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Beste Schellenaar,
Een lange winter met eindeloze regendagen maakt
eindelijk plaats voor een lente. Haar kracht en warmte doen deugd. Het kleurt het leven in al zijn aspecten anders. Fris en jong groen, bloesemende bomen
en bloemende bermen, vlinders en bijen, … Het doet
mensen wandelend en fietsend naar buiten trekken.
Het geeft een nieuwe dynamiek.
Aanplantingen bomen, planten en struiken
Planten en bomen zijn dragers van vele functies. Ze
zuiveren de lucht, produceren zuurstof, verwerken
CO2, maken de bodem waterdoorlatend en trekken
water uit de bodem. Ze zijn schuil- en rustplaatsen
voor vogels en dieren, zij beschutten tegen de felle
zon, verhogen de kwaliteit van de omgeving, ….
Het voorbije plantseizoen plantten onze diensten
in onze gemeente 2781 planten en struiken en 37
bomen aan! Met de aanplanting van 201 bomen
(4 soorten), 1986 haagplanten (2 soorten) en 6740
heesters (5 soorten) krijgen - in het kader van de vernieuwingswerken - de Steenwinkelstraat, de Tuinlei
en de Albrecht Rodenbachtplaats een stevig groen
kleedje aangetrokken. Op het vergroenen van de
open ruimte zet het bestuur reeds vele jaren en
systematisch in.
Wist je dat onze gemeente 40 hectare openbaar
groen uitbouwde verspreid over en doorheen de
gemeente en langs hoeken en kanten? Deze groene
ruimte verwerkt jaarlijks ongeveer 40 ton CO2!

Burgemeester
Rob Mennes

Dit is één van de onderzoeksresultaten van de studenten van de Hogeschool Gent. Eerder brachten zij
al de laanbomen in kaart: het zijn er 2239. Zij alleen
verwerken jaarlijks 70 ton CO2! Dit omvangrijk
geheel openbaar groen onderhouden onze mensen
zonder gebruik te maken van herbiciden. Zij doen dit
reeds 13 jaar en gaan hiermee verder. Het is een
immens en intens werk. Een nieuwe periode van
veel manueel werk staat hen te wachten. Ze verdienen een applaus en aanmoediging. Deze aanpak
voorkomt verontreiniging van het grondwater.
Momenteel worden op meerdere plaatsen bloemenweiden heraangelegd en ingezaaid. Op vele plaatsen
verschijnen bloemen terug in het straatbeeld. Ook
de Schele Floriade zet opnieuw een paar honderd
gezinnen aan om tuinen en gevels te bebloemen.
Ongetwijfeld maken al deze bloemen de bijtjes blij.
Inwoners en voorbijgangers kunnen genieten van de
nieuwe bloemenpracht.
Op weg naar zeventig hectare bos
Met het Regionaal Landschap Rivierenland lopen
besprekingen voor de aanplanting van ongeveer 2
hectare bos aan de Tuinlei: 1 hectare in aansluiting
op het Kerkebos en 1 hectare in uitbreiding van het
Berrenheibos. De uitvoering is voorzien voor dit
najaar.

Het is een stap op weg naar de realisatie van 70 hectare bos in Schelle … of ongeveer 1/10 van ons grondgebied! Als dit gerealiseerd is, is er in onze gemeente
voor elke Schellenaar zo’n 130 m openbaar groen en
per gezin ongeveer 315 m. De beleidsdroom van 70
hectare komt dichter bij.
De laatste obstakels voor de aankoop van 8,5 ha
grond in aansluiting op het Berrenheibos blijken
opgeruimd. Met een subsidie van 330.000 euro vanwege de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke
Schauvliege koopt de provincie deze gronden aan
om ze te bebossen. Samen met het Agentschap
Natuur en Bos, Natuurpunt, de gemeente, de provincie en de privé-partner wordt eerstdaags een plan
voorgelegd voor de aanleg van één groot samenhangend natuurgebied van ruim 23 ha. Over een vijftal jaar is de uitvoering hiervan vergevorderde realiteit. Wie had dit durven dromen: zoveel natuur in de
directe nabije omgeving?
Vernieuwing Steenwinkelstraat
Het beeld van een versleten, afgeleefde Steenwinkelstraat met open grachten voor afvalwater, met
een overgedimensioneerde en verharde straatbreedte met snelheidsremmende bloemenbakken, een
hobbelig fiets- en voetpad en met beperkt kwaliteitsvolle groenvoorzieningen kunnen we definitief
uit het geheugen wissen.
Er verdwijnt nu geen afvalwater meer in de bodem.
Het oppervlaktewater van de eigen omgeving wordt
binnen de eigen omgeving opgevangen en via een 3
km lang grachtenstelsel geleidelijk afgevoerd zonder
de last hiervan af te wentelen naar het centrum. De
fietser kan gebruik maken van een veilig en ontdubbeld fietspad. De voetganger beschikt over een glad
gestreken wandelweg. De overbodige verharding
maakt veel ruimte vrij voor openbaar groen en de
dimbare openbare verlichting spreidt op een energiezuinige manier haar licht over de omgeving.
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(bijna) terug bereikbaar via de Steenwinkelstraat.
Op enkele plaatsen volgen nog de laatste afwerkingen
met de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken,
de aanplantingen, de openbare verlichting en de
verkeerssignalisatie.
Trajectcontrole
De installatie van trajectcontrole dwingt - dag en
nacht - een snelheid van 50 km af. Camera’s met
automatische nummerplaatherkenning zullen de
invalswegen naar onze gemeente bewaken. Zo worden onder andere geseinde wagens en niet-verzekerde wagens automatisch gedetecteerd.
Verkeersveiligheid en bewaking van de omgeving
reiken hier mekaar de hand. Het gaat om een
investering van 350.000 euro en een jaarlijkse
onderhoudskost van 25.000 euro. Op andere plaatsen in de gemeente werd reeds voor ongeveer
50.000 euro geïnvesteerd in camerabewaking.
Ons bestuur zet stevig in op veiligheid. Niet zo maar
daalt bijvoorbeeld elk jaar het aantal woninginbraken in onze gemeente tot het laagste van de
Rupelstreek. De werking van de BIN’s is hier wellicht
niet vreemd aan.
Verkeersveilige gemeente
De Ouders van Verongelukte Kinderen VZW (OVK),
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de federale diensten van de gouverneur en de provincie
Antwerpen selecteerde Schelle als ‘verkeersveilige
gemeente’.
Deze selectie bekroont de vele inspanningen die de
gemeente al deed op het vlak van verkeersveiligheid. Zo kreeg Schelle reeds het SAVE-charter van
OVK, werd onze gemeente tweemaal Laureaat van
Verkeersveiligheid van de provincie Antwerpen en
kende de VZW Voetgangersbeweging onze gemeente de Erewimpel van de Toegankelijkheid toe.

Deze vernieuwingswerken bevatten de maatschappelijke facetten van de toekomst. De globale investeringskost bedraagt ongeveer 6 miljoen euro. Een
grote investering voor een kleine gemeente.
Belastingen moesten hiervoor niet worden verhoogd. Integendeel. De personenbelasting daalde
zelfs van 6,8% in 2017 naar 6,5% en in 2018 zelfs verder naar 6,3%. Er werd - zoals voor alle projecten maximale subsidiëring binnengehaald.

Al deze inspanningen lonen. Op basis van cijfers van
2015-2016-2017 deden er zich in onze gemeente de
derde minste verkeersongevallen voor van de gehele provincie! Maar alles kan altijd beter. Door de provinciale selectie krijgt onze gemeente kosteloos een
extra ondersteunings- en begeleidingstraject om de
verkeersveiligheid te analyseren en verder te optimaliseren. Een kans die met beide handen wordt
aangenomen.

In de laatste fase moesten de nutsmaatschappijen in
zeer moeilijke weersomstandigheden werken met
overvloedige regen. Eenmaal deze moeizame grondwerken voorbij, zette Besix in snel tempo in op de
afwerking van de bovenbouw. Op enkele weken
maakte een natte, slijkerige werf plaats voor een
compleet nieuwe straat. Wat een ‘bevrijding’. Schelle

Fietsgebruik stimuleren
Na Tuinlei en Steenwinkelstraat stuurt het bestuur
verder 2 grote vernieuwende fietspadprojecten aan.
Het gaat om het fietspad langsheen de Bovenvliet
en het fietspad langs het spoor of de fietsostrade
tussen het station van Niel over de treinstopplaats
van Schelle naar Hemiksem.

Voor beide projecten zijn de financiële middelen
beschikbaar. Voor zover kan worden alle subsidiekanalen hiervoor benut. Verder voert het bestuur
besprekingen met het Regionaal Landschap
Rivierenland, Igean, de provincie en de VLM (Vlaamse
Landmaatschappij) over de aanleg van drie trage
wegen. Zij zullen doorheen het landschap bestaande
zachte wegen verder met elkaar verbinden. Ook hiervoor zijn de middelen ingeschreven.
Aan het station werd een dubbellaags fietsenrek
geplaatst op een autoparkeerplaats. Bij het stallen in
de bovenste etage helpen geïntegreerde gasveren bij
het optillen van de fiets. Zo maken we ruimte om 24
fietsen veilig te stallen op de plaats die 1 auto
inneemt. Een uitbreiding van de fietsenstalling aan
het station was nodig. Elke inwoner die de verplaatsing van en naar het station met de fiets of te voet
maakt, is een auto minder die in onze gemeente
rondrijdt.
Tweedejaarsstudenten van de Thomas More
Hogeschool Mechelen leggen momenteel de laatste
hand aan een promotiecampagne voor het fietsgebruik. We kijken er naar uit!
Geplande werken
Een nieuwe asfalttoplaag is voorzien in de Peter
Benoitplein, het stukje Provinciale Steenweg (ter
hoogte van keurslager De Proost), de
Boerenkrijgwijk, Vlietstraat, Leonard Vereyckenplaats, Stuyvenbergstraat, een stukje talud van de
Rupeldijk, de Biesaerdeweg en het fietspad langs de
Laarhofstraat. De werken worden kortelings toegewezen. De uitvoeringstermijn moet nog worden
vastgelegd.
Eandis vervangt momenteel de vezelcementleidingen
in de straten van de Parkwijk en dit volgens een
Europese richtlijn. Samen met deze werken wordt de
openbare verlichting vernieuwd en vervangen door
dimbare ledverlichting. Hierna wordt de openbare
verlichting in de Esdoornlaan, Mercatorplein en de
Kattenberg eveneens omgeschakeld naar leds. Ons
bestuur wenst stevige stappen te zetten naar de volledige ’verledding’ van de openbare verlichting.
Olifantengras en zonnepanelen
De aanbesteding loopt voor het ‘betelen’ van 2 hectare met olifantengras (Miscanthus giganteus). Wat
betekent dit? Het is een bijzonder en sterk verhaal
over duurzaamheid. Het gewas heeft meerdere toepassingen. Men kan er biobrandstof van maken, verwerken tot papier, inbrengen in vezelplaten, gebruiken als stalstrooisel, aanwenden als brandstof en
vervangproduct voor veengrond, … Maar er is meer:
deze plant verwerkt per hectare tussen de 25 en 30
ton CO2 per jaar!

