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Schelle

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR
NR. 164 JANUARI - FEBRUARI 2018
Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

Beste Schellenaar,
Bij het nieuwe jaar wens ik u van harte een
goede gezondheid, geluk en de warme nabijheid van velen toe. Dat u dagelijks een luisterend oor, een zorgzame hand, warme betrokkenheid en een bemoedigend woord mag ervaren.

Verenigingen en feesten versterken
samenhang
De nieuwjaarsreceptie voor de bewoners is een
mooie traditie. Dit jaar verwachten we u dinsdag 9 januari vanaf 19 uur aan het gemeentehuis. Samen met goede wensen het nieuwe jaar
starten, is zinvol. De jeugdraad met o.a. de
muziekkapel van de Chiro en meerdere socioculturele verenigingen zorgen voor een gezellige ontmoeting tijdens de kerstboomverbranding op zaterdag 13 januari.
Een stijlvolle verlichting brengt sfeer in het centrum, aan het gemeentehuis, de rotonde en bij
meerdere middenstanders. Het Autonoom
Gemeentebedrijf en de middenstanders sloegen hiervoor de handen in mekaar. Mooi!

Verdere verlaging personenbelasting
Op de werktafel lagen de begrotingen van het
OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus
Schelle en de gemeente. Lopende uitgaven en
investeringen voor de volgende vijf jaar wogen

Burgemeester
Rob Mennes

we af tegenover de budgettaire middelen.
Conclusie: de Schelse financiën zijn en blijven
gezond.
Twee jaar na elkaar daalde de personenbelasting: vorig jaar van 6,8% naar 6,5% en dit jaar
een verdere vermindering naar 6,3%. De personenbelasting in onze gemeente is de laagste
van de Rupel-streek. Dit slaat geen gat in de
gemeentekas. Er blijft ruimte voor verdere
noodzakelijke grote en kleinere investeringen.
De grondbelasting of opcentiemen op de
onroerende voorheffing blijft al 17 jaar ongewijzigd. Ook hier scoort Schelle in het geheel van
de Rupelstreek zeer goed. Verder daalt de uitstaande schuld tot een historisch laagtepunt
tot € 2.616.998 eind 2017. Door deze lage schuldenlast en zeer lage rentevoet overwegen we
een lening van € 1.000.000 aan te gaan die
afgeschreven wordt over 20 jaar. Een lage
belastingvoet en een lage uitstaande schuld
gaan in Schelle samen!

De Schelse financiën zijn blakend
gezond.
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Investeringen gaan onder meer naar de bouw
van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang
(ca. € 1.800.000), nieuwe asfalteringslaag in
enkele straten (ca. € 200.000), heraanleg van
voetpaden (ca. € 100.000), plaatsing van zonnepanelen (€ 100.000), 2 ha bosaanplanting (ca. €
30.000), verdere omschakeling van openbare
verlichting naar led (ca. € 50.000), afwerking
van isolatiewerken (ca. € 850.000 ) in de
gemeentelijke school, het installeren van een
ventilatiesysteem (ca. € 125.000), extra subsidie
basketbal voor ledverlichting (ca. € 10.000),
plaatsing van sportbewegingsinfrastructuur in
het park (ca. € 15.000) en aankoop van wagens
op duurzame energie (ca. € 150.000).

hernemen van de werken na het bouwverlof
hangt af van de weersomstandigheden.

We bouwen een reserve op voor onder andere
de ontdubbeling van de riolering in de Guido
Gezelleplaats, Jan Breydelstraat, Pieter De
Coninckstraat, Hugo Verriestplaats en
Fabiolalaan met bijhorende wegeniswerken,
voor de vernieuwing van de gemeentelijke
basisschool, voor de vernieuwbouw van het
gemeentehuis, voor de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 52 en een bovenlokaal
functioneel fietspad langs de Bovenvliet (met
een aandeel van ca. € 315.000 voor de gemeente), voor de uitbreiding van het elektronisch verkeer voor opvraag van formulieren - inschrijvingen en plaatsen van bestellingen bij de
gemeentelijke diensten, voor de restauratiewerken in de abdij van Hemiksem in het kader van
de huisvesting van de nieuwe intergemeentelijke bibliotheek, voor de realisatie van het
Dorpshart en voor het plaatsing van camera’s
voor automatische nummerplaatherkenning
(ca. € 420.00).

