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Beste inwoners,
In september stappen meer dan 1.100 lagereschoolkinderen 
in onze gemeente de schoolpoorten binnen. Ongeveer 1/3 
van hen komt van buiten Schelle. Het is bijna een basis-
school op zich. Kwaliteitsonderwijs werkt wervend. Zonder 
meer zijn Schelse scholen goede scholen.

Goed onderwijs is mensenwerk. Laat elke schoolmede-
werker steeds de kracht vinden om met warme bezieling, 
hartelijke betrokkenheid en professionele overgave zijn 
belangrijke opvoedings- en vormingstaak ter harte nemen. 
Laat elke jongere met een rugzak aan goede voornemens en 
perspectiefvolle verwachtingen aan de slag gaan. Het zijn 
basisvoorwaarden voor een kansrijk en zinvol leertraject.

Meer mensen op de fiets
In de schoolomgeving kan het vooral ’s morgens vrij hectisch 
zijn. Op minder dan een half uur worden enkele honderden 
kinderen ofwel met de auto afgezet of komen ze al fietsend 
of stappend toe. Ook al is het één grote kluwende beweging, 
toch verloopt dit - enigszins paradoxaal - vrij veilig.

Een fijne schakel in de zorg rond verkeersveiligheid om en 
rond de school vervullen de gemachtigde opzichters. Met 
grote verantwoordelijkheidszin begeleiden zij kinderen bij 
het oversteken van gevaarlijkere kruispunten in de nabij-
heid van de school. Proficiat voor deze waardevolle inzet.

Fietspooling, een systeem waarbij (groot)ouders kinderen in 
kleinere groepjes al fietsend begeleiden, vermindert de druk 
naar de schoolomgeving. Wie tijd wil maken voor een derge-
lijke fietsbegeleiding kan zich melden bij de schooldirectie.

‘Meer mensen op de fiets’, is de ambitie van het bestuur. Het 
voorbije academiejaar werkten studenten van de Thomas 

More Hogeschool als eind-
werk concepten uit om de 
fiets als verplaatsingsmid-
del te promoten. In overleg 
met ons bestuur en 
afgestemd op onze lokale 
mogelijkheden ontvingen 
we een rijke oogst aan 
ideeën om een attractieve 
en sportieve fietscam-
pagne over Schelle uit te 
rollen. Samen met hen 
gaan we hiermee verder 
aan de slag.

 
Laat je fiets gratis graveren 
Een belangrijke actie om een fietsdiefstal te voorkomen 
is het laten graveren van je fiets. Vanaf dit najaar kan je 
hiervoor terecht in het gemeentelijk werkmagazijn. Op 
het fietsframe brengen we het rijksregisternummer van 
de eigenaar aan met een moeilijk te verwijderen label. 
 
Het graveren van je fiets is gratis. Dit kan elke laatste 
donderdag van de maanden februari, mei, augustus en 
oktober vanaf 9 uur. Je maakt hiervoor een afspraak via 
het digitale loket van onze website (www.schelle.be) of je 
komt langs op het onthaal van het gemeentehuis. 

Ruimte voor water
Twintig jaar geleden, september 1998, sloeg het noodweer 
toe. Straten van de parkwijk, Kerkhofstraat en omgeving, 
Provinciale Steenweg, Stuyvenbergstraat, Vlietstraat, de 
kerkomgeving, Steenwinkelstraat, Bloemenwijk, het grote 
poldergebied … grote delen van Schelle stonden onder wa-
ter. De hulp van meerdere brandweerkorpsen, het leger en 
de civiele bescherming waren noodzakelijk.

Hoewel natuurkrachten nooit in te schatten zijn, mag 
gezegd dat in dit waterdorp het tij keerde. De bouw van 
een gigantische pompinstallatie aan de Benedenvliet 
(1999), de grondige vernieuwing van de pompinstallatie 
aan de Wullebeek, een uitgebreide reeks van grote en kleine 
maatregelen zowel op openbaar domein (ontdubbeling 
van riolering, extra ondergrondse waterbuffercapaciteit, 
aanleg van wadi’s, aanleg van een nooddijk, ontharding van 
de bodem, aanplantingen, …) als bij particulieren (plaatsing 
van regenwaterputten, aanleg van groendaken, …) houden 
Schelle sinds 1999 - behoudens enkele beperkte knelpunten 
- nagenoeg droog. 

De aanleg van drie kilometer gracht langsheen de Steen-
winkelstraat en door de weilanden van de Bovenvliet is een 
tweede fundamentele stap in de voorkoming van water-
overlast. Een derde grote maatregel is in voorbereiding. Bij 
de geplande herstructurering van de Fabiolalaan wordt de 
aanleg van een brede gracht voorzien om het regenwater 
van een gebied van ongeveer negen hectare verharde ruim-
te op te vangen. 

Colofon
Gemeentelijk informatieblad, 
verschijnt vijf keer per jaar.
 
Redactie: Dienst communicatie, 
Fabiolalaan 55, Schelle, 
tel. 03 871 98 34, info@schelle.be

Vormgeving en druk:  
Antilope De Bie, Duffel

VU: College van burgemeester en 
schepenen, Fabiolalaan 55, Schelle 
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De aanleg van drie kilometer gracht langs de Steenwinkel-
straat en door de weilanden van de Bovenvliet is fundamen-
teel in de voorkoming van wateroverlast.
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Watercapaciteit verruimen
Daarnaast start de studie voor de opmaak van hemelwater-
plannen: voor elke nieuw groot bouwwerk moet ruimte voor 
wateropvang en wateropslag voorzien worden. Opslag van 
regenwater en waterinfiltratie zorgen voor minder snelle 
uitdroging in periodes van warmte en droogte. Ruimte voor 
opslag van proper regenwater als reserve voor periodes van 
droogte is een noodzakelijke maatschappelijke opdracht.

De komende maanden staan twee acties op het programma 
om de wateropvangcapaciteit te verruimen. In het najaar 
wordt het wateropvangbekken aan de Benedenvliet ontslibd 
en begin volgend jaar wordt de dijkrug van de Grote Struis-
beek in Aartselaar (Kleidaallaan) verlaagd zodat bijkomende 
bufferruimte in het achtergelegen gebied ontstaat.

Ook de vernieuwde Steenwinkelstraat en Tuinlei realiseren 
voor haar directe omgeving en voor de gehele gemeente een 
belangrijke meerwaarde. De financiering werd mogelijke 
gemaakt met gewestelijke en provinciale subsidies en eigen 
gemeentelijke financiële middelen. Ongeveer drie kilometer 
brede grachten als bufferruimte voor water, minder verharde 
oppervlakte en meer waterinfiltratie in de bodem, geen bo-
demverontreiniging meer door afvalwater, vergroening van 
de straten met enkele honderden bomen en paar duizen-
den planten, verhoogd fietscomfort door ontdubbeling van 
brede, betonnen fietspaden, snelheidsvertragende wegin-
richting met trajectcontrole en openbare verlichting met 
energiezuinige leds waarderen deze omgeving sterk op. 

Ze geven extra positieve uitstraling naar onze gemeente. 
Deze werken dragen structureel bij in de voorkoming van 
wateroverlast in het centrum: het regenwater van ongeveer 
één derde van het grondgebied van onze gemeente komt 
niet meer door het centrum, maar wordt rechtstreeks afge-
voerd naar de Bovenvliet!

De komende weken vinden er nog een aantal ingrepen en 
bijsturingen plaats. De verkeershinder zal beperkt zijn. De 
beplanting vraagt nog wel een bijzondere aandacht: een 
deel moet nog verder worden aangeplant en door de droog-
te deze zomer zal een groot deel moet vervangen worden.

Richting 70 hectare bos
De plantactie ‘Behaag … Natuurlijk’ startte 25 jaar geleden in 
Schelle, toen nog ‘Behaag … de Rupelstreek’ genoemd. Vanuit 
de Rupelstreek deinde deze actie in alle richtingen van de 
provincie uit. Enkele miljoenen planten en struiken werden 
doorheen die jaren aangeplant. Ook in Schelle …. en dit jaar 
opnieuw. Verder in dit infoblad vind je alle informatie om 
je nieuwe planten en bomen te bestellen. Proficiat aan de 
initiatiefnemers voor hun 25-jarig engagement.

Met een subsidie van minister Schauvliege van 188.000 euro 
kocht de provincie aansluitend aan het Berrenheibos 7,5 
hectare aan. Over drie jaar moeten deze gronden bebost zijn. 

Het Berrenheibos zal dan minstens al 13 hectare groot zijn. 
Nog eens een aansluitend gebied van 10 hectare wordt hier 
wellicht op korte termijn aan toegevoegd. Zo krijgen we één 
groot samenhangend natuurgebied van ruim 23 hectare. De 
opdracht om hier een 3D-voorstelling van te maken loopt. 
Dit maakt het mogelijk een virtuele kijk te nemen in dit 
gebied en een indruk op te doen van het grote eindresultaat 
van dit natuurgebied-in-ontwikkeling.

Aan de overzijde van het Berrenheibos en in aansluiting met 
het Kerkebos wordt eind dit jaar nog eens 1 hectare bos aan-
geplant samen met het Regionaal Landschap Rivierenland 
en Bosgroep Zuidrand. Zo zal 3 hectare bos aan de overzijde 
van het Berrenheibos over jaartje gerealiseerd zijn.