Een sterk project! Hopelijk vindt dit navolging op
andere plaatsen. Alleszins is het een belangrijke hefboom in het streven naar een klimaatneutraal
bestuur! De ambitie is om in 2020 klimaatneutraal
te zijn!
Eerder lanceerde ons bestuur een idee om het spoorwegnet te overspannen met zonnepanelen. Na de
verwondering hierover bezinnen meer en meer
‘kringen’ zich over de mogelijke implementatie!
Alles begint altijd bij een droom ... en die moeten we
blijven hebben. De energieproductie uit zonnepanelen boven het spoorwegnet komt overeen met de
energie die nodig is om alle treinen te laten rijden.
Men zou van minder gaan dromen. Jammer dat niet
de voltallige gemeenteraad dit idee steunde.
Nieuwe jas voor De Klim
De gemeentelijke bassischool De Klim schittert in
haar nieuw jasje. Niet zo maar een jasje. De school
kreeg langs de buitenzijde geïsoleerde muren en
daken. Een voorlopige analyse geeft aan dat het
energiewarmteverbruik met ruim 30% daalt.
De Sociale Bouwmaatschappij werkt haar isolatieplan van alle platte en zadeldaken van haar uitgebreid patrimonium af. In 2020 moet dit uitgevoerd
zijn. Tevens start de volledige isolatie van twee
appartementsblokken in de Renaat Veremansstraat
en de Peperstraat (82- 84). Tegelijkertijd worden in
elk gebouw twee liften geplaatst om de toegankelijkheid voor elke bewoner te maximaliseren. De globale uitvoeringskost bedraagt 1.466.435,61 euro
excl. btw.
Lokaal produceren en consumeren
Korteketen landbouw (korte aftand tussen veld en
keuken, tussen producent en consument) is een zeer
duurzame weg. Het mag gezegd: Schelle bewandelt
deze weg op een schitterende manier. Er is de
Plukboerderij waar zo’n 350 gezinnen groenten
komen plukken.
In de volkstuin Aerdborg aan de Tuinlei telen 75
gezinnen hun groenten: biologisch ‘samen tuinen’
en dit op zeer korte afstand tussen tuin en thuis.
Bovendien vraagt dit geen extra productverpakking.
Op 4 mei start een derde korteketen landbouwproject: de ‘Buurderij’. Je bestelt online je gewenste producten en leveranciers brengen ze elke week tegen
een bepaald uur naar het Gildenhuis aan het kerkplein waar je ze kan afhalen. ‘Boeren en buren’ vinden mekaar zo. Verder in dit blad lees je hierover
meer.
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Zaterdag 16 juni lanceert de Minaraad het eerste
Repair Café in het gemeentehuis. Bijna nieuwe producten of producten met kleine mankementen verdwijnen gemakkelijk en snel op de vuilhoop. Vaak
volstaat een eenvoudige reparatie om ze terug bruikbaar te maken. Onder deskundige leiding kan je een
product een tweede leven geven. Kom zeker eens
langs.
Zoals de invoering van statiegeld op blikjes en plastic
flessen kadert het Repair Café in het denkpatroon
om materialen in de economische kringloop te houden. Het zijn aanzetten in het streven naar de overleving en de toekomst van onze planeet.
Dag van de Schellenaar
Zaterdag 26 mei begroet ik jullie graag in het park en
de sporthal voor de ‘Dag van de Schellenaar’. Maak je
klaar voor een namiddag vol speelplezier en sfeervolle optredens. Je kreeg de brochure met het programma in je brievenbus. We hopen op stralend zonnetje!

Het is meteen de start van een zomerse periode met
allerlei activiteiten. In dit infoblad ontdek je er al een
aantal. Begin juni valt ook de zomerpocket van
Toerisme Rupelstreek in je bus met nog meer ideeën
om een fijne dag te beleven in onze streek. Samen
maken we er een fijne zomer van!
En voor alle studenten: veel succes met jullie examens!

Van harte,
Rob Mennes
Uw burgemeester
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GEMEENTELIJKE INFO
Sluitingsdagen van de gemeentediensten
Gemeentehuis: maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei, woensdag 11 juli en woensdag 15
augustus 2018
Bibliotheek: dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, maandag 21 mei, woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag
15 augustus 2018
Schellebel: dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei, maandag 21 mei, woensdag 11 juli en woensdag
15 augustus 2018
Recyclagepark: maandagen gesloten, donderdag 10 mei, woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus
2018

Gemeenteraad
De gemeenteraadsverslagen liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat.
Op www.schelle.be staat de agenda en het verslag van de gemeenteraadszittingen.
Een greep uit de behandelde punten van de voorbije maanden:
8 maart 2018
- kennisname aanstelling algemeen directeur
- aanpassing meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek St. Petrus en Paulus
- aktename budget 2018 Centraal Kerkbestuur
- goedkeuring overeenkomst projectnota Tolhuisstraat 5 en omgeving rotonde
- goedkeuring aansluiting van de Rupelgemeenten bij de Statiegeldalliantie
- organisatiebeheersing: kennisname van de GANTT-charts
- decreet Lokaal Bestuur: financieel directeur - oproeping zittende functiehouders
- Sociale Bouwmaatschappij: aanduiding van gemeentelijk afgevaardigden voor de raad van bestuur

Adviesraden
De jeugdraad vergaderde in januari en maart o.a. over: nacht van de jeugd en andere activiteiten in 2018,
Halloweentocht, kasverslag - subsidieverdeling 2017 en controles hygiëne 2018.
De sportraad vergaderde in januari en februari o.a. over: privacywet, Halloweentocht, start to walk, laureatenviering, evenementenkalender, drugpreventie, start to run en zomervakantie monitoren.
Op de agenda van de minaraad in februari stond een overzicht van lopende milieuvergunningsaanvragen - openbare onderzoeken en toelatingen afwijking geluidsnorm, natuurgebied Kelderijlei stand van zaken en landschapsfeest 2 september, Repair Café en samenwerking Minaraad Hemiksem/Schelle in 2018.
De seniorenraad van januari en maart behandelde de initiatieven van 2018 met seniorenfeest, start tot walk,
dansnamiddag en welzijnsbeurs.
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25 jaar buitenschoolse kinderopvang
Zaterdag 23 juni bestaat buitenschoolse kinderopvang ‘De Schellebel’ 25 jaar. Dit vieren we met
een opendeurdag van 14 tot 17 uur in de kinderopvang (Provinciale Steenweg 207). Iedereen is
welkom voor een bezoek aan de rommelmarkt met randanimatie door goochelaar Tim Slaats,
een springkasteel, een mobiele kinderboerderij en drank- en eetstandjes.
Reserveer je graag een plaatsje op de rommelmarkt?
Dat kan met een mail naar schellebel@schelle.be of via tel. 03 877 41 17.

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING
We publiceren enkel de namen waarvoor de betrokkenen toelating tot publicatie verleenden.
Je kan een geboorte of overlijden melden om op te nemen in dit infoblad via info@schelle.be of aan het onthaal van
het gemeentehuis.
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar)

Diamanten jubileum (60 jaar)

2 mei - Walter Van Mechelen en Christiana Moons
3 mei - Karel Selderslaghs en Annetta Rypens
4 mei - Robert Binon en Vivienne Wysmantel
25 mei - André Schoutens en Christiane Verboven
8 juni - Albert Boel en Rita De Leeuw
13 juni - Edgard Van Raemdonck en Liliane Van der Plancken
12 juli - Lakhdar Chatouani en Fatiha Yaacoubi
13 juli - Frederik Coeck en Anita De Bleser-Meyvis
17 juli - Gilbert Schoeters en Simonne De Herdt
25 juli - Jean Suykens en Mathilda Belderbos
24 augustus - Roger Verbeeck en Danielle Hellinx

14 juni - Roger Van Migro en Maria Mys
15 juli - Benedictus Roemendael en Marie-Louise
De Wilde
15 juli - Marcel Van Deyck en Lisette Van Deyck
16 augustus - Edward Huysmans en Josée De Ryck

Proficiat aan de ouders
Kim Block en Bart Moons met de geboorte van Lowie Moons

MILIEU
Ophaling afval
Restafval: 3-11-17-24-31 mei, 7-14-21-28 juni, 5-12-19-26 juli en 2-9-16-23-30 augustus 2018
GFT+ en PMD: 11-24 mei, 7-21 juni, 5-19 juli, 2-16-30 augustus 2018
Papier en karton: 24 mei, 28 juni, 26 juli en 23 augustus 2018
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Strijd mee voor de titel ‘gemeente met de kleinste voetafdruk’
Hoe? Door de komende maanden beetje bij beetje je ecologische voetafdruk te verkleinen. Op www.deklimaatstrijd.be vind je een app met handige tips en leuke uitdagingen
om je daarbij te helpen.
Als elke inwoner een kleine stap zet, nemen we samen een grote sprong vooruit, recht
naar de overwinning in de Klimaatstrijd van provincie Antwerpen.
• registreer je op www.deklimaatstrijd.be

Groepsaankoop groene stroom en gas
Betaal jij graag te veel voor je energie? Wij ook niet. Doe mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het
Antwerpse provinciebestuur die onze gemeente ondersteunt. Een lagere energiefactuur betalen en groene stroom
gebruiken is beter voor het milieu en je portemonnee.
Je schrijft vrijblijvend in tot 25 september 2018 via de website www.samengaanwegroener.be. Op 26 september
organiseren we een veiling waarop de energieleveranciers hun beste aanbod uitbrengen voor een 1-jarig contract
voor elektriciteit en/of gas. Uiterlijk op 12 oktober krijg je een persoonlijk voorstel van de leverancier die voor jouw
verbruik het voordeligste bod uitbracht. Aanvaard je het aanbod? Dan begeleiden we je bij de overstap naar je nieuwe energiecontract.
Vorig jaar stapten 84.000 huishoudens samen met ons over naar een voordelig energiecontract. Hiermee
bespaarden zij gemiddeld 200 euro per jaar!
Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al dan niet via een groepsaankoop), kan je besparen door
je in te schrijven. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van energiecontract veranderen. Na afloop van je huidige contract (meestal 1 jaar) mag de leverancier de tarieven aanpassen.
• info en inschrijven: www.samengaanwegroener.be of bel gratis naar 0800 21 134