Het lage Schelle droog houden blijft
een volgehouden inspanning

Werken in de Steenwinkelstraat in
laatste grote fase
De werken in de Steenwinkelstraat zitten in hun
moeilijkste fase: winterse weersomstandigheden en moeilijkheden met nutswerken hinderen de werkzaamheden sterk. Streefdoel is om
voor de kerstvakantie het fietspad aan de onpare straatzijde tot aan de bocht van de
Koekoekstraat aangelegd te krijgen en de wegkoffer berijdbaar te maken met minder hinder
steenslag. De mens wikt, maar Koning Winter
beslist.
Het aanbrengen van de eindasfaltlaag mag
volgens de regelgeving niet meer in december
en onder een temperatuur van 5 graden.
Aanplantingen en groenvoorzieningen starten
zo snel mogelijk op en eerst in de Tuinlei. Het
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Aannemer Besix blijft nog binnen het vooropgestelde aantal van 225 werkdagen. Die termijn
blijft haalbaar, behoudens de ongeveer 20
werkdagen die extra nodig zijn voor de aanpassing van de werken op het grondgebied van
Aartselaar. Ondertussen telden we reeds meer
dan 60 verletdagen.
Na de werken is in dit hele werkgebied de openbare verlichting overgeschakeld op energiezuinige leds. Dit vermindert de CO2-uitstoot met
meer dan 15 ton per jaar.

Het aantal grachten en de omvang ervan in de
ruime omgeving van de Steenwinkelstraat
wordt op meerdere plaatsen zichtbaar. Dit werk
is nog niet helemaal af. Toch toont het vele
regenweer en de sneeuw dat de buffer- en
afvoercapaciteit van dit grachtenstelsel zeer
groot is.
Het water heeft nu tijd om een beetje te infiltreren in de bodem voor het naar de Bovenvliet
gaat. Het oppervlaktewater van ongeveer 1/3
van ons grondgebied vloeit niet meer via de riolering af naar het centrum. Deze structurele
mijlpaal in de beheersing van de wateroverlast
houdt Schelle droog!
Dit werk is wellicht nooit af. Als waterdorp is
het noodzakelijk voortdurend bijkomende stappen te zetten. Zo wordt in het voorjaar de
wachtkom aan de Benedenvliet geruimd. Het
weghalen van duizenden kubieke meters slib
creëert extra buffercapaciteit.
Er is een akkoord met de Vlaamse Milieumaatschappij om het talud op de linkeroever van de
Bovenvliet langs de Kleidaallaan in Aartselaar
te verlagen. Zo benutten we bij hoogwaterstand en langdurige regenval de naastgelegen
gronden als extra bufferruimte. Het vermindert
de waterdruk op en naar onze gemeente.
Meerdere jaren drongen we hier op aan. Een
werkbezoek van de gouverneur leidde tot een
doorbraak in dit dossier. Er zijn nog bijkomende
stappen in voorbereiding.
Ook in het kader van het Dorpshart 2030 gaat
bijzondere aandacht naar de waterproblematiek. Een aangestelde hydroloog moet passende
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wateropslagadviezen aanreiken. Bij de herstructurering van de Fabiolalaan wordt vooropgesteld het oppervlaktewater uit de bredere
omgeving via een centrale gracht op te vangen
en af te voeren.

