
 
 

 
 
 
Beste Schellenaar 
 
U ontvangt een derde en voorlopig laatste huis-aan-huisbedeling in het kader van bescherming 
tegen COVID-19. 
 
Herbruikbaar masker Think Pink 
 
Voor deze bedeling kocht het gemeentebestuur 8000 herbruikbare stoffen mondmaskers bij 
Think Pink. Deze organisatie ondersteunt patiënten met borstkanker. Zij bezorgden ons 1 maat 
voor volwassenen en 1 kindermaat (dus geen aparte versie voor mannen en vrouwen zoals in 
onze begeleidende brief staat). 
 
Elke inwoner vanaf 7 jaar ontvangt 1 exemplaar gratis. Volg steeds de instructies die bij het 
masker zitten. 
 
Filters van federale overheid 
 
Samen met dit mondmasker bezorgen we de filters van de federale overheid.  
Elke persoon vanaf 7 jaar ontvangt één folieverpakking. Daar zit één filterdoek in die je in 2 
stukken moet knippen (zoals aangegeven op de snijlijnen). Eén folieverpakking voorziet dus 
telkens in 2 filters. Het lokale bestuur staat enkel in voor de bedeling.  
 
Lokaal bestuur draagt zorg voor u 
 
Als lokaal bestuur droegen we meer dan ons steentje bij in de gezondheidspreventie van onze 
inwoners. Eind april ontving iedereen 2 gezondheidsmaskers als eerste beschermingsmiddel. 
Vervolgens kreeg iedereen vanaf 7 jaar half mei een herbruikbaar masker van vzw Stop 
Darmkanker. Met deze bedeling bezorgen we een tweede herbruikbaar masker van Think Pink.  
 
We vragen u om dit persoonlijk beschermingsmateriaal goed te gebruiken en hergebruiken.  
 
Mondmaskers zijn een extra middel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De meest 
effectieve maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zijn regelmatig je handen 
wassen en een fysieke afstand van 1,5 meter houden van personen waar je niet mee 
samenwoont.  
 
Enkel samen kunnen en zullen we dit virus verslaan. 
 
Vriendelijke groeten 
 
 
Burgemeester Rob Mennes  
en schepenen Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat en Axel Boen 
 
 
Vragen: onthaal@schelle.be – tel. 03 871 98 30 



Gebruik van de filter - merk Deltrian 
 
Een filter is een stuk stof dat je in aangekochte of zelfgemaakte mondmaskers kan steken.  
Op die manier biedt je mondmasker extra bescherming.  
Je kan met de filter zelf ook een mondmasker maken.  
 
Stap 1: de filter uitpakken 
Was je handen grondig voor je de filter uit zijn verpakking haalt.  
Je knipt de 4 randen van de verpakking langs de aangegeven knipnaden open.  
 
Stap 2: de filter op maat knippen 
Als je de filter gebruikt in een stoffen mondmasker dat gemaakt is volgens de aanbevelingen van 
de FOD Volksgezondheid, dan moet het filterdoekje geknipt worden op 165 x 150 mm. 
Als je het filterdoekje zelf als masker gebruikt, zonder stoffen masker, moet je niet knippen.  
Volg dan de instructies op https://maakjemondmasker.be 
 
Stap 3: plooien naaien in de filter 
Je naait best plooien in het filterdoekje, anders ontvouwt de filter in het stoffen mondmasker niet 
mee als het masker over de neus en kin getrokken wordt. 
 

Stap 4: de filter inbrengen in het mondmasker 
Schuif de filter langs de opening in het mondmasker. Zorg dat de filter zich niet dubbel plooit in 
het zakje van het masker. In dat geval filtert het mondmasker immers onvolledig. 
 

Onderhoud van de filter 
Mag de filter gewassen worden? 
Ja, dat moet. Door de filter en je mondmasker te wassen, dood je het virus.  
 
Mag ik de filter uit het mondmasker halen? 
Je haalt de filter best niet uit het mondmasker. Bij het verwijderen bestaat er bovendien een 
risico op contaminatie. Was de filter daarom met het stoffen mondmasker en verwijder hem pas 
nadien, indien nodig. 
 
Hoe moet ik de filter wassen? 
Je wast de filter best samen met het stoffen mondmasker waar hij in zit. Zo vermijd je dat je je 
blootstelt aan virussen die aan de buitenkant zitten. Was de filter op 60 graden gedurende 
minstens 30 minuten. Haal er dan pas eventueel de filter uit. Best laten drogen aan de lucht of in 
de droogkast. 
Let op: strijk de filter niet. 
 
Als je van de filter een mondmasker gemaakt hebt 
- Was de filter op 60 graden gedurende minstens 30 minuten. Schud hem even uit voor het 
drogen. Het materiaal droogt snel. Een droogkast is zelfs niet nodig. 
- Was de filter elke dag dat je hem gedragen hebt. Dat geldt ook voor stoffen mondmaskers.  
- De filter behoudt gedurende een dertigtal wasbeurten zijn eigenschappen. 
- De stof van de filters is sterk en scheurt niet snel. Na het wassen kan de filter wel kreuken 
vertonen, maar dat heeft geen invloed op zijn filtrerende eigenschappen. 
- De filter mag niet gestreken worden, of hij nu wel of niet in het mondmasker zit. Door de hitte 
smelt hij immers. Een gewassen filter kreukt, maar dat heeft geen invloed op zijn filtrerende 
eigenschappen. 
 
Meer info?  
Je kan een instructiefilmpje bekijken op You Tube: www.youtube.com en dan in het zoekvenster 
het volgende typen: “DeltriGex One Ik stopte het in mijn masker”.  
 

https://maakjemondmasker.be/