Groepsaankoop muurisolatie
Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In
een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de
muren. Indien je dak goed geïsoleerd is, is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort.
Je gemeente helpt je graag bij deze ingreep aan je woning met het
aanbieden van een voordelige groepsaankoop. Door samen de
markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen.
Schrijf alvast in op www.igean.be of kom naar een infomoment:
- dinsdag 15 mei van 19 tot 21 uur, gemeentehuis, Koningin Astridplein 12, Rumst
- dinsdag 22 mei van 19 tot 21 uur, GC Jan van der Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht
- donderdag 24 mei van 19 tot 21 uur, IGEAN, Doornaardstraat 60, Wommelgem
- donderdag 31 mei van 19 tot 21 uur, Blauwesteenstraat 81, Kontich
• info: klimaat@igean.be – 03 350 08 08 – www.igean.be
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Groepsaankoop zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn en je moet betalen om elektriciteit op het net te
plaatsen? Zeker, want de prijs van zonnepanelen daalde zeer sterk en ook de elektriciteitsprijs steeg opnieuw. De
provincie wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te
investeren.
We bieden een totale begeleiding gedurende het project: aanvraag van offerte, opmaak van een persoonlijk voorstel, bespreking van je dossier, installatie bij je thuis, keuring en aanmelding van de installatie en het bewaken van
een goede werking van de installatie.
Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal je minder of geen elektriciteit aan je leverancier en help je mee aan een
beter milieu.
• inschrijven van 30 mei tot en met 7 augustus via www.samengaanwegroener.be
• bel het gratis nummer 0800 26 177

NOORD-ZUID SAMENWERKING
Amnesty International: schrijfavond
De Schelse afdeling van Amnesty International houdt elke derde dinsdagavond van de maand een schrijfavond in
het gemeentehuis (E. Wilssenszaal - inkom via Fabiolalaan). Op dinsdag 15 mei en 19 juni kan je vrij komen schrijven
tussen 18.15 en 19.50 uur.
Een half uurtje is voldoende tijd om voor gerechtigheid op te komen. Er ligt een modelbrief klaar die je alleen hoeft
over te schrijven en te ondertekenen. De voorbeeldbrief, pen,
papier, omslag en postzegels zijn aanwezig. Je krijgt bovendien een gratis tasje koffie of thee van Oxfam.
• info: Maria Van Hoofstat - 0474 296 090

Maak kennis met je buren uit de hele wereld
Zondag 24 juni organiseert de Mondiale Raad samen met de gemeente een wereldbuffet voor alle inwoners. Breng
een gerecht mee om op het wereldbuffet te delen en neem gratis mee plaats aan de ontbijttafel. We willen alle verschillende nationaliteiten in Schelle bijeenbrengen om samen te eten en te praten.
De mondiale raad zorgt voor koffie, thee, water en fruitsap. Het eten delen we samen. Ben je benieuwd naar alle
verhalen en achtergronden? Wil je je verrijken met de kennis van je buren? Dan ben je meer dan welkom op dit evenement.
• zondag 24 juni van 10 tot 13 uur
• gratis wereldbuffet in de hal van het gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
• inschrijven: info@schelle.be
of telefonisch bij Miel Van De Weyer - 0487 43 68 22 of Maria Van Hoofstat - 03 887 29 72

Wist je dat er 56 nationaliteiten in Schelle wonen!
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SOCIAAL HUIS OCMW
Juridische dienst
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 31 mei 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 14 en 28 juni 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 12 en 26 juli 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 9 en 30 augustus 2018 van 19 tot 20 uur
Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Raadsvergaderingen van het OCMW
De vergaderingen van de raad van het OCMW, die gedeeltelijk openbaar zijn, vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis telkens om 19.30 uur op:
•dinsdag 29 mei 2018
•dinsdag 26 juni 2018
•dinsdag 24 juli 2018
•dinsdag 28 augustus 2018

Gezinszorg, aanvullende thuiszorg en poetsdienst
Als je thuis nood hebt aan hulp of zorg, kan je terecht bij OCMW Schelle. Onze opgeleide medewerkers geven tijdelijk of permanent hulp door de taken waarvoor je niet zelf kan instaan geheel of gedeeltelijk over te nemen.
Welke taken
Via de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg krijg je hulp bij:
- huishoudelijke taken zoals boodschappen doen; wassen, strijken en verstelwerk; koken en invriezen; afwassen;
bedden opmaken; kasten ordenen; schoonmaken; …
- verzorgende taken (hulp bij persoonsverzorging): scheppen van huiselijke en veilige sfeer; dagelijks en wekelijkse
persoonlijke hygiëne; haar-, hand- en voetverzorging; begeleiden bij eten en drinken, begeleiden bij wandelingen
en ontspanning; stimuleren van sociale contacten; luisterend oor; assistentie bij verplaatsingen buitenhuis; …
Dit is geen poetsdienst. Toch helpen de medewerkers mee je woning te onderhouden. Dit kan maximaal de helft
van de per dag voorziene uren innemen.
Via de poetsdienst krijg je hulp bij:
- schoonmaaktaken waarvoor je zelf niet meer kan instaan als gevolg van leeftijd, ziekte, handicap of psycho-sociale noodsituatie.
De coördinator komt bij je langs en bekijkt wat onze poetshulp aan huis voor jou kan betekenen. Er is geen wachtlijst, dus hulp kan snel opstarten.
Kostprijs
Je betaalt een gebruikersbijdrage per uur bepaald door de Vlaamse overheid, afhankelijk van je gezinssituatie en
maandelijkse inkomsten.
Info
•Ellen Kuylen - ellen.kuylen@ocmwschelle.be - 0472 27 43 85
•Permanentie maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8 tot 12.30 uur
•Het Muydenhof Assistentiewoningen, Zandstraat 1, Schelle
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IN DE KIJKER
BOEREN & BUREN ONTMOETEN ELKAAR OP DE BUURDERIJ
Het concept Boeren & Buren biedt een simpel antwoord op de vraag: hoe doe ik boodschappen rechtstreeks bij de
boer met het gemak van de supermarkt. Magali Perbal uit de Steenwinkelstraat start vanaf mei het initiatief op in
Schelle. Ze wil de afstand tussen ‘Boer’ en ‘Buur’ zo klein mogelijk houden.
verhaal kijken al deze initiatieven in dezelfde richting. Dat is essentieel om zonder problemen naast
elkaar te bestaan,’ beklemtoont Magali.
Samenwerking met Wereldwinkel
Ook een samenwerking met Oxfam zit in de lift. Hoe
valt dat te rijmen met producten ‘uit de buurt’? ‘Heel
eenvoudig,’ stelt Magali. ‘Koffiebonen, rijst, cacao, …
groeien hier niet. Dan ligt het voor de hand dat we
met een organisatie zoals de Wereldwinkel samenwerken. Maar het sluit niet uit dat er ook koffie kan
worden verkocht van een lokale ambachtelijke
branderij … Mensen moeten vrij zijn in hun keuze.’
Niet alles zal biologisch zijn en dat is een bewuste
keuze. ‘In een ideale wereld zou alles én duurzaam
én met respect voor het milieu én … én … zijn. De
realiteit is echter anders. Daarin moeten we eerlijk
zijn. De Buurderij van Schelle kiest liever voor een
‘waar het mogelijk is’-verhaal. Ik kan opteren voor
biologisch ijs uit Boechout. Maar als in onze
gemeente twee jonge onderneemsters met veel
passie en liefde hun ambachtelijk ijs maken, dan kies
ik voor hen. Zonder twijfel.’
Als medeoprichtster van Milagrow in Aartselaar leerde ze de werking in de landbouw als producent, verdeler en klant kennen. Die ervaring neemt ze graag
mee op haar zoektocht naar ‘Boeren’ in de streek.
Magali Perbal: ‘Vrijdag 4 mei opent de Buurderij van
Schelle haar deuren op het Kerkplein. Je koopt er
lokale en lekkere producten rechtstreeks van boeren
en ambachtelijke producenten uit onze regio. Via de
Boeren & Buren-website kies je vrij wat en wanneer
je bestelt: groenten, fruit, zuivel, vlees, brood, ijs,
bloemen, …
Iedere vrijdag tussen 16.30 en 18 uur haal je de producten af op de Buurderij in het Gildenhuis op het
kerkplein. Daar ontvang je ze persoonlijk van de
Boeren en is er tijd voor een gezellige babbel en een
glaasje om het weekend te beginnen.’
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Kwaliteit uit eigen streek
Een Buurderij geeft een nieuwe mogelijkheid om
kwalitatief voedsel uit de streek te kunnen kopen en
zo mee te bouwen aan een duurzaam inkomen voor
de producent. Meer dan 80% van de totale aankoopprijs, die de ‘boer’ zelf bepaalt, gaat immers direct
naar hem.
‘Mensen die kiezen voor Boeren & Buren zijn niet
noodzakelijk hetzelfde publiek als van de
Plukboerderij of de Voedselteams. In het korteketen-

Meer dan nieuwe manier van boodschappen doen
Magali heeft nog mooie plannen. ‘Het is mijn droom
om samen met het Gildenhuis en de cultuurdienst
een fijne ontmoetingsplaats te creëren waar iedere
Schellenaar welkom is. Interessante voordrachten,
mooie concertjes, sociale projecten, … staan nog op
mijn lijstje. In de winter binnen, bij warmer weer
gezellig buiten. De sfeer van een artisanale markt,
een heerlijk wijntje en wat Franse chansons op de
achtergrond, dat is al een goed begin!’
Hoe werkt de Buurderij?
Je bestelt online in een paar klikken wat je
nodig hebt. Een keer per week, op vrijdag tussen
16.30 en 18 uur, haal je al je boodschappen op in
het Gildenhuis op het kerkplein van Schelle. Het
zijn de producenten zelf bij wie je de boodschappen ophaalt. Zo leer je dus de kaasboer,
groenteboer, melkboerin, … persoonlijk kennen.
Het zijn bovendien allemaal leveranciers uit de
regio.
www.boerenenburen.be
magali.perbal@telenet.be

Openingsfeest met gratis proevertjes
Zondag 20 mei van 14 tot 17 uur
Kerkplein Schelle

‘De Buurderij heeft al een mooi aanbod aan
ambachtelijke producten uit Schelle,
Aartselaar, Hemiksem, Kontich, Bornem,
Melsele, …waar ik volledig kan achterstaan.
Alles is lokaal, dikwijls biologisch en steeds
met passie voor het ambacht geproduceerd.’
Magali Perbal

EERSTE REPAIR CAFÉ IN SCHELLE
Zaterdag 16 juni organiseert de Minaraad het eerste Repair Café in het gemeentehuis van Schelle.
Elektriciens, naaisters, fietsenmakers en messenslijpers staan klaar om je te helpen bij alle mogelijke reparaties.