Meer openbaar vervoer en meer fietspaden
Sinds 10 december stopt in Schelle de trein om
het half uur op werkdagen en tijdens het weekend elk uur. Op korte termijn voorzien we bijkomende fietsstallingen en wordt de wachtruimte
op het perron uitgebreid.
Een mooie evolutie! In december 2004 huldigden we de vernieuwde treinstopplaats in. Toen
stopte na 20 jaar volgehouden inspanning de
trein terug in ons dorp. Maandag 11 december
2017 vierden we opnieuw een verruiming van de
dienstverlening met een drankje en een hapje
voor de treinreizigers.
Naast openbaar vervoer gaan de investeringen
in nieuwe fietspaden verder. Middelen zijn voorzien, administratieve stappen worden gezet.
Ondertussen staat de eerste laadpaal voor elektrische voertuigen ter hoogte van het gemeentehuis aan de Fabiolalaan. Het is een opstap
naar vergroening en verduurzaming van de
automobiliteit.

Groenvoorzieningen verwerken jaarlijks meer dan 110 ton CO2
Langs de Schelse straten staan meer dan 2.200
bomen die jaarlijks ca. 70 ton CO2 verwerken.
Studenten van de Hogeschool Gent inventariseren al het openbaar groen. Een voorlopige
balans levert een beeld op van een groenlandschap van meer dan 40 ha, zonder de laanbomen en wat daar onmiddellijk aan groen bij
staat.
Bij die 40 ha blijft het niet! Het reeds geïnventariseerde deel verwerkt op haar beurt nog eens
40 ton CO2 per jaar. Het openbaar groen in
Schelle verwerkt zo in totaal meer dan 110 ton
CO2. Over enkele maanden leveren de studenten hun eindwerk in en is het volledige beeld
digitaal op te volgen. Een voorbeeld van een zinvolle samenwerking tussen een hogeschool en
een gemeente: studiewerk rond groenbeleid
met geavanceerde technologie en een
onmiddellijke gebruikswaarde voor een bestuur.
Reeds meer dan 13 jaar onderhoudt ons perso-
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neel deze 40 ha groen samen met de vele laanbomen en alle groenvoorziening langs de straten. Zij gebruiken hierbij geen pesticiden, net
zoals bij het onderhoud van straten en goten.
Zonder is gezonder. Een dikke proficiat voor ons
groenpersoneel.
Ondertussen gaan de inspanningen verder om
het bestaande bospatrimonium van ongeveer
20 ha te verruimen tot 70 ha. Besprekingen met
de provincie lopen om een vroegere vliegasstortplaats van 8,5 ha in aansluiting met het
Berrenheibos te bebossen. Daarnaast onderzoeken we om in het voorjaar 2018 aan de
Tuinlei 2 ha te bebossen.

Gebouwen isoleren om het energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen
Ongeveer een vierde van de isolatiewerken aan
De Klim is uitgevoerd. Gaat deze zware investering lonen? Het energieverbruik van oktober en
november laat het beste verhopen. Een voorzichtige schatting stelt dat het gasverbruik met
minstens een derde gaat dalen.
In de Schellebel moeten we nog een winterperiode overbruggen. Streefdoel is om in de tweede helft van 2019 een nieuwe klimaatneutrale
kinderopvang in gebruik te nemen.
We engageerden ons om als bestuurlijke organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te zijn.
Deze ambitie ligt in het bereik. Wellicht zijn
eind 2018 alle maatregelen genomen om tegen
2020 deze doelstelling te bereiken.
Ondertussen zet de Sociale Bouwmaatschappij
haar dakisolatiewerken verder. Ook de dakgoten worden meteen ingepakt. Begin maart zijn
er 85 daken afgewerkt. Het gaat om een
investering van ca. € 1.300.000 excl. BTW. Een
nieuw uitvoeringspakket voor nog eens 64
woningen is in voorbereiding. We streven om in
2018 de dakisolatiewerken voor alle woningen
aanbesteed te hebben.

