Beste Schellenaar
Zaterdag 26 mei vieren we samen de ‘Dag van de Schellenaar’. Een
feestelijke dag om het einde van de grote werken in de omgeving
van de Steenwinkelstraat te vieren. Met de vernieuwde Boerenhoek
maken we een sprong vooruit naar vergroening, duurzaamheid en
waterbeheersing in onze gemeente.
We danken iedereen voor het geduld en begrip voor de hinder die
deze werken met zich mee brachten.
Het gemeentebestuur en het directiecomité van AGB Fluctus Schelle
verwelkomen jullie graag op zaterdag 26 mei om het einde van de
werken samen te vieren!

Plaats van de activiteiten
• park: van 14 tot 22 uur optredens, drank- en eetstanden van de Schelse
verenigingen
• in en rondom de sporthal: van 14 tot 18 uur speeldorp met attracties voor
klein en groot
Toegang
• - 3 jaar gratis
• 2 euro: toegang park
• 4 euro: toegang park en attracties speeldorp in en rondom de sporthal
Betalen kan aan de kassa’s in het park (ingang via de Parklaan en
via Dendermondestraat) en aan de kassa in de sporthal.
Hoe geraak je er
Kom zoveel mogelijk te voet en met de fiets. We
voorzien een gratis fietsenstalling op het kerkplein.
De parking aan de sporthal is voorbehouden
voor artiesten en medewerkers.

Boerenhoek

Goed om weten
• honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten
• toilet in park: 0,5 euro
• je kan enkel cash betalen (inkom en drank- en eetstanden verenigingen)
• het Rode Kruis Niel-Schelle zorgt voor de EHBO
Verkeersvrij
Tussen 5.30 en 24 uur wordt de Parklaan naast de sporthal verkeersvrij
gemaakt vanaf het talud van het jeugdhuis tot de samenkomst met de
grote parking achter de sporthal.
Vanaf de hoek van de Parklaan/Dendermondestraat en op het einde van
de Flor Alpaertsstraat is er enkel toegang voor artiesten, medewerkers en
veiligheidsdiensten
Parkeerverbod
In volgende straten/zones wordt een parkeerverbod ingesteld
van 5.30 tot 24 uur:
- Parklaan
- Dendermondestraat – kant park
- Ter Muidenstraat tussen Dendermondestraat en Flor Alpaertsstraat
- Flor Alpaertsstraat
- de volledige parking van de sporthal
Eet- en drankenstands door Schelse verenigingen
Van 14 tot 22 uur
De vrijwilligers van onze lokale verenigingen zorgen er voor dat alle
bezoekers iets kunnen drinken en eten.
- Chiro Schelle
- Oud-leiding Chiro Schelle
- Jeugdhuis Sjatoo Schel
- Koninklijk Harmonieorkest Schelle
- Instaporkest Schelle
- Schelle BBC

- Sint Sebastiaansgilde
- Oxfam Wereldwinkel
- Mondiale Raad
- Rode Kruis
- WTC De Beren

Optredens in het park
14 - 15.15 uur:

Dynamo Zjoss

Zes dolenthousiaste muzikanten
nemen je mee naar het feesttijdperk bij uitstek waar gitaren, viool,
accordeon, contrabas én drum een
lach op je gezicht toveren.
16 - 17 uur:

De Bende met

Piet Piraat

Lisa Michels (K3 zoekt K3) en Joyce
Beullens (Studio 100 TV) halen
samen met hun muzikanten de
zotste toeren uit om iedereen aan
het zingen, dansen en springen te
krijgen. Bekende vriend Piet Piraat
komt mee zingen en dansen op het
podium.
18 - 19.15 uur:

Paul Michiels

Paul Michiels is één van de meest
ervaren en één van de beste stemmen uit onze lage landen. Al jaren
is hij een icoon binnen de Belgische
muziekscène: zowel solo met zijn
volledige liveband als met Soulsister. Live brengt hij zijn eigen hits,
goedgekozen covers en uiteraard de
grootste Soulsister klassiekers.