70 hectare bos in Schelle - of één tiende van het grondgebied 
- is geen naïeve droom meer: het wordt haalbare realiteit! 
Bomen vervullen heel wat belangrijke functies. Het zal onze 
lokale gemeenschap ten goede komen. In deze groene omge-
ving kan Chiro-Schelle haar nieuwe thuis uitbouwen.

Aan de overzijde van het Berrenheibos is over een jaar 3 hec-
tare extra bos gerealiseerd. Chiro Schelle zal er haar nieuwe 
thuis uitbouwen.

Nieuwe weginfrastructuur
Voor de aanleg van de fietsostrade vanuit Niel over Schelle 
naar Hemiksem starten in Schelle de komende weken de 
noodzakelijke grondverwervingen. 2019 zal nodig zijn voor 
de verdere administratieve afhandeling van dit dossier, 
uitvoering wordt 2020. Het fietspad langsheen de Bovenvliet 
kan wellicht in 2019 in uitvoering raken. De aanleg van een 
brug over de Benedenvliet tussen Hemiksem en Schelle staat 
nog steeds op het werkprogramma.

De aanleg van de Suyslaan (omgeving voetbalterreinen) met 
een wadi en een speelruimte is eind oktober voltooid. De 
weginfrastructuur met ruime grachten voor en rond de 32 
sociale koopwoningen in aanbouw aan de Tuinlei zal tegen 
eind november af zijn.

Asfalteringswerken in de Peter Benoitplein, de Boerenkrijg-
wijk en de Stuyvenbergstraat-Vlietstraat-Leonard Vereycken 
en enkele kleinere stukken op diverse plaatsen gaan in 
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uitvoering en dit voor een bedrag van ongeveer 200.000 
euro. Een aanbestedingsdossier van 100.000 euro dallerings-
werken is lopende. Hierin zit onder andere de Paepevelden 
en herstellingswerken op meerdere plaatsen gespreid over 
de gemeente. 

Energiezuinige LED-verlichting
De openbare verlichting in alle straten langs en behorend 
tot de werken in de Steenwinkelstraat en Tuinlei zijn op 
korte termijn helemaal overgeschakeld naar energiezuini-
ge ledverlichting. Het gaat om nog een kleine (financiële) 
inspanning. Dit gebeurde reeds in meerdere andere straten. 
Momenteel is de omschakeling in uitvoering in de diverse 
straten van de parkwijk. Dit staat ook gepland bij de dalle-
ringswerken in de Paepevelden.

A12 en N177
Besprekingen over de herstructurering van de A12/N177 zijn 
lopende. De ondertunneling van het middenvak, de eigenlij-
ke A12, ter hoogte van de kruispunten is een verworven idee. 
Vragen over fietsveilige kruisingen met de N177 (de zijbanen) 
blijven bestaan. 

De vaststelling dat de N177 nog meer verkeer dan nu gaat 
aantrekken en dat de N 148 (baan vanuit Hoboken tot Niel/
Boom met o.a. de Fabiolalaan) niet meer ontlast worden, zijn 
voor ons bestuur elementen die absoluut moeten worden 
bijgestuurd. Ook de plaats van het openbaar vervoer op dit 
traject dient verder te worden onderzocht.

 
Zes fitnesstoestellen in het park 
In het groene kader van het park komen één groot com-
bi-toestel en vijf kleinere toestellen. Deze investering van 
17.872 euro moet de sportieve bewegingskansen voor alle 
leeftijden vanaf 14 jaar bevorderen. Kom op je eigen ritme 
en mogelijkheden deze toestellen eens proberen! 

Winkelgelegenheid 
Doorheen de laatste jaren groeide het winkelbestand in onze 
gemeente met enkele zaken geleidelijk aan. De neerwaartse 
trend lijkt doorbroken. De vernieuwde Delhaize en de vergro-
te Aldi versterken het winkelaanbod aanzienlijk. Voeg hier 
nog de winkelpanden langs de A12/N177 bij en de Schelle-
naar heeft op zijn eigen grondgebied, op wandel- en fietsaf-
stand, een zeer aanzienlijk winkelaanbod. Met het Dorpshart 
2020-2030 zal dit - onder de kerktoren - nog uitbreiden.

Schelse financiën kerngezond
In het verleden wezen meerdere studies uit dat de Schelse 
financiën vandaag en naar de toekomst zeer gezond zijn. De 
jaarrekening 2017 bevestigt dit andermaal. De schulden- of 
leningslast was nog nooit zo laag. Op 1 januari 2018 bedraagt 
deze 2.800.000 euro. Aan de andere kant groeide de reserve 
aan tot 11.800.000 euro. Een zeer gezonde toestand.

In heel wat gemeenten kreunen de financiën onder de 
pensioenlasten en worden investeringen uitgesteld en zelfs 
geschrapt. In Schelle staat ervoor de volgende jaren nog heel 
wat op het investeringsprogramma. 

Enkele projecten: bouw nieuwe Schellebel, herstructurering 
van de Fabiolalaan, aanleg van een dorpsplein, wegenis- en 
rioleringswerken in meerdere straten, restauratie van de 
abdij voor de nieuwe intergemeentelijke bibliotheek en 
cultuurruimte, … 

De financiële toestand wijst hierbij uit Schelle helemaal 
geen nood heeft aan een fusie. Integendeel, extra bestuurs-
kracht komt uit goede intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden. 

Voor alle studerenden en alle onderwijsmensen: een frisse 
en goede start van het nieuwe school- en academiejaar!

Voor alle Schellenaren: een fijn najaar met onder andere een 
geslaagde jaarmarktperiode!

Van harte,

Rob Mennes
Uw burgemeester 

 
Infoblad en website in nieuw kleedje 
Je hebt de eerste editie van het vernieuwde gemeentelijk infoblad in je handen. Het blijft 5 keer per jaar gratis in je 
brievenbus vallen. Ook onze site www.schelle.be kreeg een opfrissingsbeurt. Samen met onze facebookpagina hopen 
we dat je snel de gezochte info vindt.  
Opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom via  info@schelle.be of op de infodienst. 
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Feestelijke jaarmarkt
Ook voor de 126ste editie van de jaarmarkt zetten de verenigingen en vrijwilligers hun beste beentje voor. 
Het gemeentebestuur en Autonoom Gemeentebedrijf ondersteunen dit feestgebeuren graag met verschil-
lende attracties en animatie. Begin oktober krijg je nog een folder met het volledige programma in de bus. 
Alvast een voorsmaakje van wat je mag verwachten:

  Zaterdag 20 oktober
»  opening met feestgeschut om 9 uur
»  openwandeling door het college 

van burgemeester en schepenen 
onder begeleiding van de street-
band ‘Goe Vals en uit de Moate’

»  treintje voor minder mobiele senio-
ren voorafgegaan door de muziek-
kapel van Chiro Schelle

»  koopjesmarkt langs Provinciale 
Steenweg

»  veeprijskampen op Chiroweide en 
in Ceulemansstraat 

»  autoshow in de Rupelstraat 
»  straatanimatie
»  DJ straatfestival vanaf 15 uur
»  spetterend vuurwerk achter de 

nooddijk in de Renaat Veremans-
straat om 20 uur

  Zondag 21 oktober
»  gocartwedstrijd vanaf 13 uur voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar

Milieubeurs en bedeling  
restafvalzakken en stickers gft+

  Vrijdag 28 september van 9 tot 17 uur  
 Zaterdag 29 september van 10 tot 14 uur  
 Hal van het gemeentehuis

Op de tweejaarlijkse milieubeurs krijg je handige tips om 
(voedsel)verspilling te vermijden. Bij ‘De Plukboerderij’ kom 
je  meer te weten over duurzame en biologische gemeen-
schapslandbouw. Wil je aan de slag in een eigen moestuin, 
maar  heb je niet voldoende ruimte? Bij medewerkers van 
de Volkstuin Aerdborg krijg je meer informatie over dit 
mooie project. 

Velt licht toe hoe je ecologisch kan tuinieren en Natuur-
punt informeert over de plaatselijke fauna en flora. Ontdek 
je liever streekproducten recht van bij de boer? Dan kan je 
terecht bij Boeren en Buren. 

De Kringwinkel zet hergebruik van goederen in de kijker 
en informeert je over de voorwaarden. Oude batterijen 
kan je achterlaten bij Bebat. Dit en nog veel meer ontdek je 
tijdens een gratis bezoekje.

  milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

 
Hoe werkt de bedeling?

Tijdens de milieubeurs kan je je gratis restafvalzak-
ken en stickers GFT+ afhalen. Alle rechthebbenden 
ontvangen in de loop van september een persoon-
lijke uitnodiging met het aantal zakken en stickers 
waar je recht op hebt. Enkel bij voorlegging van deze 
originele brief krijg je de zakken en stickers mee.  In-
woners van Schelle die op 1 januari 2017 en/of 1 janu-
ari 2018 de gemeente Schelle als hoofdverblijfplaats 
hadden, ontvangen in functie van de grootte van het 
gezin op dat moment een hoeveelheid restafvalzak-
ken en GFT+-stickers. 

Voorbeeld: je bent ingeschreven in de gemeente 
Schelle op 10 januari 2017
• geen recht op huisvuilzakken en GFT+-stickers voor 

het jaar 2017
• wel voor het jaar 2018 op basis van het aantal inge-

schreven gezinsleden op 1 januari 2018

Als de gegevens op de brief niet correct zijn of als je 
geen brief ontvangt, neem dan contact op met de 
milieudienst. Schelse handelaars en zelfstandigen 
kunnen op het moment van de bedeling een formu-
lier invullen waarna ze recht krijgen op een aantal 
restafvalzakken en GFT+-stickers.