Naar een fusie van de sociale bouwmaatschappij
Onze Sociale Bouwmaatschappij is procentueel
de grootste sociale bouwmaatschappij van
Vlaanderen. Ongeveer 13,25 % van het woningbestand in onze gemeente zijn sociale huurwoningen. Een degelijke huisvesting is een sociaal
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recht voor iedereen. Onze Bouwmaatschappij
investeert in het vernieuwen en verduurzamen
van haar patrimonium. Heel wat miljoenen
euro’s gaan hier naartoe.
Ondertussen is de wachttijd op een woonst
gedaald is tot minder dan 2 jaar, terwijl de
gemiddelde wachttijd in Vlaanderen 3 jaar
bedraagt. Ondanks deze inspanningen wordt
onze Bouwmaatschappij gedwongen een fusiepartner te zoeken. De Vlaamse minister van
Wonen Homans besliste dat alle sociale bouwmaatschappijen minstens 1.000 wooneenheden moet tellen. Daarom zijn er fusiebesprekingen met de Sociale Bouwmaatschappij van
Zwijndrecht die we tegen midden 2018 willen
afronden.

Verkeersveilige A12/N177
Al tientallen jaren ijvert ons bestuur voor een
herstructurering van de A12/N177 en meer
bepaald het wegwerken van de twee gevaarlijkste kruispunten Bist-Langlaarsesteenweg en de
Kontichsesteenweg. Dat men nooit mag opgeven, werd nog eens bevestigd.
De Streefbeeldstudie van 2003 werd van onder
het stof gehaald en bijgestuurd. Een eerste
bespreking met de aangrenzende gemeenten
vond plaats. Het volledige studiewerk neemt
nog wel enige tijd in beslag. Hopelijk volgt dan
het uitvoeringsdossier met finaal een aanbesteding der werken.
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van onze gemeente zit in de lift. AD Delhaize
vernieuwde haar zaak tot een gezellige winkelruimte. Aldi bereidt zich voor op een verruiming
van haar winkelruimte. Carp Factory opende
een exclusieve zaak met benodigdheden voor
het karpervissen.
De nieuwkomers en vernieuwers versterken de
reeds bestaande zaken en houden de gemeente levendig. Ook op het winkelpark van de A12Shopping openen een zestal nieuwe zaken. Om
te winkelen kan men gerust in Schelle blijven of
naar Schelle komen!

Onze wereld smeekt om vrede
De Internationale Campagne voor de
Afschaffing van Kernwapens ontving de
Nobelprijs voor de Vrede. De Atoommogendheden en de NAVO ondertekenden dit verdrag
niet. De wereld balanceert meer dan ooit op het
snijpunt van een vernietigende oorlog of vrede.
Met twitterende macho-taal en met het instelling brengen van kernwapens bouwt men geen
duurzame vrede op. Het einde van de kernwapens gaat boven het einde van de mensheid.
Die keuze moet worden gemaakt. Het kan niet
zijn dat een driftbui van één persoon kan leiden
tot de vernietiging van de mensheid.
Moge 2018 kansen aan de vrede geven. Laat ons
met veel vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet
gaan!

Ruime winkelmogelijkheden in Schelle
Rob Mennes
Afgelopen jaar openden zes nieuwe winkelzaken in Schelle. Het geloof in de winkeltoekomst

Uw burgemeester

De gemeente is blij met de verruiming van het treinaanbod
omdat het de mobiliteit van
onze inwoners en bezoekers op
een duurzame wijze vergroot!
We trakteerden op 11 december
de reizigers met een warme
drank en een stukje cake.
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Gemeentelijke Info
Burgerlijke Stand en Bevolking
Leefmilieu
Noord - Zuid samenwerking
Woonbeleid
OCMW
Sociaal
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Bibliotheek en Cultuur
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Dienst vrije tijd
Toerisme
Allerlei
UIT in Schelle