Van 14 tot 21.30 uur

20.15 - 21.30 uur:

Vlaanderen Boven Band met

Gene Thomas

en Raf Van Brussel en Tinne Oltmans

De Vlaanderen Boven Band bladert
doorheen de geschiedenis van de
Nederpop. Gezicht van de band is
Gene Thomas!
Gene en zijn band spelen herkenbare
songs waaronder ‘Ik wil je’ van De
Kreuners, ‘Liefde voor muziek’ van
Raymond, ‘Allemaal’ van Wim Soutaer en ‘Ik hou van u’ van Noordkaap.
Ook Gene’s eigen werk komt aan
bod. ‘Voor haar’, ‘Wees van mij’ en
de grootste X-Session-hit ‘On and On’
halen zeker de setlist.
Als kers op de taart brengt Gene Raf
Van Brussel en Tinne Oltmans mee.
15.15 - 16 uur
17 - 18 uur
19.15 - 20.15 uur

Music on Wheels
Deze partyband zorgt voor de juiste
stemming op elk feestje. Met hun
omgebouwde VW–T1 oldtimer
brengen ze live muziek in alle genres!
Tijdens de ombouwmomenten op het
grote podium zorgen zij voor sfeer en
ambiance in het park.

Speeldorp in en rondom de sporthal Van 14 tot 18 uur
Voor kinderen tussen 3 en 5 jaar
Voor onze kleinste bezoekers zijn er vier
aparte springkastelen in de sporthal:
•
een speelrups
•
een octopus
•
een springkasteel met kleine rots
•
een springkasteel met glijbaan
Voor de sporthal staat een zwiermolen voor
kinderen tot 10 jaar.
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
Ga op ontdekkingstocht in de sporthal:
•
benji trampolinespringen: spring en
maak salto’s zonder risico
•
gladiator stormbaan: overwin de
hangbrug en tal van obstakels
•
wiebeleiland
•
parachute voor kinderen tot 55 kg: je
wordt met je eigen parachute 		
omhoog geblazen waarna je zelf
veilig kan landen
•
springkasteel met IPS-systeem:
ontdek een interactieve spelarena
•
sweeper: bukken en springen, maar
kijk uit … de sweeper kan van alle
kanten komen. Ook de snelheid wordt steeds hoger. Degene die
als laatste overblijft wint en krijgt daarmee eeuwige roem. Iedere
ronde kunnen 8 deelnemers de strijd met elkaar aan gaan
Voor de sporthal staat een zwiermolen voor kinderen tot 10 jaar.

Voor iedereen vanaf 6 jaar
Amuseer je in de sporthal:
•
stokken vangen: vang de stok voor
hij op de grond valt
•
spiraal: geraak jij tot het einde van
de spiraal zonder ze te raken
•
extreme virtual reality machine:
stap op een 5D VR-systeem met
Oculus Rift bril, bewegend platform,
vibratie en interactieve wind
•
virtual reality – oculus egg: neem
plaats in een eivormige stoel die
eindeloos kan draaien. De stoelen
zorgen ervoor dat je gemakkelijk
rond kan kijken en beschermen je
ook tegen licht en geluid uit de
omgeving. Je krijgt een virtual
reality set met een smartphone in
de bril.
Voor de sporthal staat een rodeospin: hoe lang kan jij blijven zitten op deze
ronddraaiende spin?
Voor iedereen vanaf 9 jaar
Voor de sporthal staat een toren van 10
meter hoog: de Sky-Fall.
Met deze attractie spring je vanaf 10 meter
naar beneden! Tijdens deze sprong maak je
een complete vrije val zonder dat je het gevoel hebt dat je ergens aan verbonden bent.
Bij de laatste meters zet de speciale winch je
zachtjes op de grond neer.

De ‘Dag van de Schellenaar’ is mogelijk dankzij de
gewaardeerde steun van:

Kantoor Hemiksem/Schelle
Provinciale Steenweg 73, 2620 Hemiksem
Welkom vanaf 1/6 op afspraak
in ons vernieuwde kantoor
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