We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen
waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Francis
Mertens, voorzitter Minaraad: ‘Bezoekers krijgen
gereedschap en materiaal ter beschikking om, met
hulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren. Alles waar wat aan hapert - kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed krijgt in het Repair Café een tweede leven.’
Samen afvalberg verkleinen
Via het Repair Café wordt waardevolle praktische
kennis op een plezante manier overgedragen.
Spullen hoeven niet weggegooid te worden, wat de
grondstoffen en energie om nieuwe producten te
maken beperkt. Door repareren te promoten, verkleint de Minaraad mee de afvalberg.
Via het Repair Café komen buurtbewoners op een
nieuwe manier met elkaar in contact. Francis
Mertens: ‘Als je samen een fiets, een cd-speler of een

broek repareerde, bekijk je die persoon anders wanneer je hem of haar de volgende keer op straat
tegenkomt. Alle lagen van de bevolking worden
bovendien betrokken en vormen zo een sociale mix.
En wie niets om te repareren heeft? Die kan ook een
kop koffie of thee komen drinken en een handje toesteken.
Na 16 juni wil de Minaraad meewerken aan de organisatie van een Repair Café in de Rupelstreek. Wil je
als vrijwilliger mee je schouders zetten onder dit
project? Neem dan ook zeker contact op,’ besluit
Francis enthousiast.
•
•
•
•

zaterdag 16 juni 2018 van 14 tot 17 uur
hal gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
gratis
organisatie: Minaraad Schelle en gemeentebestuur Schelle, met de steun van Netwerk Bewust
Verbruiken.
• info: francismertens@hotmail.com - 0484 50 03 56
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SOCIAAL
KOBO (kinderopvang Boom en omstreken)
KOBO voorziet kinderopvang in een huiselijke sfeer bij onthaalouders. Elke eerste dinsdag van de maand kan je bij
hen terecht in het gemeentehuis van Schelle tijdens hun zitavond van 18.30 tot 19.30 uur (tel. 03 871 98 90).
Kobo-Mediboom vzw, Kerkstraat 54, 2850 Boom
Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
dinsdag van 13 tot 15.30 uur
Info: 03 880 50 91 - info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

Lauro kinderdagverblijven
Bij Kinderdagverblijven Lauro, met ondersteuning van de gemeente, kan je terecht voor de opvang van je kindje.
Voor een rondleiding, kennismaking of verdere info:
• Provinciale Steenweg 125 – Schelle
• info@lauro.be - 0491 59 19 37

Rode Kruis bloedinzameling
Dagelijks paraat staan om levensreddende transfusies te verzekeren is één van de belangrijkste taken van het Rode
Kruis. Zij rekenen op je aanwezigheid tijdens de bloedinzameling in de hal van het gemeentehuis tussen 17.30 en
20.30 uur:
• woensdag 9 mei 2018
• woensdag 1 augustus 2018
• woensdag 31 oktober 2018

BIBLIOTHEEK EN CULTUUR
N I E U W S

I N T E R G E M E E N T E L I J K E

B I B L I O T H E E K

Intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
- Heuvelstraat 111-117 - Hemiksem - 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be
maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 20 uur
woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur
vrijdag: van 13 tot 17 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur
- Antwerpsestraat 24 - Niel - 03 888 30 06 - info@bibniel.be
maandag en woensdag van 14 tot 20 uur
dinsdag en vrijdag van 15 tot 18 uur
zaterdag van 10 tot 13 uur
De intergemeentelijke bibliotheek is gesloten op 1, 10 en 21 mei, 11 en 21 juli en 15 augustus 2018
De catalogus van de bib vind je via ivebica.bibliotheek.be
www.ivebica.be
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Volg de bib via de publiekscatalogus
Sinds een paar maanden vind je de catalogus van de bib via http://ivebica.bibliotheek.be
Tickets voor activiteiten koop je online op de homepagina via het tabblad ‘tickets kopen’.

Maak het jezelf makkelijker
Geef je mailadres door aan de bibliotheek en je krijgt enkele dagen voor het vervallen van de uitleentermijn een verwittiging via mail. Je kan ook lenerskaarten van je kinderen (of andere familieleden) aan je eigen actieve lenerskaart
koppelen. Dit is ook mogelijk voor schoolkaarten. Zo heb je als ouder altijd online zicht op de uitleningen.
Mailadressen van kinderen worden niet aanvaard.
A C T I V I T E I T E N

I N T E R G E M E E N T E L I J K E

B I B L I O T H E E K

Verhalenparade
De voorlezers nodigen alle kinderen tussen 3 en 8 jaar uit voor een gezellig voorleesuurtje in de bib. Na vijf bezoeken krijgen de kinderen een boekencadeautje. Terwijl de
kinderen opgaan in de spannende verhalen genieten de ouders en grootouders van een
kopje koffie of thee. Deelnemen kan gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.
• woensdag 2 en 23 mei en 13 juni 2018 om 15 uur, intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• zaterdag 5 mei en 2 juni 2018 om 11 uur, intergemeentelijke bibliotheek, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

Coderdojo - programmeren voor kinderen
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een Coderdojo-workshop in de bib in Hemiksem. De workshops zijn niet
bedoeld om te gamen, wel om kinderen en jongeren met technische interesse op een speelse manier een stap verder te helpen. Kinderen onder 12 jaar worden best begeleid door een ouder.
• zaterdag 5 mei en 9 juni 2018 van 14 tot 17 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving: www.coderdojobelgium.be/nl

Leer foto’s bewerken: FastStone
De ingebouwde fotobeheercapaciteiten van Windows zijn erg beperkt. Wie een mooie fotocollectie bezit, kan haast
niet zonder een extra programma dat wat functionaliteit toevoegt. FastStone Image Viewer is geen Photoshop
maar biedt toch heel wat bewerkingsmogelijkheden. Het programma kan overweg met bijna alle bestandsformaten. Foto’s converteren, kleuren aanpassen en bijsnijden is een fluitje van een cent.
Deze vorming is een must als je graag met digitale foto’s aan de slag wil gaan op je computer. Je hoeft geen laptop
mee te brengen.
• dinsdag 8, 15, 22 en 29 mei 2018 van 9 tot 12 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Antwerpsestraat 24, Niel
• 3 euro voor 4 lessen
• inschrijven: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

IJsjes in de bib
Zoals de vorige jaren trakteert de bib weer op een gratis ijsje. Iedereen kan aan de balie een bonnetje halen. Aanbod
zolang de voorraad strekt!
• woensdag 23 mei 2018 van 14 tot 17 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• gratis
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Leeskring
Hou je van lezen en wil je graag jouw ervaring delen met andere
boekenliefhebbers? Dan is de leeskring echt iets voor jou.
Alle aspecten van het boek worden uitgebreid besproken: het verhaal, de personages, de schrijfstijl, … Je hoort interessante weetjes over de auteur en over het oorspronkelijke idee achter het boek. In mei staat het boek ‘In vuur en
vlam’ van Tatjana Tolstaja centraal en in juli lezen en bespreken we ‘Oorlog en terpentijn’ van Stefan Hertmans.
• dinsdag 29 mei en 3 juli 2018 van 19.30 tot 22 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• 8 euro, inwoners Hemiksem-Schelle-Niel 6 euro per sessie
• inschrijven: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

Juwelen maken met kralen
Deze workshop is er voor iedereen die sieraden wil leren maken. Je gaat
naar huis met een leuke zelfgemaakte halsketting en bijpassende oorbellen. Iedere deelnemer krijgt de werkbeschrijving voor het maken van een
basisketting. Deelname is gratis, net als het gebruik van tangen, draad en
afwerkmateriaal en oorbelhaakjes. Kralen kan je ter plaatse kopen.
• zaterdag 9 juni 2018 van 10 tot 12.30 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na inschrijving: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

© Inge Cornelis

Workshop internetbankieren
Je leert je je rekeningen beheren en overschrijvingen uitvoeren via het internet. Dit kan zonder je privégegevens vrij te geven. Er wordt gewerkt met fictieve gegevens en veiligheid komt ruim aan bod. Je brengt een laptop (geen
tablet of smartphone) mee of je gebruikt er één van de bib.
• woensdag 20 juni 2018 van 19 tot 21.30 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Antwerpsestraat 24, Niel
• 2 euro
• inschrijven: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

Fototentoonstelling Nel Black
Hobbyschilderes Nelly Vander Beeken, alias Nel Black, is afkomstig uit Hemiksem. Deze creatieve duizendpoot
legt zich toe op schrijven, tekenen, dans en muziek. Zeer apart zijn haar werken: olie en acrylverf, geschilderd op
pluimen.
• tijdens de openingsuren tot 15 augustus 2018, gratis
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal eerste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel

Grote boekenverkoop
Van 25 juni tot en met 7 juli houdt de bibliotheek in Hemiksem tijdens de openingsuren een grote boekenverkoop.
Er worden enkele honderden boeken verkocht zowel fictie als non-fictie: boeken voor jeugd en volwassenen, tijdschriften, strips en een klein aantal vreemdtalige boeken.
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© Giulia Bertelli

Tatjana Tolstaja en Stefan Hertmans

Zomerspaaractie 2018
Om het lezen bij kinderen aan te moedigen organiseren de bibliotheken van de
Rupelstreek ook deze zomer een spaaractie. Kinderen kunnen in elke bib in de
Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor de gelezen boeken krijgen ze stempels. De
spaarkaart is in elke Rupelbib geldig.
Wanneer de kaart vol is, krijgen de kinderen een verrassing. Uit alle ingeleverde
kaarten loten wij enkele gelukkigen. Voor hen ligt er een ‘zomerse’ prijs klaar. Voor
de beste lezer is er uiteraard een aanmoedigingsprijs!
• van 2 juli tot en met 31 augustus 2018
• spaarkaarten binnenbrengen kan tot en met zaterdag 8 september
• in alle bibliotheken van de Rupelstreek
• gratis