I N  D E  K I J K E R
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Gemeenteraad
De gemeenteraadsverslagen kan je inkijken op het 
gemeente secretariaat. Op www.schelle.be vind je 
agenda en het verslag van de gemeenteraadszittingen. 
Een greep uit de behandelde punten van de voorbije 
maanden:

  26 april
 » aanstellen ontwerper voor weg- en rioleringswerken in 

de Fabiolaan, Guido Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, 
Pieter De Concinkstraat, Jan Breydelstraat, Stormsstraat, 
Leopoldstraat, Hamerstraat en De Keyserstraat 

 » functiebeschrijving toezichter der werken

  30 mei
 »  advies jaarrekening Kerkfabriek H. Familie en Sint 

 Petrus en Paulus
 » leningsovereenkomst investeringsenveloppe 2017 AGB
 » goedkeuring ontwerp van akte kosteloze afstand voor 

openbaar nut wegenis- en rioleringsproject Steenwin-
kelstraat 

 » goedkeuring wegentracé en infrastructuurwerken voor 
wegeniswerken verkaveling Frans Cretenlaan 50-60

 » uitoefening voorkooprecht Heidestraat 118 en Steenwin-
kelstraat 66

 » vaststelling lokale verlofdagen 2018-2019 Gemeentelijke 
Basisschool ‘De Klim’

  21 juni
 » kennisname aanstelling financieel directeur van rechts-

wege
 » jaarrekening 2017
 » goedkeuring subsidie ledverlichting Schelle BBC
 » aangepaste overeenkomst projectnota binnengebied 

Peperstraat – Fabiolalaan – Hugo Verriestplaats
 » goedkeuring subsidiereglement jeugd 2019-2025
 » goedkeuring financiering huisvesting vzw Chiro
 » goedkeuring reglement zorgparkeren
 » aanpassing huishoudelijk reglement De Schellebel

Adviesraden
 » Jeugdraad (april - juni): deelname project Tomorrow-

land, buitenspeeldag, aanpassing subsidiereglement 
jeugd, sleep in, Halloweentocht, debattle en checklist 
hygiëne

 » Sportraad (mei - juni): evaluatie privacy vorming en 
duo-run, start to run/walk, vrijetijdsgids, scholenveld-
loop, laureatenviering, zomervakantie en halloween-
tocht

 » Minaraad (maart - mei): overzicht lopende milieu-
vergunningsaanvragen - openbare onderzoeken en 
toelatingen, afwijking geluidsnorm, pesticideninza-
meldag, uitstap 4 juni, repair café 16 juni, fietstocht 17 
juni, statiegeld-alliantie, speelbos en Landschapsfeest 
Regionaal Landschap Rivierenland 2 september

 » Seniorenraad ( juni): evaluatie lezing Luc van de Ven 
en start to walk, infobrochure, dansnamiddag, wel-
zijnsbeurs en memorandum

 » Verkeersadviesraad (mei): verkavelingsaanvraag 
Frans Cretenlaan 50-60

Proficiat aan 
onze inwoners
We publiceren enkel de namen waarvoor de betrokkenen 
toelating tot publicatie verlenen. 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.

Van harte proficiat met jullie huwelijk:
Kevin Verkest en Kim Meyers
Bart Boes en An-Sofie Vantroys
Marc Verbeeck en Brenda Van Damme
Patrik Meuris en Iris De Kock
Glen Leemans en Liesbet Huysman
Michael Roelants en Charlene De Vos
Michael Smagge en Ilse Van de Looverbosch

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen:
Gouden jubileum (50 jaar)
14 september – Fernand Mathius en Diana T’Seyen
21 september - Gerrit Vervoort en Liliane Baeyens
28 september - Leonard Van Heymbeeck en Ernestina Van 
houteghem
28 september - Jean Gorris en Maria Van Steen

Proficiat aan de ouders:
Fleur Stofferis en Benjamin Alaers met de geboorte van 
Olivia Alaers

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S

Gemeenteraad
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Verkiezingen 2018
Zondag 14 oktober 2018 kiezen we de raadsleden van onze eigen gemeenteraad. Uit die leden wordt het colle-
ge van burgemeester en schepenen samengesteld. Tegelijk verkiezen we ook de provincieraadsleden. 

Wie mag kiezen?
Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook 
al bevindt hij zich in het buitenland.

Als Belg ben je stemgerechtigd als je:
 » minstens 18 jaar bent, ten laatste op de dag van de 

verkiezingen
 » niet geschorst of uitgesloten bent van het kiesrecht
 » ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je 

gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt 
afgesloten.

Je krijgt in oktober de mogelijkheid om eens te oefenen 
hoe stemmen met de stemcomputer juist werkt. De oefen-
momenten kom je te weten via www.schelle.be of op het 
gemeentehuis. 

Procedure
Je moet stemmen in de gemeente waar je ten laatste op 1 
augustus 2018 bent gedomicilieerd. Die gemeente ver-
stuurt je oproepingsbrief ten laatste 15 dagen voor de start 
van de verkiezingen. Als je na 1 augustus verhuisde dan 
moet je stemmen in je vorige woonplaats.

Ontving je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog geen op-
roepingsbrief of ben je de oproepingsbrief kwijt? Dan kan 
je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvra-
gen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Ook 
als je jouw identiteitskaart kwijt bent op de verkiezingsdag 
kan je zondag 14 oktober op het gemeentehuis terecht.

Stemmen met een volmacht
Kan je niet komen stemmen? Ook bij deze verkiezingen is 
het mogelijk om bij volmacht te stemmen wanneer je om 
een wettelijke reden (werk, ziekte, vakantie, …) verhinderd 
bent. In dat geval kan je stemmen door een volmacht te 
geven aan een andere kiezer. Die kiezer, jouw volmacht-
krijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht 
uitbrengen. Het volmachtformulier vind je op onze website 
of op het gemeentehuis. 

Zorgparkeren, nu  
ook in Schelle! 
De gemeenteraad keurde een reglement rond parkeren en zorg (P+Z) goed. Zorgverleners zoals bijvoorbeeld 
thuisverplegers hebben vaak moeite om bij het bezoeken van hun patiënten (snel) een parkeerplaats in de 
buurt te vinden.

Zorgparkeren biedt een oplossing. In-
woners kleven een speciale sticker aan 
of bij hun garage of oprit waardoor ze 
zorgverleners de toelating geven om 
er voor korte tijd te parkeren. 

De zorgverlener laat op zijn beurt de 
P+Z kaart zichtbaar in het voertuig 
achter. Op deze kaart staan de nodige 
contactgegevens van de zorgverlener 
vermeld. De parkeertijd bedraagt 
maximaal 30 minuten. 

Inwoners van Schelle die de ruimte 
voor hun garage of inrit ter beschik-
king willen stellen van zorgverleners 

kunnen de P+Z-sticker aanvragen via 
onthaal@schelle.be of een exemplaar 
ophalen aan het onthaal van het 
gemeentehuis. 

De zorgverleners die mogen parkeren 
op een plaats waar een zorgparke-
ren-sticker hangt, vragen een kaart 
aan via www.zorgparking.be. Deze 
kaart moeten ze dan in de auto leg-
gen met hun parkeerschijf. 

   onthaal@schelle.be - tel. 03 871 98 30

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S

 
Kijk op www.schelle.be in welke gevallen je 
een volmacht kan geven en welke documenten 
je dan nodig hebt!

  Info: burger@schelle.be – tel. 03 871 98 35

NIEUW
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Overlast duiven: tips
Al vele generaties maken duiven deel uit van het openbare domein in stedelijke omgeving. Ook in Schelle 
zijn duiven in bepaalde straten een vertrouwd beeld. Vaak zorgen ze echter voor overlast en ongemakken. 
Duivenpoep tast daken, gevels en verflagen aan en vervuilt voetpaden en pleintjes. Duivenpoep en -nesten 
kunnen ook zorgen voor verstopping van dakgoten en afvoerbuizen. Bovendien kan duivenpoep ziektever-
wekkende organismen bevatten en dus een gezondheidsrisico inhouden.

Tips om de overlast te beperken:
 » Voeder geen duiven en laat geen 

voedsel of afval liggen. Deze voed-
selresten of afvalstoffen trekken 
ook ander ongedierte zoals ratten 
aan. Het is bovendien verboden om 
dieren te voederen op openbaar 
domein of publiek toegankelijke 
plaatsen zonder uitdrukkelijke 
toestemming.

 » Reinig regelmatig vensterbanken 
en balkons bij overlast.

 » Plaats eventueel duivenwerende 
pinnen of netten om te voorkomen 
dat duiven nesten kunnen maken of 
rusten op gevels of vensterbanken.

 
Sinds 2001 broedt de slechtvalk aan de 
elektriciteitscentrale. Dit jaar werden 
drie jonge slechtvalken geboren.  

 
Deze vogels kan je geregeld zien jagen 
op duiven in de nabijheid van het cen-
trum. Zo helpen ze mee de duivenpo-
pulatie onder controle te houden.

  milieu@schelle.be - tel. 03 871 98 54

Duurzaam (ver)bouwadvies
Heb je vragen bij je bouwplannen: kan je woning energievriendelijker en duurzamer worden? Is je woning con-
form de nieuwe wetgevingen? Dan kan je in de gemeente terecht voor (ver)bouwadvies op maat van Kamp C.