GEMEENTELIJKE INFO
Sluitingsdagen van de gemeentediensten
Gemeentehuis: maandag 1 en dinsdag 2 januari 2018
Bibliotheek: van maandag 1 tot en met zaterdag 6 januari 2018
Schellebel: van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag 2 januari 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:
12 oktober 2017
Goedkeuring:
- budgetwijziging
- dotatie Hulpverleningszone Rivierenland 2018
- ontwerp akte van overdracht voor openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject Steenwinkelstraat
- samenwerkingsovereenkomst regionaal wijk-werk initiatief van Kina P.V.
- beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs
23 november 2017
Goedkeuring:
- budgetwijziging
- gemeentelijk reglement en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
- opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare panden
- ontwerp van akte van overdracht van een pastorij met grond Tolhuisstraat 34
- afbakening zone vorming eerstelijnszone Rupelstreek
- intergemeentelijke codex van gemeentelijke politieverordeningen - deel A en C
- Hulpverleningszone Rivierenland gemeentelijke fiche beleidsplan hoofdstuk 6 en politieverordening houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen
Aktename:
- jaarrekening OCMW 2016
- definitieve vaststelling gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 35 ‘Den Hooghen Weg’
- gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
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Nieuw: online gemeentelijk materiaal en zalen huren
Vanaf 1 januari 2018 kunnen verenigingen en inwoners van Schelle enkel via de website www.schelle.be gemeentelijk materiaal en zalen aanvragen. Dit online-systeem werd samen met partner i-School ontwikkeld om makkelijker zalen te reserveren en materiaal te ontlenen.
In de kalender ontdek je welk materiaal je op de gewenste dag kan ontlenen en of een gemeentelijke locatie nog
beschikbaar is. Je maakt je keuze uit het beschikbare aanbod en krijgt een overzicht van het te betalen bedrag. Het
systeem verwerkt je aanvraag en geeft een bevestiging van je reservatie. De gemeentediensten regelen de levering
en facturatie.
Via de knop ‘materiaal en zalen online aanvragen’ aan de linkerkant van de startpagina van de gemeentelijke website ontdek je alle info en een stappenplan om je wegwijs te maken.

De klus klaren met wijk-werken
Vanaf 1 januari 2018 wordt PWA omgevormd tot ‘wijk-werken’. Dat is een beslissing van
de Vlaamse Regering. Concreet betekent dit dat VDAB, samen met heel wat steden en
gemeenten, voortaan dit ‘wijk-werken’ organiseert.
Geef eens ervaring cadeau
Met het ‘wijk-werken’ gaan heel wat werkzoekenden aan de slag in scholen, in verenigingen, bij de gemeente of in land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook bij veel mensen
thuis helpen ze vaak enkele uren per week om extra werkervaring op te doen.
Veel activiteiten mogelijk
Of het nu gaat over het gras afrijden bij je thuis, over de kinderopvang of de busbegeleiding in je school: met ‘wijk-werken’ kan dit allemaal. Zelfs wie af en toe gebruik wil
maken van een parkingwachter of logistieke hulp bij events, doet beroep op een ‘wijkwerker’. Bij je registratie krijg je een overzicht van alle activiteiten die mogelijk zijn in
jouw gemeente.
Alle info op vdab.be/wijk-werken
Wijk-werken antenne Schelle: tel. 03 871 98 80 - ilse.lacante@vdab.be
Permanentie op gemeentehuis: tweewekelijks op woensdag van 9 tot 12 uur
Op afspraak: tweewekelijks op woensdagnamiddag

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING
Overeenkomstig de wet op de privacy publiceren we 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.
Een lang en gelukkig huwelijksleven wensen wij
Benito Herremans en Joni Dewaelheyns
Guido Spruyt en Monique Rypens
Vincent Sureda-Castello en Heidi van der Maas
Bjorn Verelst en Catharina Bartsch
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LEEFMILIEU
Ophaling afval
Restafval: 4-11-18-25 januari, 1-8-15-22 februari, 1-8-15-22-29 maart 2018
GFT+ en PMD: 4-18 januari, 1-15 februari, 1-15-29 maart 2018
Papier en karton: 25 januari, 22 februari, 22 maart 2018

Afvalkalender 2018
In december ontving je de afvalkalender voor 2018 met de standaard- en uitzonderlijke ophalingen bv. ter vervanging van feestdagen.
In de rubriek wonen en milieu op www.schelle.be staat een digitale versie van de afvalkalender. Bovendien kan je
de gratis app ‘Recycle!’ downloaden voor je smartphone. Zo vergeet je nooit meer je afval tijdig buiten te zetten en
ontdek je alles over de sorteerregels en inzamelpunten in je buurt.
Restafvalzakken, PMD-zakken en gft-stickers kan je kopen bij AD Delhaize Schelle, Gulf Schelle, Leonidas, OKay
Hemiksem en Topslagerij Burms.