A C T I V I T E I T E N

I V E B I C A

-

C U L T U U R

Laarkapelconcerten
Na een intensieve renovatie en een prachtige restauratie schittert de Laarkapel nog
meer dan ooit. In de meimaand kan je tijdens drie concerten dit mooi stukje erfgoed
bewonderen. Leerlingen en leerkrachten van de academie brengen elke keer een
ander programma.
- 17 mei: Raf Van Brandt en Liesbet Moeremans brengen een eigentijdse variant van
werk van Bach en een jazzstuk van Claude Bolling op Fender Rhodes piano en
dwarsfluit
- 24 mei: de Laarkapel wordt gevuld met prachtige gezangen en melodieuze gitaarklanken
- 31 mei: een magnifiek stukje kamermuziek gebracht door een kleine bezetting van
strijkers.
Het aantal plaatsen in de Laarkapel is zeer beperkt. Daarom staat er tijdens het eerste concert op 17 mei naast de
kapel een tent met een scherm waarop je het concert kan volgen. Hiervoor hoef je niet in te schrijven, voor een
plaats in de kapel is het wel noodzakelijk om een ticket te reserveren.
• donderdag 17, 24 en 31 mei 2018 om 19.30 uur
• Laarkapel, Laarhofstraat 1, Schelle
• 5 euro, -26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie HSN 3 euro
• inschrijving: www.ivebica.be (tickets), aan de bibliotheekbalie of bij de cultuurdienst (Fabiolalaan 55, Schelle)

Los Del Tré
Aperitiefconcert ‘Gipsy’
Het vingervlugge gitaartrio Los Del Trè is helemaal klaar om met hun nieuwe
concertprogramma ‘Gipsy’ andermaal het publiek te charmeren. Het gekende
kleurenpalet van klank en ritme in de flamencosfeer blijft voor een deel
behouden, maar deze keer is er ook plaats en ruimte voor muziek en verhalen
uit de zigeunercultuur.
Gitanes hebben immers, door hun verschillende invloeden en achtergronden,
mee hun stempel gedrukt op de Spaanse muziek en cultuur. Gipsy is dan ook
meer dan zomaar een concert … het is een belevenis!
• zondag 27 mei 2018 om 11 uur
• gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
• VVK: 10 euro, 26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie HSN 8 euro
• kassa: 12 euro, 26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie HSN 10 euro
• tickets: www.ivebica.be (tickets), aan de bibliotheekbalie of bij de cultuurdienst (Fabiolalaan 55, Schelle)
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11e Gilliotmarkt zet wereldexpo’s in de kijker
Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum en heemkring
Heymissen stellen ook dit jaar een aantal nieuwe
aankopen voor die een mooie aanvulling bieden op
de unieke vaste collectie van het museum. De jaarlijkse lezing belicht de belangrijke aanwezigheid
van Gilliot op diverse expo’s, waaronder de iconische wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel.
Ook de vaste waarden blijven op post. Zo presenteren verzamelaars een greep uit hun privé-collectie
en kan je restauratieadvies bekomen voor je eigen
tegels.
• zondag 17 juni 2018 van 10 tot 18 uur
• Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Expo ’58 met het paviljoen ‘Kunsten van het vuur’
• gratis
• info: cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Jackobond zingt Marva
In 2018 vieren we Vlaanderen Feest! met een van de meest opmerkelijke
eerbetonen van de laatste jaren. Jackobond
brengt namelijk op weergaloze wijze een
ode aan het werk van Marva.

© Hans Van Geel

Marva heeft in haar rijkgevulde carrière met haar prachtige liedjes zo veel
mensen laten dromen, dromen van ‘Een eiland in groen en blauw’.
Menigeen wordt nu nog steeds intens gelukkig bij het horen van de mooie
nummers zoals ‘Herinneringen’, ‘Rode rozen in de sneeuw’ of
‘Oempalapapero’.
Samen met haar band Jackobond brengt Riet Muylaert deze klassiekers op
een sublieme wijze en bezorgen ze het publiek een geweldige avond.
• vrijdag 6 juli 2018 om 20 uur
• gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
• VVK: 9 euro, 26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie HSN 7 euro
• kassa: 11 euro, 26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie HSN 9 euro
• tickets: www.ivebica.be (tickets), aan de bibliotheekbalie of bij de
cultuurdienst (Fabiolalaan 55, Schelle)

Muziekbijoekes en Vlaanderen Feest
De Muziekbijoekes worden op vrijdag om 19 uur ingezet met een optreden van spring-in-’t-veld Tania De Buyser.
Om 21 uur sluiten de Midnightgroup en Enjoy de avond af.
Op zaterdag passeren vanaf 19 uur alle hits van de Rockin’ en Swingin’ 50’s de revue. Ben je fan van de muziek van
Brenda Lee, Wanda Jackson, Carl Perkins, Red Foley, Elvis Presley, Buddy Holly, dan ben je bij Staykitten aan het juiste
adres. Zij warmen je op om tegen 21 uur klaar te zijn voor een stevig rockconcert door Second Solution.
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Zondag 8 juli staan de Muziekbijoekes in het teken van Vlaanderen Feest. Om 14.30
uur is er topamusement van Clown Rocky. Vanaf 16 uur kan je dan volledig uit je dak
gaan met De Romeo’s! Zij brengen niet alleen een mix van covers, maar ook eigen
tophits. Als kers op de taart eindigen we het feestweekend met een optreden van
ProzaK, De Kreuners Tribute Band.
• vrijdag 6 en zaterdag 7 juli vanaf 19 uur,
zondag 8 juli vanaf 14.30 uur
• sporthal Niel, Landbouwstraat 145
• gratis

Muziek aan de boorden van de Rupel
De ‘Zomer van Niel’ sluit af met een optreden van de Nielse rock- en covergroep Think Twice.
• zondag 26 augustus 2018 vanaf 14.30 uur
• lokaal van de Koninklijke Nielse Rupelsneppen, Legastraat 1, Niel
• gratis

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Pop-jazz-festival
De ensembles uit pop-jazz afdeling brengen hun beste nummers tijdens dit festival. Geniet bij een drankje van wat
de leerlingen tijdens het schooljaar samen repeteerden.
• zaterdag 5 mei, 13-18 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• info: 03 288 27 30 - www.academiehsn.be

Infodag
Iedereen die graag een muziekinstrument wil leren bespelen of die graag met woorden, taal en toneel aan de slag
gaat is welkom op de infodag. Kom vanaf 10 uur om te luisteren naar een leuke instrumentenvoorstelling. Zelf ook
eens proberen? Dat kan!
Hoe zit het met het theoretische gedeelte? Onze leerkrachten aan de infostands zijn er om alle vragen te beantwoorden. Altijd al gedroomd van een acteurscarrière? In de woordafdeling vind je zeker wat je zoekt.
Initiatielessen zijn er al voor zes- of zevenjarigen, maar ook volwassenen kunnen terecht in de academie.
• zaterdag 16 juni, 10 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• info: 03 288 27 30 - www.academiehsn.be

Laureatenconcert
Een aantal leerlingen die afstuderen in de lagere, middelbare of hogere graad tonen nog één keer hun prachtige
werk. Alle laureaten van de academie zijn aanwezig en nemen na het concert hun diploma in ontvangst. Kom jij hen
mee feliciteren?
• zondag 24 juni, 10.30 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• info: 03 288 27 30 - www.academiehsn.be

Laatste nootjes
De academie sluit ook dit schooljaar op grootse wijze af. De
‘Laatste Nootjes’ is de apotheose van een jaar van musiceren,
voordragen, toneel spelen, samen spelen, … van een jaar hard
werken. De academie stelt haar grote en kleine ensembles
voor, de klassen samenzang en haar leerlingen woord.
• woensdag 27 juni, 18 uur (concert 1) en 19.30 uur (concert 2)
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis, kaarten reserveren via
www.academiehsn.be/kalender/activiteiten
• info: 03 288 27 30 - www.academiehsn.be
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SENIOREN
Openkijkdag woonzorgcampus Heide Velden
Zaterdag 23 juni opent woonzorgcampus Heide Velden haar deuren voor het publiek. Tussen 13 en 17 uur ben je welkom voor allerlei activiteiten, muzikale omkadering, kinderanimatie en hapjes uit de eigen keuken. Er zijn rondleidingen achter de schermen van de diverse woonvormen.
Je ontdekt ook het seniorenrestaurant. Dit is een nieuw initiatief waar vanaf september 2018 jongsenioren en senioren terechtkunnen voor een middagmaal tegen een democratische prijs.
• WZC Heide Velden - Fabiolalaan 66 – Schelle
• www.gzaheidevelden.be

Dans- en ontspanningsnamiddag
De seniorenraad verwelkomt alle danslustigen op dinsdag 21 augustus van 13.30 tot 17.30 uur in het sportcafé van
Schelle Sport (Kapelstraat 40). Het duo Enjoy, talent van eigen bodem, zorgt voor de muzikale omlijsting.

Senioren-welzijnsbeurs
Donderdag 4 oktober van 13 tot 17 uur organiseren de seniorenraden van Schelle en Hemiksem een welzijnsbeurs in
Depot Deluxe. Je kan er terecht voor infostands en workshops van instanties/verenigingen die een meerwaarde
kunnen bieden in het leven van senioren.

DIENST VRIJE TIJD
Highlandrun
Een spectaculair parcours van 5 of 10 km met uitdagende hindernissen staat voor je klaar. Je kan deelnemen vanaf
10 tot 13 jaar met begeleiding en vanaf 14 jaar individueel. Je kan zowel individueel als in teams van 4 tot 6 personen meedoen.
Het evenement wordt georganiseerd door 6 studenten van Karel de Grote Hogeschool en ondersteund door Go-Fit
Boom. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel: Vzw Breathe with Noa.
• zaterdag 5 mei 2018, 10 uur
• inschrijven: gofitboom.highlandrun@gmail.com (met vermelding aantal km)
• 10 euro, studenten 8 euro, groepen 35 euro
• https://www.gofit-highlandrun.com/

Duorun en kids run
De Decathlon Duorun loop je met een team van 1 dame en 1 heer. De dame loopt als
eerste 5 km over de dijken van Schelle en langs de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem.
Daarna geeft zij haar loopnummer door aan haar mannelijke partner die de laatste
5 km voor zijn rekening neemt en de finishlijn passeert. Kinderen kunnen deelnemen
aan de Crazy Monkeys Kids Run die start voor de Duorun.
• zondag 10 juni 2018
• park van Schelle, onthaal vanaf 13 uur, start om 15 uur
• kidsrun 2 euro, duorun 20 euro
• inschrijven: www.duorun.be
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Activiteiten zomervakantie
Datum

Activiteit

Leeftijd

Plaats

Opmerking

2 - 6 juli

Speeltuinkamp

2014 - 2010

Schelle

per dag inschrijven mogelijk

Aquakamp

2010 - 2005

Hemiksem

minstens 25m kunnen zwemmen

Watersportkamp
(combikamp of
windsurfen basis)

2008 - 2004

Hazewinkel

minstens 100m kunnen zwemmen

9 - 13 juli

Danskamp

2011 - 2001

Schelle

11 juli ook

16 - 20 juli

Sportieve sprookjes

2014 - 2012

Hemiksem

Rugbykamp

2011 - 2005

Schelle

Magiekamp

2014 - 2011

Schelle

Watersportkamp
(kajak basis of
zeilen basis)

2008 - 2004

Hazewinkel

minstens 100m kunnen zwemmen.
Om te zeilen mag je niet groter
zijn dan 1m65.