De adviseur screent je bouwproject en 
geeft tips voor een betere oriëntering 
van je woning, een betere energie- 
en waterprestatie, het gebruik van 
duurzame energiebronnen, isolatie, 
een gezond binnenklimaat en nog 
veel meer. In een uurtje is je ontwerp 
besproken en heb je vragen kunnen 
stellen aan de expert. Het advies is 
volledig gratis!

Een volledig uitgewerkt plan is niet 
noodzakelijk. Je komt best langs in  

 
een vroege fase eventueel samen met 
je architect.

Als inwoner van Schelle krijg je gratis 
(ver)bouwadvies op maandagen van 
13 tot 17 uur in:
 » Niel: 3 september 2018
 » Schelle: 1 oktober 2018
 » Rumst: 5 november 2018 
 » Zwijndrecht: 3 december 2018

  Inschrijven via het gemeentelijk 
woonloket: ro@schelle.be - tel. 03 871 
98 47

Tot 25 september kan je inschrijven voor de groepsaankoop. 
Op 26 september brengen de energieleveranciers tijdens 
de veiling hun beste aanbod uit 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 begeleidt de pro-
vincie je bij de overstap naar je nieuwe energiecontract.

  Info en inschrijven: www.samengaanwegroener.be of 
bel gratis naar 0800 21 134
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In de bib
Bibliotheekweek en 
verwendag

Tijdens de bibliotheek-
week van 8 tot en met 
13 oktober ontleen je 
gratis dvd’s, cd-roms, Wi-
i(U)- en Switch-games. 
Tussen 15 en 20 oktober 
kan de jeugd deelnemen 
aan een wedstrijd om 
een boek te winnen.

In de bib van Niel geniet je zaterdag 29 september 
tussen 10 en 13 uur op de gratis verwendag van een 
gezonde brunch. Je kan dan ook een kijkje nemen in de 
wereld van de ‘virtual reality’. 
Zaterdag 13 oktober van 10 tot 12 uur staan tijdens de 
verwendag in de bib van Hemiksem allerlei gratis activi-
teiten op het programma. 

I N  D E  B I B

Leeskring 
John Steinbeck, Hagar Peeters en 
Isabel Allende 

In onze leeskring bespreken we alle aspecten van het 
boek: het verhaal, de personages, de schrijfstijl, … . Je hoort 
interessante weetjes over de auteur en over het oorspron-
kelijke idee achter het boek.

In september staat ‘De druiven der gramschap’ van John 
Steinbeck centraal, in oktober plaatsen we ‘Malva’ van 
Hagar Peeters in het voetlicht en in november lezen en 
bespreken we ‘De Japanse minnaar’ van Isabel Allende.

 » dinsdag 25 september, 23 oktober en 27 november  
van 19.30 tot 22 uur

 » intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
 » € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie
 » inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

 cultuurdienst (gemeentehuis)

Verhalenparade  
Rupelbib
Voorgelezen worden blijft belangrijk voor het stimule-
ren van de fantasie en de ontwikkeling van het taalge-
voel van een jong kind. 
Kindjes tussen 3 en 7 jaar kunnen op woensdagen 12 
en 26 september en 10 en 24 oktober van 15 tot 16 uur 
luisteren naar de voorlezers in de bib van Hemiksem.

De bib van Niel neemt op zaterdag 6 oktober en 3 
november van 11 tot 12 uur alle kindjes tussen 4 en 8 
jaar mee in de spannende wereld van het prentenboek 
gevolgd door een gezellig knutselmoment.

  gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be, 
in de bib of bij de cultuurdienst

 

Fototentoonstelling  
Unakum
Unakum staat voor eerlijkheid, spontaniteit en puur-
heid. In een ontspannende fotosessie op een locatie 
naar keuze stelt Gita de Swert de kleintjes op hun ge-
mak wat resulteert in mooie foto’s. Ook het maken van 
natuurfoto’s is een passie van deze fotografe. 

 »  van 28 september tot 8 december tijdens  
openingsuren

 » intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel

© Giulia Bertelli’

© Gita de Swert 

© Samuel Zeller
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Activiteiten IVEBICA
Leren programmeren voor jongeren: coderdojo
De vrijwilligers van CoderDojo begeleiden meisjes en 
jongens van 7 tot 18 jaar om op een leuke manier te leren 
programmeren, websites, games, apps en spelletjes te ma-
ken. Zij beginnen met Scratch. Er is geen voorkennis nodig. 
Breng wel je eigen pc mee.

De workshops zijn niet bedoeld om te gamen, wel om jon-
geren met technische interesse op een speelse manier een 
stap verder te helpen. -12-jarigen worden best bijgestaan 
door een ouder.

  zaterdag 15 september en 13 oktober 
van 14 tot 17 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving: www.coderdojobelgium.be
• organisatie IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel i.s.m. Coder-

Dojo Hemiksem

Workshop animatiefilmpje maken voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar
Vertrekkende vanuit woorden fantaseren we erop los. We 
koppelen deze woorden aan beelden en omgekeerd. Ver-
volgens maken we een animatiefilm met deze creaties. De 
bib organiseert deze namiddag samen met JEF in het kader 
van de kunstendag voor kinderen.

  woensdag 31 oktober 2018 van 13 tot 16 uur
• intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be, in de 

bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Beginternet
Stap voor stap leren vrijwilligers je in 9 lessen de basisvaar-
digheden van de computer, het internet en e-mail. Je leert 
werken met de muis en het toetsenbord. Je zet je eerste 
stappen op het internet en ontdekt hoe je een mail opstelt.

  donderdag 6-13-20-27/9, 4-11-18-25/10 en 8/11, 
van 9.30 - 12 uur (reeds volzet) of 19 - 23.30 uur
• Intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
•  € 9 voor de reeks 
• - inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuur-

dienst (gemeentehuis)

Leren werken met een tablet
De bib organiseert een driedelige cursus voor mensen die 
een tablet hebben die werkt met een Android-systeem, niet 
voor iPad. Om praktische redenen wordt de groep voor de 
eerste les in twee gedeeld. Het is belangrijk dat je al een 
beetje met een pc kan werken. Je brengt je eigen tablet 
mee en bij niet courante merken ook de handleiding. 

 eerste les maandag 15 of dinsdag 16 oktober, 
volgende lessen op maandag 22 en 29 oktober van 
9.30 tot 12 uur
• intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
•  € 5 voor 3 lessen
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuur-

dienst (gemeentehuis)

© JEF

© Armand Hollanders

schelle hemiksem

rupelBib

rumst boom niel 
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A C T I V I T E I T E N  I V E B I C A

Ontbijtlezing: Spionage tijdens WO I
Spionage in WO I lijkt in niets op de werking van heden-
daagse inlichtingendiensten. Toen gebeurde alles op ar-
tisanale wijze door gewone maar vindingrijke burgers. Prof. 
Vanneste gaat in op de organisatie, structuur en rol van 
de inlichtingendiensten, de Belgische diensten met bijna 
7.000 agenten, de codeersystemen en transmissiediensten. 
Hoe bleven ze meestal onder de radar van de Duitse con-
traspionage? Met beelden en waar gebeurde verhalen, niet 
altijd met een gelukkige afloop. De strijd tegen de Duitse 
Polizei was een zaak van levensbehoud.

 zondag 4 november vanaf 9.30 uur
• - intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
•  € 12/€ 9 -26 jaar, ontbijt inbegrepen
• - inschrijven voor 29/10: www.ivebica.be, in de bib of bij 

de cultuurdienst (gemeentehuis)

Leren omgaan met stress
Met deze leuke lezing/workshop door Kris van Mijn Oase 
leer je op een boeiende en vrolijke manier je dagelijkse 
stressgehalte aanzienlijk verminderen.

  woensdag 3 oktober van 19.30 tot 22 uur
• intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be, in de 

bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Proeven van klassieke muziek
‘Muziek beluisteren’ is een groep liefhebbers die onder leiding van musicoloog Michael Swolfs van klassieke 
muziek proeft. Je kan de opleiding het hele jaar volgen maar via IVEBICA geniet je alvast drie dinsdagen van 
deze muzikale ontdekkingstocht.

Onderwerpen:
• Welke baanbrekende uitvindingen bepaalden mee de 

loop van de muziekgeschiedenis?
• Vrouwelijke componisten uit de schaduw. Ontdek de 

muzikale parels van dochters, zussen en echtgenotes van 
bekende mannelijke componisten.

• Muzikale raadsels: luister mee naar verborgen bood-
schappen die opgesloten zitten in 

• muzieknoten. 

 dinsdag 4, 11 en 18 september van 14 tot 16 uur  
of van 19.30 tot 21.30 uur
Academie Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 27,  
Hemiksem -€ 30 voor de reeks van 3 sessies 
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij  
de cultuurdienst (gemeentehuis) © Johanna Vogt

© Robin Higgins
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Workshop seizoensgroenten 
en -fruit langer bewaren
Elk seizoen biedt een eigen diversiteit aan verse groenten en fruit. De oogstmaanden van juni tot en met 
half november kennen vaak een overaanbod. Wil je verspilling voorkomen, dan komen naast invriezen tal 
van bewaarmethodes van pas.
  