Minaraad
Op 10 oktober 2017 besprak de Minaraad onder andere het overzicht van lopende milieuvergunningsaanvragen openbare onderzoeken en toelatingen afwijking geluidsnorm, de stand van zaken volkstuin Aerdborg en
Gemeentelijk Natuurgebied Kelderijlei, acties tegen voedselverspilling, open Minaraad in 2018 en organisatie Repair
Café.

Laureatenviering Floriade 2017
Voor de 47ste editie van de Schelse Floriade zorgden 270 deelnemers voor bloemen op de vensterbank, in de tegeltuin of in de voortuin. Zij kregen een beoordeling van de jury. De puntenlijst ontdek je op www.schelle.be.
Tijdens de laureatenviering op 1 december verzorgde de Koninklijke Fotogroep Dafofi de presentatie van de mooiste
voortuintjes. Het gemeentebestuur en de juryleden overhandigden de prijzen aan de top drie van elke categorie.
Ook de andere aanwezige deelnemers ontvingen hun prijs. Een gezellige receptie sloot de avond af.
De wedstrijd wordt ondersteund door het gemeentebestuur dat budget vrijmaakt voor prijzengeld en de lokale
handelaars die de wedstrijd sponseren.
De gemeente dankt de sponsors van deze editie: AD Delhaize, De Mikman, De Bloementuin, Keurslagerij De Proost,
Klasseslagerij Burms, San Marco Village, Van der Auwera en Wima Bowling.
Wil je in 2018 deelnemen aan de Floriade?
Kijk dan in het infoblad van maart-april of neem contact op met het onthaal van het gemeentehuis via
onthaal@schelle.be - tel. 03 871 98 30.

Dikketruiendag: van grijs naar frisgroen
Dinsdag 6 februari neemt onze gemeente deel aan de 14de Dikketruiendag rond het thema hittestress. Op warme
dagen veranderen steden en gemeenten door al de verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland.
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Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden.
Ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen
wateroverlast. Ruil stenen, asfalt en beton voor #frisgroen! Hou het fris, divers en heerlijk wild!
Wij roepen onze inwoners op om ook thuis en op het
werk een steentje bij te dragen. Trui aan en de verwarming een graadje lager, meer hoef je niet te doen om
deze actie te ondersteunen!
Info en voorbeeldacties: www.dikketruiendag.be

Energiebesparing: makkelijker dan je denkt!
Je bespaart veel energie als je een tablet, smartphone of computer slim gebruikt. Dat is goed voor je portemonnee
en het klimaat!
Zet draadloze verbindingen uit als je ze niet gebruikt. Wifi en bluetooth gebruiken redelijk veel energie omdat ze
voortdurend naar draadloze verbindingen zoeken. De batterij van je smartphone, laptop of tablet is daardoor sneller leeg.
Stel de helderheid van je beeldscherm zo laag mogelijk in en je smartphone verbruikt ook minder energie.
Zet je computer en je beeldscherm uit als je (even) weggaat.
Zet je screensaver uit want die gebruikt alleen maar energie.
Sluit je computer en alle randapparatuur aan op een stekkerdoos met schakelaar. Met één klik op de knop schakel
je dan alles uit.
Info:
www.lne.be/computer-printer-smartphone-tablet
www.energiesparen.be/tips (tips voor energiezuinig gedrag en kleine aanpassingen)

Benieuwd naar de exacte besparing van je inspanningen?
Bij de milieudienst ontleen je gratis een energiemeter voor maximaal drie weken.
Je betaalt enkel een waarborg van 20 euro.
Reserveer een toestel bij de milieudienst via milieu@schelle.be of 03 871 98 25.