Mountainbike en
windsurfen

2008 - 2004

Hazewinkel

minstens 100m kunnen zwemmen

Sportreis door
de keuken

2014 - 2011

Schelle

Watersportkamp
(combikamp of
windsurfen basis)

2008 - 2004

Hazewinkel

minstens 100m kunnen zwemmen

2008 - 2004

Hazewinkel

minstens 100m kunnen zwemmen

1 - 3 augustus

Striptekenen

2011 - 2004

Schelle

6 - 10 augustus

Professor Kierewiet

2014 - 2006

Schelle

Taalsportkamp
(Frans)

2007 - 2002

Schelle

7 augustus

Paintball

2005 - 2002

Stabroek

13 - 17 augustus

Onderwaterwereld

2014 - 2011

Schelle

15 augustus niet

2012 - 2010

Schelle

per dag inschrijven mogelijk

Omnisportkamp

2009 - 2005

Schelle

Watersportkamp

2008 - 2004

Hazewinkel

minstens 100m kunnen zwemmen

2011 - 2003

Schelle

per dag inschrijven mogelijk

23 - 27 juli

30 juli 3 augustus

20 - 24 augustus Speelkamp

(combikamp of
windsurfen basis)
27 - 31 augustus

Sportclubweek

Op www.schelle.be bij de rubriek vrije tijd vind je een beschrijving van alle activiteiten. Kinderen kunnen tijdens de
zomermaanden ook terecht in de buitenschoolse kinderopvang De Schellebel. Vooraf inschrijven is voor de kinderopvang en de kampen verplicht.
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Inschrijvingen kinderopvang De Schellebel
Vanaf maandag 7 mei om 7 uur:
- online via het inschrijfsysteem op www.schelle.be
- bij problemen: elke maandag welkom in De Schellebel
tussen 16 en 18.30 uur
- info: schellebel@schelle.be - 03 877 41 17

Inschrijvingen kampen
Vanaf dinsdag 8 mei om 18 uur:
- online via het inschrijfsysteem op www.schelle.be
- op de dienst Vrije Tijd tijdens de openingsuren
- info: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Op onderstaande dagen gaan de vaste sporten niet door:
- zaterdag 5 en zondag 6 mei: tafeltennistornooi
- 18 juni tot 17 uur, 19 juni tot 16 uur, 20 juni tot 17 uur, 21 juni tot 17 uur, 22 juni tot 12.30 uur: zomerschoonmaak

Sluitingsdagen Sportcomplex Scherpenstein
- dinsdag 1 mei: Feest van de arbeid
- donderdag 10 en vrijdag 11 mei: O.H. Hemelvaart en compensatiedag
- maandag 21 mei: Pinkstermaandag
- jaarlijks verlof van zaterdag 23 juni tot en met zondag 29 juli 2018

Sleep in
De dienst Vrije Tijd en de jeugdraad van Schelle organiseren zaterdag 16 juni de ‘Sleep in’ in de turnzaal van GBS De
Klim. Het wordt een combinatie van een interactieve goochelvoorstelling en een supergezellig slaapfeestje!
Kinderen van 6 tot en met 10 jaar zijn welkom.
Om 19.15 uur start de goochelact ‘De Professor’. ‘De Professor’ is soms verstrooid. Gelukkig heeft hij zijn trouwe lampje
‘Edison’ dat begint te branden als hij een idee heeft … of als hem een lichtje opgaat! De Professor doet échte proeven en zoekt samen met de kinderen naar de verklaring. Hij demonstreert zijn laatste nieuwe uitvindingen die een
tikkeltje magisch zijn. Is ‘De Professor’ een wetenschappelijke goochelaar? Of een goochelende wetenschapper?
Wie zal het zeggen?
Na de act maken we ons bed op en gaan we slapen. ’s Morgens volgt dan een gezellig en lekker ontbijt!
Kindjes die enkel naar de voorstelling komen kijken, worden om 20.15 uur opgehaald. Kinderen die blijven slapen
haal je op zondag 17 juni om 9 uur op.
• zaterdag 16 juni 2018 vanaf 19.15 uur
• voorstelling gratis, slapen en ontbijt 2 euro
• inschrijven verplicht vanaf 8 mei: www.schelle.be (dienst Vrije Tijd online inschrijven) of op de dienst Vrije Tijd

Binnenspeeltuin
Woensdag 27 juni en maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli toveren we de sporthal om tot een heuse binnenspeeltuin.
Kinderen van 3 tot 14 jaar kunnen zich hier uitleven van 13 tot
18 uur voor 5 euro.
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TOERISME RUPELSTREEK
Smikkeltocht door Rupelstreek en Klein-Brabant
Zondag 15 juli organiseren de vrijwilligers van Toerisme Rupelstreek voor de 14de keer hun smikkeltocht. Zij stippelden een mooie fietstocht van ruim 30 km uit door de Rupelstreek en Klein-Brabant. De tocht vormt een lus, je komt
dus altijd terug uit op de vertreklocatie. Op vier locaties krijg je heerlijke gerechtjes en/of een drankje voorgeschoteld.
• zondag 15 juli 2018
• 20 euro, -12 jaar 15 euro
• inschrijven nodig voor 6/7: info@toerismerupelstreek.be - 03 880 76 25 of bij Toerisme Rupelstreek in De Schorre
• na betaling ontvang je de drank- en eetbonnen en een routebeschrijving

Zomerzoektocht: Niel langs zijn gezellige plekjes
Tijdens deze wandeling passeer je een aantal historische bezienswaardigheden en de gezellige plekjes van Niel. Aan
de hand van kleurenfoto’s die op het parcours genomen werden, los je een dertigtal vragen op. Als je ook de schiftingsvraag juist inschat en het ingevulde formulier tijdig terugbezorgd, maak je kans op een mooie prijs.
Deelnemen aan deze leuke fotozoektocht is eenvoudig en kan van zaterdag 16 juni tot zondag 16 september.
Schaf je voor 4 euro een deelnameformulier aan (3 euro voor inwoners van Niel):
• Infokantoor Toerisme Rupelstreek, De Schorre, Schommelei 1, Boom
• Gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1, Niel
• Praatcafé Ter Heide, Heideplaats 25, Niel
• Taverne D’A Statie, Stationsstraat 143, Niel
Of bestel via info@toerismerupelstreek.be
Antwoordformulieren kan je binnenbrengen tot uiterlijk maandag 17 september in het infokantoor van Toerisme
Rupelstreek of in het gemeentehuis van Schelle. In het najaar volgt de uitreiking van de prijzenpot. Alle winnaars
krijgen een persoonlijke uitnodiging.
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ALLERLEI
Alarmering van de bevolking in risicozones rond sevesoen nucleaire bedrijven
De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden op de
eerste donderdag van elk trimester getest tussen 11.45 en 13.15 uur.
De volgende test is voorzien op donderdag 5 juli. Op het ogenblik van de test geeft elke sirene een alarmsignaal. Dit
is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene
klinkt de gesproken boodschap ‘proefsignaal’.
Eventuele reacties naar aanleiding van deze testen kan je doorgeven via het mailadres alerte@ibz.fgov.be.

Doe mee aan de 10.000-stappenclash
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag (8.000 voor 65-plussers) beweeg je al
voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich.
In mei neemt Schelle het op tegen bijna 200 Vlaamse en Brusselse gemeenten. We strijden mee in categorieën volgens inwonersaantal. De gemeente die na één maand de
meeste stappen zette in zijn categorie wint.
Sla je slag, want je wint als deelnemer niet enkel aan gezondheidsvoordelen. Elke woensdag is er een prijzenpot voor deelnemers. In het weekend volgen speciale acties, goed
voor enkele extra prijzen.
Stap je Schelle mee naar de overwinning?
• Registreer je gratis op www.10000stappen.be.
• Sluit je aan bij de groep ‘Schelle’.
• Geef elke dag je stappen in. Doe dat via de website of app van 10.000 stappen.
• Volg de route en tussenstand op de wereldkaart en ontdek welke gemeente aan de leiding staat.
Eenvoudig stappen tellen
Tel je stappen met een app, activity tracker of klassieke stappenteller. Meer info hierover vind je op
www.10000stappen.be.

Stem voor je favoriete fietsgemeente en win een fiets!
Nog tot 21 mei kan je stemmen op jouw favoriete fietsgemeentes. Met deze
Publieksprijs zetten de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Vlaamse overheid steden en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes. Stem jij
Schelle mee naar de overwinning?
Stemmen kan via www.fietsgemeente.be. Wekelijks worden enkele gelukkigen
verrast met een fietsknooppuntenkaart of een bon van fietswinkel Fiets!.
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NIET TE MISSEN
Start to walk: voor alle leeftijden
Wandelen is een bewegingsvorm die voor de meeste
mensen toegankelijk is, ook na meerdere jaren van
inactiviteit. ‘Start to walk’ startte op 16 april maar je
kan nog aansluiten op maandagen om 14 uur aan
WZC Heidevelden. De komende maanden kan je
deze wandeling twee keer per week onder begeleiding maken en één keer op eigen kracht herhalen.
• maandagen om 14 uur aan WZC Heidevelden,
startlocatie voor andere wandelmoment varieert
• gratis, verzekering tijdens begeleide wandelingen
• inschrijven: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
• org: seniorenraden Schelle en Hemiksem, Dienst
Vrije Tijd van beide gemeentes en W.S.V

Fietstocht: oude kleiputten nieuwe natuur
Zondag 17 juni nodigen de milieuraden van
Hemiksem, Schelle en Niel je uit om tijdens een
rustige begeleide fietstocht het rijke steenbakkerijverleden van de 3 gemeenten te ontdekken. Je komt
op unieke plekken met spontane en gestuurde
natuurontwikkeling. Achteraf krijg je een drankje in
Natuur.huis De Paardestal.
• zondag 17 juni van 13 tot 15 uur
• vertrek kleiput Terlocht, einde Terlochtweg,
Hemiksem
• aankomst Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel
• milieu@schelle.be - 03 871 98 25

Natuurgebied Kelderijlei:
land van spelt en honing
De gemeente Schelle, Regionaal Landschap
Rivierenland, VELT Zuid-Antwerpen en Natuurpunt
Rupelstreek zetten zondag 2 september het natuurgebied ‘Kelderijlei’ feestelijk in de kijker.
Je wandelt op trage wegen voor één dag, ontdekt de
knotboom en het nest van de boerenzwaluw, geniet
van theater en de belevenissenmarkt of laat je eigen
fruit persen. Fijnproevers schrijven in voor een workshop biobier en biowijn. Er staan ambachtelijke
kazen, speltpannenkoeken, verse fruitsappen en
honinghapjes op het menu. Een middeleeuwse
draailier en akoestische muziekoptredens zorgen
voor extra ambiance.
Het natuurgebied
ligt tussen wandelknooppunt 307 en
310 van wandelnetwerk Rivierenland
en in de buurt van
fietsknooppunt 91.
• zondag 2 september van 11 tot 17 uur, Kelderijlei,
Schelle
• alle activiteiten zijn gratis