Ontdek in deze workshop technieken als steriliseren, 
pasteuriseren, (vries-)drogen, zouten, pekelen, fermente-
ren en inmaken met zoet, zuur of alcohol. De lesgeefster 
voorziet zelf proevertjes. Heb je zelfgemaakte jam, chutney, 
zoetzuur, likeur of ander lekkers bij je thuis staan? Breng 
ze gerust mee. Dan proeven we deze en bespreken de tech-
nieken. Deze workshop is georganiseerd in samenwerking 
met Velt.

  woensdag 12 september van 19.30 tot 21.30 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
•  € 12 / € 10 (inwoners Hemiksem-Schelle-Niel)
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de  

cultuurdienst (gemeentehuis)

© Kookeetleef’

Fototentoonstelling
Wysiwyg vs inverse – Jo Op De Beeck
Fotografie wordt nog altijd gezien als de weergave van de realiteit. En dat is ze in zekere zin ook, maar ver-
trekkend van die werkelijkheid kan ze zich ontwikkelen tot een interpretatie ervan. Het is daar waar Jo Op de 
Beeck als beeldend kunstenaar zijn identiteit vindt.

Jo is een beeldenmaker die niet alleen 
zelf fotografeert maar ook sterk gefas-
cineerd is door de grote hoeveelheid 
visuele prikkels die dagelijks via het 
internet binnenkomen. Deze beel-
den gaat hij bewerken, uitvergroten, 
spiegelen, opnieuw fotograferen en 
daardoor ontelbare keren herinterpre-
teren. Zo roepen ze constant vragen 
op en zaaien ze twijfel. 

 van 24 september tot 14 de-
cember tijdens de openingsuren 
van de academie
• extra publieksmoment: zaterdag 10 

november van 11 tot 16 uur
• Academie Muziek en Woord,  

Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• www.ivebica.be
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Kurt Van  
Eeghem  
Kurtoisie
Van meesterverteller Kurt Van Eeghem kom je te 
weten waar de etiquetteregeltjes vandaan komen en 
wat hun nut nog is. 

Een verhaal over het na-apen van wat er aan de koninklijke 
hoven gebeurt, de tocht die de etiquette naar Vlaande-
ren maakte en over de onzin van veel van die ‘opgestoken 
vingertjes’. Maar bovenal, over het alternatief: hoffelijkheid 
anno 2.0. Kurtoisie is een hilarische en leerrijke lezing die 
een andere kijk geeft op hoffelijkheid en omgangsvormen.

  donderdag 4 oktober, 14 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
•  € 4
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de  

cultuurdienst (gemeentehuis)

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

Busuitstap: 
Charleroi,  
stad in  
transitie
We starten met een gegidste rondleiding in het 
fotomuseum, gehuisvest in het voormalige ne-
ogotische karmelietenklooster, waar we verwel-
komd worden met koffie en thee.
 
Na een warme maaltijd in het hippe ‘La manufacture 
Urbaine’ verkennen we het centrum. Een gids voert je 
langs het stadhuis, de imposante Sint-Christoffelba-
siliek en art deco maar ook voorbij street art en toont 
je de metamorfose van deze stad. Op het einde van de 
wandeling bezoek je BPS22, een museum voor heden-
daagse kunst of geniet je zelf verder van de binnen-
stad.

  zaterdag 29 september, vertrek gemeentehuis 
Schelle om 7.30 uur stipt, rond 18.15 uur vertrek naar 
huis vanuit Charlerloi
•  € 52 / € 47 (inwoners  

Hemiksem-Schelle-Niel)
• inschrijven voor 9/9: www.ivebica.be, in de bib of 

bij de cultuurdienst (met vermelding eventuele 
voedingsrestricties)
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Kinderen veroveren  
heemmuseum Bystervelt

Tijdens de vorige editie stelden de leerlingen van het derde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool tentoon. Dit 
jaar voegen de kinderen van het vijfde leerjaar van basisschool De Klim een eigen stuk toe aan de collectie 
en bouwen aan een nieuw tijdelijk en uniek museum. Of het nu een oude camera, foto of medaille is … alles 
heeft een verhaal dat je ontdekt tijdens deze uitzonderlijke tentoonstelling. 

 zaterdag 20 oktober van 10 tot 18 uur, 
zondag 21 oktober van 14 tot 18 uur
• Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 48, Schelle
• gratis
• www.ivebica.be
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J E U G D

Zomervakantie 2018
De zomer was goed gevuld met vele leuke activiteiten die dienst Vrije Tijd met veel enthousiasme organiseerde. Foto’s 
vind je op de facebookpagina van gemeente Schelle.
Om de zomerwerking te verbeteren, horen wij graag je mening. Opmerkingen, ideeën of suggesties mag je doorgeven 
aan de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@schelle.be. Wij hopen dat je een prettige vakantie had, wij althans wel!

Zapposdagen: 
herfstvakantie
Op 29 oktober start de herfstvakantie en doen we 
tijdens de Zapposdagen weer leuke dingen! Op het 
programma staat alvast een bezoek aan de chocolade-
fabriek, een Kleuterdag en een bezoek aan Hidrodoe.

Begin oktober wordt het boekje uitgedeeld in de lagere 
scholen van Schelle (Sint-Lutgardisschool enkel digi-
taal). Op Facebook en de website van de gemeente vind 
je alle informatie.

Sport na 
school 
Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen 
een Sport Na School-pas kopen om na de schoolu-
ren heel goedkoop te sporten. Je kan onder andere 
gaan squashen, zwemmen, trampoline springen, 
freerunnen, … Het volledige aanbod ontdek je op 
www.sportnaschool.be. 

De eerste periode loopt van 24 september 2018 tot en 
met 25 januari 2019. De tweede periode loopt van 28 
januari tot en met 31 mei 2019. Tijdens de weekends en 
schoolvakanties kan je de pas niet gebruiken. 

Prijs SNSpas:
• 1 periode (15 weken): € 30
• 2 periodes (30 weken): € 45

Verzekering via Sport Vlaanderen is inbegrepen. 

 Online inschrijven kan vanaf 1 september:  
www.sportnaschool.be

Dag van de  
jeugd-
beweging
Op vrijdag 19 oktober nemen de jeugdraad en 
de dienst Vrije Tijd graag deel aan de dag van de 
jeugdbeweging. 

Vanaf 7 uur kunnen alle Schelse jongeren of jongeren die in 
Schelle naar school gaan aan de voorkant van het gemeen-
tehuis terecht voor een stevig ontbijt om deze speciale dag 
goed in te zetten. Alles is uiteraard gratis! 

Voor diegene die in het uniform van hun jeugdbeweging 
komen, is er een kleine verrassing. 

 Info: vrijetijd@schelle.be
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S P O RT

Veldlopen 
In het kader van de Vlaamse veldloopweek organiseren de dienst Vrije Tijd en de sportraad een veldloop aan 
de sporthal op woensdag 26 september om 13.30 uur. Kom samen mee bewegen. Deelnemen is gratis! 

Jogging voor kleuters en lagere school
• kleuters, 1ste en 2de leerjaar: 600 meter
• 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: 800 meter

 Inschrijven: bij turnleerkracht van de school
Ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten mogen 
meejoggen. Dit is geen wedstrijd maar een leuke ma-
nier om te bewegen. De kinderen kunnen deelnemen 
aan de jogging OF de wedstrijd.

Scholenveldloop (6-12 jaar)
1ste en 2de leerjaar: 600 meter
3de t.e.m. 6de leerjaar: 800 meter

 Inschrijven: bij turnleerkracht van de school

Omdat meedoen belangrijker is dan winnen, ontvangt 
elke deelnemer aan de jogging en scholenveldloop een 
verrassingspakket en medaille. Per leeftijdsjaar worden er 

ook drie prijzen verloot onder de deelnemende kinderen. 
De school met procentueel het meest aantal deelnemers 
ontvangt de coole wisselbeker. De twee klassen met pro-
centueel het meest aantal deelnemers (leerlingen + leer-
krachten) winnen iets extra. Dus moedig je klasgenootjes 
en leerkrachten aan om mee te doen. Het maakt niet uit of 
je snel kan lopen, beweeg gewoon mee en maak ook kans 
om iets te winnen!

Loopwedstrijd (12-99 jaar)
Dames en heren lopen het parcours van 3 km samen. De 
eerste drie dames en eerste drie heren winnen een prijs! 

 Inschrijven voor 21/9: bij de dienst Vrije Tijd –  
vrijetijd@schelle.be of bij de turnleerkracht van  
de school
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Academie muziek en woord
Van 1 tot en met 29 september kan je inschrijven voor het nieuwe schooljaar tijdens de openingsuren van het 
secretariaat in Hemiksem, Schelle en Niel (zie website). Breng zeker je rijksregisternummer mee (staat op je 
identiteitskaart). Leerlingen vanaf 12 jaar brengen zeker hun identiteitskaart mee. 

Nieuwe leerlingen die vroeger reeds lessen muziek of 
woord volgden in een andere academie brengen hun 
behaalde attesten en getuigschriften mee. Wacht niet te 
lang om in te schrijven, want voor sommige vakken zijn de 
plaatsen beperkt.

Inschrijvingsgeld
• 18 jaar en initiatie: 65 euro + administratiekosten
• 18-24 jaar: 129 euro + administratiekosten
• + 24 jaar: 307 euro + administratiekosten 
Verminderde inschrijvingsgelden en speciale tussenkom-
sten zijn mogelijk. Vraag info op het secretariaat.

