhaal van Gorcha Daydova : een vrouw die de vleugels
durft uitslaan en resoluut haar eigen weg gaat – Café De Vak, Dorpsstraat 1 – 20 u

16-17-23-24/04 Teater Tmoet Kunne - toneelvoorstelling van de komedie “Café oep Congé” – Zaal De Vak,
Dorpsstraat 1 te Niel – om 20u15 – tickets : 0493 19 49 98
18/04

Natuurpunt Rupelstreek in Niel - Grote Vaar-, fiets- en wandelhappening in het Scheldeland –
info : tel. 03 887 13 72 of per e-mail erik.dk@skynet.be

21/04

Natuurpunt Rupelstreek in Niel – kids gaan op zoek naar bodemdiertjes in het Niels Broek –
afspraak 13u45 parking Tolhuis Schelle - voorinschrijven noodzakelijk, tel. 03 887 51 69 of per
e-mail rovers wachters@hotmail.com

25/04

Nielse concertBand – Lenteconcert – Zaal Roxy om 15u – info en kaarten 0475 58 55 12
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