Dag van de Schellenaar
Zaterdag 26 mei 2018
Park en Sporthal Schelle

Vlinder je mee in Kelderijlei?
Zaterdag 28 juli is het vlinderdag in het natuurgebied van de Kelderijlei. Dit gebied is langs drie kanten omsloten door een houtkant, enkel naar het zuiden is het open. Natuurpunt Rupelstreek en Velt
Zuid-Antwerpen verwelkomen je in dit aparte
micro-klimaat voor een vrij bezoek langs het vlinderparcours. Om 14 uur start een geleide wandeling
van een uur. Goede wandelschoenen zijn een aanrader.
• zaterdag 28 juli van 10 tot 16 uur
• Steenwinkelstraat ter hoogte van nummer 130
• francismertens@hotmail.com - 03 887 15 24

- 14 - 18 uur: speeldorp in en rondom de sporthal
met attracties voor klein en groot
- 14 - 15.15 uur: Dynamo Zjoss
- 16 - 17 uur: De Bende met Piet Piraat
- 18 - 19.15 uur: Paul Michiels
- 20.15 - 21.30 uur: Vlaanderen Boven Band met
Gene Thomas, Raf Van Brussel en Tinne Oltmans
- tussendoor: Music on Wheels
- drank- en eetstanden door Schelse verenigingen
• - 3 jaar gratis
• 2 euro: toegang park
• 4 euro: toegang park en attracties speeldorp
De uitgebreide folder kreeg je in de bus!
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in Schelle

Mei

24

Di 1

WTC De Beren

Open clubrit 100 km
Start Kattenberg (parking Griene)
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

Snelle Beren 8.30 uur

Di 1

Femma H. Familie

Yoga, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

Di 1

Kunstkring Schelle

Gaby Vercammen, Annie Op de Beeck en
Leopoldine Dussart stellen hun werken
olieverf, pastel en aquarel tentoon
in de gangen van RVT Familiehof, Provinciale steenweg

Wo 2

VIVA SVV

Cursus bloemschikken, tafelarrangementen
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

Do 3

VIVA SVV

Hobby: juwelen - armband deel 1
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Vr 4

Liberale Damesen Juffersbond

Koffietafel, zaal Schuttershof
Info: Afra Claes - 03 887 23 09

Vr 4

Kwb Heilige Familie Schelle

Weekend Duitsland
Inschrijven: Dirk Belderbos - 0478 37 07 24

Za 5

Natuurpunt

Vogels kijken op het noordelijk eiland
Parking Tolhuis (Rupeldijk)
of veerboot 9 uur, terug om 12 uur
Inschrijven: info@natuurpunt.be

Ma 7

Femma H. Familie

Naaisalon, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

19.30 - 22.00 uur

Di 8

Femma H. Familie

Yoga, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

20.00 - 21.00 uur

Wo 9

VIVA SVV

Creatief atelier
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

Di 15

Kantschool Schelle

Kantklossen, PC De Mouterij
Info: Anneke Moortgat - 03 887 00 03

Wo 16

OKRA

Bedevaart naar Scherpenheuvel (bus)
Inschrijven: M. Van Nimmen - 03 887 93 03

20.00 - 21.00 uur

doorlopend

19.30 uur

13.30 - 16.30 uur

17.30 uur

8.50 uur

19.30 uur

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

8.00 uur

in Schelle

Wo 16

VIVA SVV

Workshop huisdecoratie deel 1
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 uur

Do 17

OKRA

Film Jack Stron, PC De Mikman
Info: R. Vervliet - 03 334 74 31

14.00 uur

Do 17

VIVA SVV

Hobby: juwelen - armband deel 2
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Do 24

VIVA SVV

Workshop huisdecoratie deel 2
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 uur

Do 24

OKRA

Busreis Lanaken - Genk
Inschrijven: R. Vervliet - 03 334 74 31

8.00 uur

Vr 25

Vief

Koffietafel, zaal Schuttershof
Info: Frieda Sleeubus - 0475 79 93 86

17.30 uur

Zo 27

Gloria Vocalis

Aperitiefconcert ‘Oorlog’ door gemengd koor
Turnzaal, Sint-Lutgardisschool
Info: 03 887 88 06

11.00 uur

Zo 27

Heemkring Scella

Thema-tentoonstelling:
Interescaut Schelle
Peperstraat 48
Info: 0477 84 32 20

Ma 28

Femma H. Familie

Naaisalon, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

19.30 - 22.00 uur

Di 29

Femma H. Familie

Fietsen naar Steenhuffel
Info: Frieda Mennes - 03 887 73 74

9.00 - 16.00 uur

Di 29

S-Plus

Koffiefeest, Taverne Ravenstein
Inschrijven: Myriam De Neubourg - 0478 34 43 79

16.00 uur

Wo 30

VIVA SVV

Creatief atelier
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 uur

Do 31

VIVA SVV

Hobby: experimenteel schilderen deel 1
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

14.00 tot 17.00 uur

13.30 - 16.30 uur
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in Schelle

Juni

26

Za 2

Kwb Heilige Familie

Stadswandeling Mechelen
Inschrijven: Dirk Belderbos - 0478 37 07 24

Za 2

Natuurpunt

Di 5

Femma H. Familie

Yoga, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

20.00 - 21.00 uur

Wo 6

VIVA SVV

Cursus bloemschikken: zomerdecoratie
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Wo 6

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Djembé
PC De Mouterij
Info: 03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

19.30 uur

Do 7

OKRA

Bingo, PC De Mouterij
Inschrijven: L. De Jonghe - 03 887 82 03

14.00 uur

Do 7

VIVA SVV

Hobby: experimenteel schilderen (1)
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Vr 8

Rode Kruis

Sessie hartveilig, Rode Kruis-lokaal,
Antwerpsestraat 24B, Niel, gratis.
Je leert de technieken van het reanimeren
en gebruik AED-toestel.
Inschrijven: vorming@niel-schelle.rodekruis.be

Vr 8

Vief

Koffietafel, zaal Schuttershof
Info: Frieda Sleeubus - 0475 79 93 86

Za 9

GBS De Klim

Schoolfeest

Za 9

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Femma trakteert
PC De Mouterij
Info: 03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

19.00 uur

Ma 11

OKRA

Leesclub, PC De Mikman
Inschrijven: I. Callaerts - 03 334 74 31

14.00 uur

Di 12

Femma H. Familie

Yoga, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

Mei

Vogels kijken op het noordelijk eiland
Parking Tolhuis (Rupeldijk)
of veerboot 9 uur, terug om 12 uur
Inschrijven: info@natuurpunt.be

8.50 uur

13.30 - 16.30 uur

19.00 - 22.00 uur

17.30 uur

13.30 - 19.00 uur

20.00 - 21.00 uur

in Schelle

Di 12

S-Plus

Bingonamiddag, taverne Ravenstein
Info: Marc Scillie - 03 887 26 61

14.30 uur

Di 12

Kantschool Schelle

Kantklossen, PC De Mouterij
Info: Anneke Moortgat - 03 887 00 03
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

Wo 13

VIVA SVV

Creatief atelier: juwelen - armband
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 14

VIVA SVV

Hobby: experimenteel schilderen (2)
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Za 16

JUNI WTC De Beren

Open clubrit 220 km naar zee
Start overzet Hemiksem
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

Di 19

Femma H. Familie

Yoga, Zaal Mikman
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

Di 19

Femma H. Familie

Fietsen naar Kieldrecht via waterbus
Info: Frieda Mennes - 03 887 73 74

9.00 - 16.00 uur

Wo 20

VIVA SVV

Bloemschikken en creatief atelier
Gezellig samenzijn, Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 21

VIVA SVV

Hobby: experimenteel schilderen (3)
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Do 21

OKRA

Kermismaal, PC De Mikman
Inschrijven: G. Van Huygevoet - 03 877 60 25

Vr 22

Liberale Damesen Juffersbond

Koffietafel, zaal Schuttershof
Info: Afra Claes - 03 887 23 09

Za 23
Zo 24

Helvoc

Hellvoc Beach 2018

13.30 - 16.30 uur

Snelle Beren 7.00 uur

Op de parking voor het Gildenhuis aan het Kerkplein
ligt 800 ton zand.
Verschillende reeksen - zie website
Inschrijven: http://hellvoc.be/

20.00 - 21.00 uur

13.30 - 16.30 uur

14.00 uur

17.30 uur
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in Schelle
Zo 24

Heemkring Scella

Thema-tentoonstelling:
Interescaut Schelle
Peperstraat 48
Info: 0477 84 32 20

14.00 tot 17.00 uur

Wo 27

S-Plus

Uitstap Nieuwpoort
Inschrijven: Myriam De Neubourg - 0478 34 43 79

Do 28

VIVA SVV

Hobby en bespreking najaar 2018
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Do 28

OKRA

Stadsbezoek
Inschrijven: R. Vervliet - 03 334 74 31

7.30 uur

Wo 4

Kwb Heilige Familie

Fietstocht, vertrek kerk H. Familie
Info: Fons Ielegems - 0485 03 12 53

18.45 uur

Za 7

Natuurpunt

Vogels kijken op het noordelijk eiland
Parking Tolhuis (Rupeldijk)
of veerboot 9 uur, terug om 12 uur
Inschrijven: info@natuurpunt.be

Di 10

S-Plus

Snoepersnamiddag roomijs
Taverne Ravenstein
Inschrijven: Myriam De Neubourg - 0478 34 43 79

14.00 uur

Wo 11

Kwb Heilige Familie

Fietstocht, vertrek kerk H. Familie
Info: Fons Ielegems - 0485 03 12 53

18.45 uur

Wo 18

Kwb Heilige Familie

Fietstocht, vertrek kerk H. Familie
Info: Fons Ielegems - 0485 03 12 53

18.45 uur

Di 24

S-Plus

Bezoek Booms Steenbakkerijmuseum
Noeveren 67, Boom
Inschrijven: Myriam De Neubourg - 0478 34 43 79