Instrumenten huren?
Onze academie heeft verschillende instrumenten die je 
kan huren voor 75 euro per schooljaar: viool, altviool, fagot, 
kinderfagot, klarinet, kinderklarinet, altklarinet, basklarinet, 
hobo, althobo, tenorsax, altsax, sopraansax, hoorn, trompet, 
cornet, bariton, dwarsfluit, altdwarsfluit, accordeon, cello, 
contrabas, gitaar, basblokfluit en tenorblokfluit.

Open klassen
In september ben je welkom in alle klassen voor 1 of 2 
proeflessen. Je kan dan een kijkje nemen tijdens het 
normale lesgebeuren. Zo maak 
je kennis met de leerkracht 
en krijg je een duidelijk 
zicht op de inhoud van 
de lessen. Let wel op 
dat je je voor 29 
september officieel 
inschrijft!

 www.academiehsn.be

Bier met (Rupel)streken!
Degusteren van een streekbiertje, genieten van een sterrengerecht en samen met je vrienden deelnemen 
aan een workshop ... dit kan tijdens ‘Bier met (Rupel)streken!’ op zaterdag 24 november. Na drie succesvolle 
edities van de streekbieren degustatieavond gaan we dit jaar een stapje verder. 

Nieuw in 2018 is dat je niet enkel streekbieren uit de Rupel-
streek mag verwachten, maar bieren uit heel Scheldeland. 
Zo verruimen we het aanbod en nemen we een kijkje over 
de grenzen heen. 

Daarnaast delen bierkenners zoals Sofie Vanrafelghem, 
Luc  De Raedemaeker en Werner Callebaut hun kennis en 
ervaring tijdens de workshops. Top of the bill is de samen-
werking met sterrenchefs uit de streek en PIVA. Samen met 
hen zorgen we ervoor dat je kan genieten van topgerecht-
jes in combinatie met een heerlijk streekbiertje. 

 Zaterdag 24 november van 14 tot 22 uur
San Marco Village - Schelle
Info: www.toerismerupelstreek.be en facebookpagina 
Rupelstreek - tel. 03 880 76 25
Inschrijven is aan te raden, maar niet verplicht.  
Voor de workshops moet je wel inschrijven.

A LG E M E E N

Schrijf in voor  

het nieuwe  

schooljaar!
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Welzijnsbeurs voor senioren
Donderdag 4 oktober van 13 tot 17 
uur organiseren de seniorenraden 
van Schelle en Hemiksem en wel-
zijnsbeurs in Depot Deluxe.

Je kan er terecht voor infostands en 
workshops van instanties/verenigin-
gen die een meerwaarde  
kunnen bieden in het leven van 
senioren.

Laureatenviering
Het gemeentebestuur en de sportraad huldigen op 
vrijdagavond 28 september in Sportcomplex Scherpen-
stein de sportievelingen die in het voorbije seizoen een 
kampioenstitel behaalden of een bijzondere sportpresta-
tie leverden. 

De laureaten van seizoen 2017-2018 (31 juli 2017 - 31 juli 
2018) komen hiervoor in aanmerking. Iedereen die graag 
een kijkje komt nemen is van harte welkom op deze 
huldiging.

Wil je iemand laten huldigen? 
Breng dan voor 5 september 
zijn/haar foto, gegevens en  
prestatie(s) binnen bij de dienst 
Vrije Tijd of mail naar  
sport@schelle.be. 

Warm middagmaal
 
Vanaf september kunnen 60-plussers 
die een zekere band hebben met WZC 
Heidevelden daar terecht voor een 
middagmaal om 12 uur. Voor € 7,50 
krijg je soep, hoofdschotel, nagerecht 
en een glas water. Je bestelt en be-
taalt een week vooraf. 

 Meer info op tel. 03 877 35 80

WZC Heidevelden volgt het voorbeeld 
van WZC Familiehof waar deze moge-
lijkheid ook bestaat. 

 Info: tel. 03 887 00 19
info@familiehof.be
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Vredesboomactie:   
maak een gedicht
In het kader van de vredesboomactie plant de gemeente in november een vredesboom. Deze boom symboli-
seert de herdenking van de slachtoffers van de Groote Oorlog. 

 

Om de boom meer betekenis te geven, roepen we de Schel-
lenaren op om rond het thema oorlog en vrede een gedicht 
te schrijven van maximaal 100 woorden of 8 regels. 
Deze gedichten worden bij de boom opgehangen op 
zondag 11 november. Ook de lagere schoolkinderen worden 
bij deze actie betrokken.  

 Bezorg je gedicht voor 8 oktober aan de milieudienst 
in het gemeentehuis of mail het door naar milieu@schelle.be.

Natuurgebied kelderijlei:  
land van spelt en honing
De gemeente Schelle, Regionaal Landschap Rivierenland, VELT Zuid-Antwerpen en Natuurpunt Rupelstreek 
zetten zondag 2 september van 11 tot 17 uur het natuurgebied ‘Kelderijlei’ feestelijk in de kijker. 

Je wandelt op trage wegen voor één dag, ontdekt de knot-
boom en het nest van de boerenzwaluw, geniet van theater 
en de belevenissenmarkt of laat je eigen fruit persen. Fijn-
proevers schrijven in voor een workshop biobier en biowijn. 
Er staan ambachtelijke kazen, speltpannenkoeken, verse 
fruitsappen en honinghapjes op het menu. Een middel-
eeuwse draailier en akoestische muziekoptredens zorgen 
voor extra ambiance.

Het natuurgebied aan de Kelderijlei in Schelle ligt tussen 
wandelknooppunt 307 en 310 van wandelnetwerk Rivieren-
land en in de buurt van fietsknooppunt 91. Alle activiteiten 
zijn gratis.

DOE    
 MEE!

A LG E M E E N
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Alarmering rond seveso- en 
nucleaire bedrijven

De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risico-
zones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden voor 
de laatste keer getest op donderdag 4 oktober tussen 
11.45 en 13.15 uur.

Tijdens de test geeft elke sirene een alarmsignaal. Dit is 
een gemoduleerde schelle toon die na een korte onder-
breking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene 
klinkt de gesproken boodschap ‘proefsignaal’. 
 

 Eventuele reacties naar aanleiding van deze test kan 
je doorgeven via het mailadres alerte@ibz.fgov.be.

Aankondiging:  
publieksraad pleging over nieuwe  
bijzondere nood- en interventie-
plannen VLS Jules Servaes

Van 5 november tot 4 december 2018 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging 
over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van VLS Jules Servaes. Als inwoner van 
Schelle kan je de ontwerpteksten raadplegen en opmerkingen formuleren.

VLS Jules Servaes is een Sevesobedrijf. 
Dit is een onderneming die gevaar-
lijke stoffen produceert, behandelt, 
opslaat of vervoert. Onder gevaarlijke 
stoffen verstaan we alle stoffen die 
ontvlambaar, giftig of ontplofbaar 
zijn. België telt ongeveer 380 Seveso-
bedrijven. Info over dit onderwerp 
vind je op www.seveso.be.  

Een BNIP is een document dat de 
overheid opstelt om zich voor te 
bereiden op bepaalde noodsituaties. 
Het plan bevat specifieke informatie 
die de hulpdiensten en de overheid 
in staat stelt om snel en doeltreffend 
te reageren op elk mogelijk gevaar. 
Een BNIP beschrijft onder meer de 
mogelijke risico’s, de alarmerings - 

 
procedures en de beschermings-
maatregelen voor de bevolking.

De ontwerpteksten van het nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interventieplan 
raadplegen kan enkel ter plaatse en 
na afspraak in de kantoren van de 
Federale Dienst Noodplanning van de 
Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). 
De raadplegingsperiode loopt van 5 
november tot 4 december 2018. Een 
afspraak maken kan via tel. 03 204 03 
60 of mail noodplanning@fdgant-
werpen.be. 

Opmerkingen, vragen of adviezen bij 
de ontwerptekst kan je doorgeven 
aan de Federale Dienst  
 

 
Noodplanning van de Gouverneur. 
Je ontvangt daarvoor ter plaatse een 
invulformulier. 
Het ingevulde formulier kan je voor 
15 januari 2019:
• overhandigen op de locatie van  

de raadpleging
• mailen naar  

noodplanning@fdgantwerpen.be 
• sturen naar FOD Binnenlandse  

Zaken, Federale Dienst Nood-
planning, Italiëlei 4 bus 16, 2000 
Antwerpen. 

 Info: tel. 03 204 03 60 
 noodplanning@fdgantwerpen.be

!
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Leer stap voor stap op jouw 
tempo

Ben je 18 jaar of ouder? Heb je weinig schoolopleiding of heb je kansen gemist? Dan is CBE Open School  
regio Mechelen misschien iets voor jou. Vanaf september starten er drie cursussen in hun lokalen in Boom  
(C. Silvertopstraat 15). De lessen zijn gratis. Je betaalt alleen een kleine bijdrage voor cursusmateriaal of  
kopiekosten.
 
Gezondheid en beweging
Dinsdagen van 11 september tot 20 november 2018, van 13 
tot 16 uur
Je leert hoe je het best en goedkoopst kan zorgen voor 
jezelf. Met onder andere de nieuwe voedings- en bewe-
gingsdriehoek, gezonde voeding, meer bewegen in je da-
gelijks leven, het belang van slapen, zelf zeep maken, EHBO, 
ontspannen en hygiëne in de keuken. Deze cursus is voor 
Nederlands- en anderstaligen.

Frans
Maandagen van 17 september 2018 tot 20 mei 2019, van 
18.30 tot 21.30 uur
Je leert jezelf voorstellen, een praatje maken, de klok lezen, 
iets bestellen in een restaurant, de weg vragen en je plan 
trekken op reis. Als afsluiter oefen je wat je leerde tijdens 
een uitstap. Het kan een voorbereiding zijn op verder Frans 
studeren in een CVO of gewoon een eerste kennismaking 
met de Franse taal.

Bankieren vandaag
Maandagen van 19 november 2018 tot 14 januari 2019, van 
13 tot 16 uur
We maken orde in de papieren en regelen onze bankza-
ken eenvoudig op het internet. Je leert papieren bewaren, 
doorlopende opdrachten ingeven, veilig online bankieren, 
rekeningen controleren en betalingen doen.

 Info en inschrijven: tel. 03 888 89 66  
info@cbe-openschool.be - www.basiseducatie.be

© Toon Coussement

A LG E M E E N
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Huisdiersticker

Vanaf 3 september kan je op het gemeentehuis 
een gratis huisdiersticker afhalen. Deze sticker maakt de hulpdiensten duidelijk 
welke dieren zich in een woning bevinden in geval van nood.

 
 Info: onthaal@schelle.be – tel. 03 871 98 39

KOBO: (kinder opvang 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

NIEUW

12 oktober: dag  
van de kinder begeleider

Bedankt, voor jullie warm hart,  
dagelijkse inzet en  
onvoorwaardelijke 

 liefde voor  
onze kinderen!

A LG E M E E N



in Schelle

SEPTEMBER
Zaterdag 1 september
Vogels kijken op het noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur,  
terug om 12 uur
 Inschrijven: info@natuurpunt.be

Zondag 2 september
Wandeling door Rupelstreek 
Gem. Basisschool De Klim, afstanden 
4-7-12-17-21-28-35-43 km,  
vertrek 6 - 15 uur. 
 Inschrijven ter plaatse.
WSV Schelle vzw

Woensdag 5 september
EHBO-cursus vanaf 16 jaar
Rode Kruis lokaal, Antwerpsestraat 24 
(achter bib), Niel, 19 - 22 uur. Volgende 
lessen op 12-19-26/9, 3-10-17-24/10, 
examen op 7/11. Gratis.
 Inschrijven: vorming@niel-schelle.
rodekruis.be
 
Zondag 9 september
Tentoonstelling: Erfgoed, een 
persoonlijk verhaal
Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 
48, 14 - 17 uur
Heemkundige kring Scella
 0477 84 32 20 

Dinsdag 11 september
Fietsen richting Lier
Vertrek om 9 uur
Femma H. Familie
 03 887 73 74

Donderdag 13 september
Vormingsdag
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 03 334 74 31

Vrijdag 14 september
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17.30 uur
Liberale Dames-en Juffersbond
 03 887 23 09

Zondag 16 september
Eco-ontbijt en voorstelling 
jaarprogramma
Zaal Mikman, 9 uur
Kwb H. Familie
 0499 48 78 45

Dinsdag 18 september
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

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 18 
september en 16 oktober 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

Donderdag 20 september
Palingreis
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Vrijdag 21 september
Ontmoetingsfeest
De Mouterij, 19.15 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 0488 95 72 13
 vandyck.c@gmail.com

21 - 23 september
Mosselweekend
Vr-za en zo 17.30 - 20.30 uur, zo 11.30 - 
14 uur
Schelle Sport
 Inschrijven: www.schellesport.be 
 0476 648 609

BELEVINGSNAMIDDAG 
VOOR PERSONEN MET 
DEMENTIE EN HUN  
MANTELZORGERS
 
Hoofdvol dromen
Donderdag 20 september
13.30 - 17 uur
De Schorre, congrescentrum  
De Pitte, Boom
Parking Braxgata (ingang 
Kapelstraat)

Waterfietsen - wandeling  
muziek - theater Veder 
thai chi - aromatherapie 

 Inschrijven voor 10/9: 
events@vlotter.be
 03 880 58 00 (vermelden 
interesse tai chi en aromatherapie 
beperkte plaatsen)
Gratis initiatief georganiseerd  
door praatcafé De Mens

Woensdag 26 september
Dans in Aartselaar
Femma H. Familie
 03 887 86 22

Zaterdag 27 september
Koopjemarkt 
De Mouterij, van 9.30 tot 14 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com
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in Schelle

OKTOBER
Dinsdag 2 oktober
Academie: Red Star Line Mysterie
PC Hoogstraat, Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59

Donderdag 4 oktober
Bingo
De Mouterij, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03

Donderdag 4 oktober
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 03 887 26 61

Zaterdag 6 oktober
Mosselavond
De Mouterij, keuze mosselen of koude 
schotel, 19 uur
De Mouterij
 03 877 07 82

Maandag 8 oktober
Leesclub
De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Dinsdag 16 oktober
Daguitstap Haven van Antwerpen
OKRA
 03 887 28 59

Dinsdag 16 oktober
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

3 tot 13 oktober
Week van de Fair Trade
Wereldwinkel Schelle

Vrijdag 5 oktober
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17.30 uur
Vief
 0475 79 93 86

Zaterdag 6 oktober
Vogels kijken op het noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om 
12 uur
 Inschrijven: info@natuurpunt.be

Woensdag 10 oktober
Dans in Aartselaar
Femma H. Familie
 03 887 86 22

Donderdag 18 oktober
Jaarmarktmaal 
De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Zaterdag 20 oktober
Jaarmarktrestaurant bij Cecilia
10 - 17 uur
Koninklijk HarmonieOrkest Schelle
 0477 50 00 85

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 op woensdag 
31 oktober 2018 in de hal van het 
gemeentehuis tussen 17.30 en 
20.30 uur.

20 - 21 oktober
Jaarmarkt in De Mouterij
Zaterdag open vanaf 9 uur, broodjes 
verkrijgbaar, na vuurwerk praatcafé 
en verschillende trappisten 
verkrijgbaar. Zondag open van 9.30 tot 
18 uur.

20 - 21 oktober
Tentoonstelling ‘Kinderen veroveren 
Heemmuseum Bystervelt’
Zaterdag 10 - 18 uur, zondag 14 - 18 uur.
Heemkundige kring Scella
 0477 84 32 20 

20 - 21 oktober
Fototentoonstelling ‘Minimalisme’
Hal gemeentehuis, zaterdag 10 - 18 
uur en zondag 13.30 - 17.30 uur
Kon. Fotogroep DAFOFI
www.dafofi.be

Donderdag 25 oktober
Stadsbezoek
OKRA
 03 334 74 31

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN
Maandag
Naaisalon
Zaal Mikman, 19.30 uur (niet elke ma)
Femma H. Familie
 03 887 86 22

Tai Chi
De Mouterij, 10.30 uur
5 euro per les
Femma Schelle Sint Petrus & Paulus
 scholiers.frie@gmail.com

Wandelen
September vertrek station Niel, 19.30 
uur. 
Oktober vertrek L. Wachtersplein 
Schelle, 14 uur. Gratis.
Femma Schelle Sint Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com

Kaarten, spellen en crea
PC De Mikman, 13.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88

Tekenen, schilderen, …
Lokaal L. Vereyckenplaats 3, 13 - 16 uur
Kunstkring Schelle
 03 887 44 27
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Dinsdag
Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers in de sporthal, 
20.30 uur
Sportivo
 03 887 93 09

Hobbyclub
PC De Mikman, 13.30 uur
Samana
 03 887 21 55

Petanque
Schelle park, 14 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88

Fietsen 
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus, 
tweede di. Kapel Boerenhoek, 13 uur
OKRA Schelle
 03 887 13 56

Geloofsgroep
Eerste dinsdag van de maand , 
Provinciale Steenweg 64, 14.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 44 87

Schrijfavond 
Derde dinsdag, gemeentehuis, 18.15 - 
19.50 uur
Amnesty International
 0474 296 090

Badminton
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 0474 98 85 14

Yoga
Zaal Mikman, 20 uur 
Femma H. Familie 
 03 887 86 22

Woensdag
Repetitie jeugdorkest
Taverne Ravenstein, 18.30 - 19.45 uur
Instaporkest Harmonie
 0499 72 10 26

Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
 0476 25 55 96

Bloemschikken en/of creatief atelier
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag
Hobby
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein,  
10 - 11 uur
Gemeentelijke Sportraad

Hobby- en handwerk
Taverne Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
S-Plus
 03 887 73 39

Spel- en kaartnamiddag
Taverne Ravenstein, 14 - 16 uur
VIVA SVV
 0478 34 43 79

Conditie- en gezondheidstraining
30 tot 70+ers in de sporthal,  
20 - 21 uur
Sportivo
 03 887 93 09

Repetitie
Refter Sint Lutgardisschool, 20 - 22 uur
Zangkoor Gloria Vocalis 
 03 887 39 78

Kaartprijskamp
kantine Schelse Vissers, 14 uur
Schelse Vissers
 0475 64 25 02

Aquagym
Zwembad Hemiksem,  12 - 13 uur
Enkel inkom zwembad betalen, 
aquagym is gratis, 10 tot 99 jaar
 03 887 27 79