14.00 uur

Wo 25

Kwb Heilige Familie

Fietstocht, vertrek kerk H. Familie
Info: Fons Ielegems - 0485 03 12 53

18.45 uur

Do 26

OKRA

Stadsbezoek
Inschrijven: R. Vervliet - 03 334 74 31

7.30 uur

Zo 29

Heemkring Scella

Thema-tentoonstelling: Jaguar
Peperstraat 48
Info: 0477 84 32 20

8.00 uur

13.30 - 16.30 uur

Juli
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8.50 uur

14.00 tot 17.00 uur

in Schelle

Augustus
Wo 1

Kwb Heilige Familie

Fietstocht, vertrek kerk H. Familie
Info: Fons Ielegems - 0485 03 12 53

18.45 uur

Za 4

Kwb Heilige Familie

Fietsbedevaart naar Scherpenheuvel
vertrek kerk H. Familie
Info: Fons Ielegems - 0485 03 12 53

08.00 uur

Za 4

Kwb Heilige Familie

BBQ na fietsbedevaart
Parochiezaal Mikman
Info: Karel Foqué - 0475 64 86 09

19.00 uur

Za 4

Natuurpunt

Vogels kijken op het noordelijk eiland
Parking Tolhuis (Rupeldijk)
of veerboot 9 uur, terug om 12 uur
Inschrijven: info@natuurpunt.be

Za 4

WTC De Beren

Open clubrit 135 km Sean Kelly Malmedy
Start Kattenberg (parking Griene)
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

Ma 6

S-Plus

Uitstap Dendermonde
Inschrijven: Myriam De Neubourg - 0478 34 43 79

Wo 15

WTC De Beren

Open clubrit 100 km
Start Kattenberg (parking Griene)
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

Snelle Beren 8.30 uur

Za 18

WTC De Beren

Open clubrit 240 km naar Namen
Start Kattenberg (parking Griene)
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

Snelle Beren 7.00 uur

Do 23

OKRA

Zomerfeest, PC De Mouterij
Inschrijven: G. Van Huygevoet - 03 877 60 25

Vr 24

Vief

Koffietafel, zaal Schuttershof
Info: Frieda Sleeubus - 0475 79 93 86

Zo 26

Heemkring Scella

Thema-tentoonstelling:
Jaguar
Peperstraat 48
Info: 0477 84 32 20

Zo 26

Waaier vzw

Uitwaaien op de moto, kerkplein Schelle
Met touring motors, zijspannen en trikes,
Gratis, www.waaier.org

Vr 31

OKRA

Daguitstap met de fiets
Vertrek St. Petrus & Paulus
Inschrijven: L. Crevals - 03 887 13 56

8.50 uur

Snelle Beren 6.30 uur

9.00 uur

14.00 uur

17.30 uur

14.00 tot 17.00 uur

10.00 - 18.00 uur

9.00 uur
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in Schelle

Repetitieve activiteiten
MA

DI

WO

DO

30

OKRA Schelle

Kaarten en spellen, PC De Mikman
Info: J. Brits - 03 887 60 88

13.30 uur

OKRA Schelle

Crea, PC De Mikman
Info: I. Callaerts - 03 334 74 31

13.30 uur

Kunstkring Schelle

Tekenen, schilderen, …
Lokaal L. Vereyckenplaats 3
Info: L. Dussart - 03 887 44 27

13.00 - 16.00 uur

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Wandelen - gratis
mei: vertrek station Hemiksem, 20 uur
juni-juli: vertrek station Schelle, 20 uur
augustus: vertrek station Niel, 19.30 uur
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

Sportivo

Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers in de sporthal
Info: I. Lema - 03 887 93 09

20.30 - 21.30 uur

Samana

Hobbyclub, PC De Mikman
Info: K. Lambrechts - 0485 51 13 94

13.30 - 16.00 uur

OKRA Schelle

Petanque, Schelle park
Info: J. Brits - 03 887 60 88

14.00 uur

OKRA Schelle

Fietsen
vertrek kerk St. Petrus & Paulus
2de dinsdag vertrek kapel in Boerenhoek
Info: L. Crevals - 03 887 13 56

13.00 uur

OKRA Schelle

Geloofsgroep eerste dinsdag van de maand
Provinciale Steenweg 64
Info: M. Coveliers - 03 887 44 87

14.30 uur

Amnesty International

Schrijfavond derde dinsdag
E. Wilssenszaal - gemeentehuis
Info: Maria Van Hoofstat - 0474 296 090

18.15 - 19.50 uur

Badmintonclub
Scheve Toren

Sporthal Scherpenstein
Info: Fred De Coen - 0474 98 85 14

10.00 - 11.30 uur

Instaporkest Harmonie

Repetitie van het jeugdorkest o.l.v.
Koen Maes, taverne Ravenstein
Info: L. Van Dyck - 0499 72 10 26

18.30 - 19.45 uur

Koninklijk HarmonieOrkest
Schelle

Repetitie van het HarmonieOrkest o.l.v.
Dirk De Caluwé, taverne Ravenstein
Info: Jasmien O - 0476 25 55 96

Gemeentelijke Sportraad

Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein

20.00 - 22.00 uur

10.00 - 11.00 uur

in Schelle
S-Plus

Hobby- en handwerknamiddag
Taverne Ravenstein
Info: M. Van den Bruel - 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

S-Plus

Deelname spelletjes en kaartnamiddag
van VIVA SVV, taverne Ravenstein
Info: M. De Neubourgh - 0478 34 43 79

14.00 - 16.00 uur

Sportivo

Conditie- en gezondheidstraining
30 tot 70+ers in de sporthal
Info: I. Lema - 03 887 93 09

20.00 - 21.00 uur

Zangkoor Gloria Vocalis

Repetitie
refter Sint Lutgardisschool
(ingang Rupelstraat)
Info: M. Wachters - 03 887 39 78

20.00 - 22.00 uur

Schelse Vissers

Kaartprijskamp
kantine Schelse Vissers
Info: E. Maris - 0475 64 25 02

Aquagym

Zwembad van Hemiksem
(behalve in juli-augustus)
Enkel inkom zwembad betalen,
aquagym is gratis, 10 tot 99 jaar
Info: C. Apers - 03 887 27 79

12.00 - 13.00 uur

Badmintonclub
Scheve Toren

Sporthal Scherpenstein
Info: Fred De Coen - 0474 98 85 14

10.00 - 12.00 uur

VR

kwb*SchelleLeeft!

Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé, een gezellig praatcafé,
elke tweede vrijdag van de maand,
iedereen welkom
PC De Mouterij
Info: Dirk Gys - 0486 86 27 97 dirk@schelleleeft.be

vanaf 19.00 uur

ZA

KWB H. Familie

Kaartprijskamp, tweede zaterdag
PC De Mikman
Inschrijven vanaf 19 uur
Info: M. Eeckeleers - 03 887 97 91

ZO

Parochiaal centrum

PC De Mouterij is open
Praatcafé en kaarten
Info: F. Serrien - 03 877 07 82

10.00 - 13.30 uur

Parochiaal centrum

PC De Mikman is open
Praatcafé
Info: D. Vranken - 0486 10 34 99

10.00 - 13.30 uur

WTC De Beren

Open clubrit 75-100 km
start Kattenberg (parking Griene)
Raadpleeg www.wtc-de-beren-schelle.be
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

14.00 uur

20.00 uur

Comfortberen 9.00 uur
Snelle beren 8.30 uur

31

GEMEENTEDIENSTEN
GEMEENTEHUIS.

BIBLIOTHEEK.

Fabiolalaan 55, ingang via Peperstraat 38
Algemeen nummer 03 871 98 30
Faxnummer 03 870 36 05
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag
Woensdag

08.30 - 12.00 uur
18.00 - 19.30 uur
13.00 - 16.30 uur

Woensdagnamiddag is het gemeentehuis enkel
toegankelijk voor de uitreiking van identiteitskaarten (dienst bevolking)
Rechtstreekse telefoonnummers
Secretariaat/Personeel
Communicatiedienst
Bevolking/Burgerlijke Stand
Financiële Dienst
Ruimtelijke Ordening
Openbare Werken
Milieudienst
Financieel beheerder
Cultuurdienst

03 871 98 31
03 871 98 28
03 871 98 35
03 871 98 42
03 871 98 46
03 871 98 49
03 871 98 52
03 871 98 56
03 871 98 24

Heuvelstraat 111-117
Hemiksem
Tel. 03 288 27 40
Maandag 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag
16.00 - 20.00 uur
Woensdag 10.00 - 12.00
en 13.00 - 20.00 uur
Donderdag 16.00 - 20.00 uur
Vrijdag
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 12.00 uur

Antwerpsestraat 24
Niel
Tel. 03 888 30 06
14.00 - 20.00 uur
15.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.00 uur
gesloten
15.00 - 18.00 uur
10.00 - 13.00 uur

RECYCLAGEPARK.
Kapelstraat
Algemeen nummer 03 877 35 14
Openingsuren
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag

gesloten
13.00 - 17.00 uur
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 19.00 uur
09.00 - 16.00 uur

Vrijdag
Zaterdag

POLITIE.
Fabiolalaan 55, ingang via Peperstraat 38
Rupelse Blauwe Lijn 03 443 09 00
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag
Woensdag

09.00 - 12.00 uur
18.00 - 19.30 uur
14.00 - 16.00 uur

OCMW.
Peperstraat 38
Algemeen nummer 03 887 68 36
Faxnummer 03 887 84 56
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag

08.30 - 12.00 uur
18.00 - 19.30 uur

GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN.
Frans Cretenlaan 61
Algemeen nummer 03 887 63 82

KINDEROPVANG “DE SCHELLEBEL”.
Provinciale Steenweg 207-209
Algemeen nummer 03 877 41 17
Faxnummer 03 877 41 17
Openingsuren
Voor en na de schooluren
Woensdag
Schoolvrije dagen en
vakanties

(niet tijdens weekends en op feestdagen)

DIENST VRIJE TIJD.
Parklaan 3
Dienst vrije tijd: 03 870 35 21
Reservaties sportcomplex: 03 870 35 20
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag, donderdag

GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK EN WOORD
AFDELING SCHELLE
.
Openingsuren secretariaat
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag, zaterdag, zondag
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0494 53 05 42
15.00 tot 20.00 uur
15.00 tot 20.00 uur
15.00 tot 18.00 uur
15.00 tot 20.00 uur
gesloten

07.00 - 08.00 uur
16.00 - 18.30 uur
12.05 - 18.30 uur
07.00 - 18.30 uur

08.30 - 12.00 uur
12.30 - 15.30 uur
12.30 - 16.00 uur
17.00 - 19.30 uur
12.30 - 16.00 uur

Het volgende infoblad verschijnt eind augustus.
Erkende verenigingen kunnen hun activiteiten
van september en oktober die openstaan voor
een ruim publiek doorgeven voor publicatie.
Aankondigingen vóór 1 juli 2018 bezorgen aan de
communicatiedienst
- per post: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
- per mail: info@schelle.be.
Beperk de tekst tot aard van de activiteit, plaats,
uur en organisator.