Badminton
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 0474 98 85 14

Vrijdag
Forum gezelschapsspelen en 
KaféWéBé 
Tweede vrijdag van de maand, PC De 
Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 0486 86 27 97 
 dirk@schelleleeft.be 

Zaterdag
Kaartprijskamp
Tweede zaterdag van de maand, PC De 
Mikman, 20 uur
KWB H. Familie
 03 887 97 91

Zondag
Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 03 877 07 82

Praatcafé
PC De Mikman, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 0486 10 34 99

Open clubrit
Start Kattenberg, parking Griene, 
www.wtc-de-beren-schelle.be 
WTC De Beren
 0478 97 30 54
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OPENINGSUREN LOKETTEN 
GEMEENTEHUIS
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 8.30 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 13 - 16.30 uur (enkel uitreiking 
identiteitskaarten)

Het onthaal helpt je graag telefonisch verder
 03 871 98 30
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur 
van maandag tot en met donderdag van 14 tot 16 uur
dinsdag van 18 tot 19.30 uur
 onthaal@schelle.be

POLITIE WIJKKANTOOR SCHELLE
Ingang via Peperstraat 38 
 
Elke werkdag: 9 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 14 - 16 uur

Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

Maandag 16 - 20 uur 14 - 20 uur
Dinsdag 16 - 20 uur 15 - 18 uur
Woensdag 10 - 12 uur en  

13 - 20 uur
14 - 20 uur

Donderdag 16 - 20 uur gesloten
Vrijdag 13 - 17 uur 15 - 18 uur
Zaterdag 10 - 12 uur 10 - 13 uur

Bibliotheek

Kinderopvang  
De Schellebel
Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17

Schooldagen: 7 - 8 uur en 16 - 18.30 uur
Woensdag : 12.05 - 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantie: (niet tijdens weekend en 
feestdagen) 7 - 18.30 uur

Activiteiten Sport-
complex Scherpenstein
 Zondag 9 en 23 september, 21 oktober: tafeltennistornooi
Vrijdag 28 september: laureatenviering
10-15 oktober: opstelling en opruim 
gemeenteraadsverkiezingen 
Zaterdag 20 oktober: gesloten - jaarmarkt

Ophaling afval
 
Restafval: 6-13-20-27 september, 4-11-18-25 oktober
GFT+ en PMD: 13-27 september, 11-25 oktober 
Papier en karton: 27 september, 25 oktober

Gemeenteraad 
27/9 en 25/10, 20 uur, raadzaal gemeentehuis

OCMW-raad 
25/9 en 30/10, 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis

Juridische dienst  
 In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 13 en 27 september 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 11 en 25 oktober 2018 van 19 tot 20 uur
Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de 
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Noodnummers en  
meldingen
 
Politie Rupelse Blauwe Lijn: tel. 03 443 09 00
Politie: 101
Brandweer, ambulance - dringend: 112
Brandweer niet-dringende interventies 
(wespenverdelging, wateroverlast, …) en algemene 
vragen: tel. 015 280 280 of via het e-loket op  
www.brandweerzonerivierenland.be

Defecte straatlamp melden: 0800 6 35 35
Gasreuk melden: 0800 6 08 88
www.meldpuntwegen.be voor infrastructuur, 
zwerfvuil, verkeersborden, bermen, … Je melding wordt 
doorgestuurd naar de juiste wegbeheerder.

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en 
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Per pakket Prijs Aantal Totaal

1. Houtkant 8,50

2. Houtkant natte gronden 7,50

3. Geschoren haag 16,00

4. Doornhaag 15,00

5. Bloesem- en bessenhaag 16,00

6. Veldesdoornhaag 17,00

7. Meidoornhaag 16,00

8. Bijenbosje 7,50

9. Vogelbosje 3,50

10. Taxushaag 16,00

11. Haagbeukhaag 18,00

12. Beukenhaag 22,00

Per plant/boom/bijenhotel Prijs Aantal Totaal

13. Hop 5,00

14. Wilde kamperfoelie 4,00

15. Bosrank 4,00

16. Knotwilgpoot 3,00

17. Lijsterbes 40,00

18. Veldesdoorn 40,00

19. Vogelkers 40,00

20. Pruim Belle de Louvain 20,00

21. Kers Lapins 20,00

22. Appel Elstar 20,00

23. Peer Doyenné du Comice 20,00

24. Bijenhotel 20,00

Totaal:

Behaag … natuurlijk 2018
Deze actie van Natuurpunt kent dit jaar haar 25ste editie en loopt in 30 Antwerpse gemeenten. Ook Schelle 
en de gemeentelijke MINA-raad verlenen graag hun medewerking. Deze editie biedt drie soorten als ‘Boom 
van het Jaar’ aan en voor het eerst ook enkele fruitboomsoorten. Ontdek het aanbod en vul het bestelformu-
lier in!
 
Aanbod
• twaalf verschillende haagpakketten naar gelang de  

ruimte die je wenst te beplanten
• de klimplanten hop, wilde kamperfoelie en bosrank 

groeien tegen muren, schuttingen en hekwerken.
• lijsterbes, veldesdoorn en vogelkers zijn de ‘bomen van 

het jaar’
• de fruitbomen (pruim, kers, appel en peer) zijn zelf-

bestuivend, maar kruisbestuiving met soorten die in  
de buurt staan, levert een betere oogst op

• bijenhotel

Hoe bestellen?
• Bezorg het bestelformulier uiterlijk woensdag 31 oktober 

op de milieudienst (eerste verdieping gemeentehuis) 
samen met de betaling.

• Of schrijf het totaalbedrag over op rekening BE70 0013 
5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met melding:  
 

 
Behaag 2018 Schelle en de naam van de besteller. Mail  
je bestelformulier naar info@natuurpuntrupelstreek.be.  
Je bestelling is definitief als je een retourbericht ont-
vangt.

Wanneer afhalen?
Vrijdag 30 november tussen 15 en 16.30 uur op de parking 
van het gemeentehuis Schelle (inrijden via Leopoldstraat).

 Info
Milieudienst Schelle: 03 871 98 25 - milieu@schelle.be 
Natuurpunt Rupelstreek: 0476 39 19 94 -  
info@natuurpuntrupelstreek.be

Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips zijn te 
verkrijgen op het gemeentehuis of op  
www.natuurpunt.be/behaag

Bestelformulier Behaag ... natuurlijk 2018    
 
Naam .........................................................................................................................................................................................................Tel. ........................................................................................................................................................  

Adres  ........................................................................................................................................................................................... E-mail ........................................................................................................................................................  

bestelt volgende planten:

Bestelvoorwaarden:
• Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente  

worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten  

laste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.

De besteller verklaart zich akkoord met deze 
bestelvoorwaarden.   

Datum en handtekening:

✂

B E H A A G  . . .  N AT U U R L I J K
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P R I K B O R D

Open  
monumentendag 
Zondag 9 september zetten meer dan 500 monumenten in Vlaan-
deren hun deuren open. IVEBICA maakte samen met lokale partners 
een programma voor Schelle, Niel en Hemiksem.

Schelle

Hemiksem

Plukboerderij, 
Steenwinkelstraat 
499, van 10 tot 18 
uur, gratis. We werpen 
een blik op het oude 
landelijke Schelse leven, 
dit onder andere met 

foto’s van enkele verdwenen en overgebleven hoeves.  Om 
11 uur brengt Elixir d’Anvers met hun programma ‘Belgian 
chocolates’ pareltjes uit de art-decoperiode. Enkel voor dit 
muziekoptreden moet je inschrijven.

Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 
48, van 14 tot 17 uur, gratis. Verschillende, in 
kinderogen, bekende Schellenaren tonen een erfstuk uit 
hun familie en schetsen daarbij de context die aan het 
object verbonden is. Deze expo ‘Erfgoed, een persoonlijk 
verhaal’ is een proloog op het museumproject ‘Kinderen 
veroveren heemmuseum Bystervelt’ dat in oktober 
doorgaat.

Heemmuseum ‘Ontrent den Hover’, Sint-
Bernardusabdij 4, van 10 tot 18 uur, gratis
Ontdek de fototentoonstelling van vergeten en/of 
verdwenen monumenten in Hemiksem en een expositie 
van hedendaagse, minder bekende Hemiksemse 
kunstschilders. 

Omgeving Heemmuseum ‘Ontrent den 
Hover’, Sint-Bernardusabij, vanaf 16 uur, 
gratis Om 16 uur geniet je tijdens een optreden van 
Manus van de wereldse klanken van de bouzouki en 
harjedalspipa. Het bekroonde saxofoonkwartet Scarbo staat 
op het podium vanaf 17 uur. 
Meer info op www.academiehsn.be.

Niel
WZC Maria Boodschap, Broeklei 1, vanaf 15 
uur, gratis na inschrijving 
Het trio GetSomeWine zorgt met pop- en jazzstandards 
vanaf 15 uur voor een muzikaal warme en sfeervolle 
middag. Vanaf 16 uur stellen we een historische publicatie 
voor: ‘Over Paarden, Schep en volkse tradities en gebruiken 
in de Rupelstreek’. 

Na de presentatie kan je schep (paardenstoofvlees) proeven, 
gecombineerd met een streekbiertje. Je schrijft in voor het 
volledige programma met optreden, boekvoorstelling en 
proevertje.

v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

  Info en indien nodig inschrijven: 
www.ivebica.be • aan de balie van de bib-vestigingen in Hemiksem en Niel 
cultuurdienst in het gemeentehuis van Schelle  • tel. 03 871 98 24