Groepsaankoop dakisolatie
Schelle organiseert in samenwerking met IGEAN een groepsaankoop dakisolatie. Verschillende aannemers uit de
regio dienden een voorstel in en een stuurgroep van burgers maakte de keuze.
Dakisolatie is de eerste stap als je wil besparen op je energiefactuur! Het isoleren van je dak biedt veel voordelen:
lagere energiekosten, minder warmteverlies, meer comfort en minder CO2-uitstoot.
Wil je het warmteverlies in je woning aanpakken en besparen op je energiefactuur? Geen zin om zelf op zoek te
gaan naar de beste prijs en de beste aannemer? Kom dan langs op één van deze momenten:
• infomoment op donderdag 18 januari 2018 van 19 tot 21 uur, Theater Vooruit - zaal Vooruit, Sint-Bavoplein 17,
Boechout
• woon-en energiebeurs op zondag 21 januari 2018 van 13 tot 17 uur, Cultureel centrum Ruiterhal, gemeentepark
10, Brasschaat
• infomoment op donderdag 25 januari 2018 van 19 tot 21 uur, gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1, Niel.
Met je vragen rond de groepsaankoop dakisolatie kan je terecht op klimaat@igean.be of tel. 03 350 08 08.
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Volkstuin Aerdborg
Tuiniers kunnen in de volkstuin op een ecologische manier een eigen perceel bewerken en verse groenten en fruit
kweken. Er zijn nog enkele percelen beschikbaar.
Info: milieudienst - 03 871 98 25 - milieu@schelle.be

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 16 januari en
20 februari 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.

Campagne vredeseilanden: wat eten we morgen?
Tijdens het weekend van 12, 13 en 14 januari trekken vrijwilligers de straat op
om geld in te zamelen voor Vredeseilanden. Met de vraag ‘wat eten we morgen?’ laten ze ons stilstaan bij de onzekere toekomst van ons eten en vragen
ze steun zodat Vredeseilanden boerenfamilies kan helpen om hun uitdagingen
te overwinnen.
Tijdens dit weekend duikt ook voor het eerst de nieuwe naam op die
Vredeseilanden gaat aannemen: Rikolto. Dit betekent ‘oogst’ in het Esperanto.
Het zegt beter wat de organisatie doet. Enerzijds ondersteunen ze boeren om betere oogsten te hebben. Anderzijds
oogst Rikolto nieuwe ideeën om op een eerlijker manier zaken te doen in de voedingssector.

WOONBELEID
Woonbeurs: alles rond wonen onder één dak
Zaterdag 24 februari organiseren de gemeenten Schelle, Hemiksem, Niel, Aartselaar en hun partners voor de derde
keer een gezamenlijke woonbeurs. Je krijgt alle informatie over betaalbaar en veilig wonen en duurzaam
(ver)bouwen. Bovendien stellen verschillende ontwikkelaars er hun woonprojecten voor.
Diverse woonaanbiedingen in de kijker
De sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning en Arro Antwerpen informeren over sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale leningen. Daarnaast laten verschillende private bouwheren je kennis maken
met hun woonprojecten. Ook wie een woning wil (ver)kopen of (ver)huren krijgt de nodige info van de aanwezige
immokantoren. Verhuurders kunnen ook uitleg vragen rond de werking van een sociaal verhuurkantoor.
Tips voor duurzaam (ver)bouwen
Verschillende overheden promoten en subsidiëren duurzaam (ver)bouwen. De gemeentelijke woonloketten geven
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graag meer uitleg. Igean verstrekt bovendien leningen aan 2% om energiebesparende maatregelen uit te voeren in
je woning. Voor gedetailleerde informatie over energiescans, aantrekkelijke premies voor dakisolatie en informatie
rond het duurzaam (ver)bouwen van je woning kan je terecht bij Natuurpunt, Vibe en Ecohuis Boom.
Wonen in een veilige woning
Politiezone Rupel en brandweerzone Rupel wijzen je op mogelijke veiligheidsrisico’s in je woning inzake brandgevaar en inbraakpreventie. Verder geven ze nuttige tips om deze te verhelpen.
• zaterdag 24 februari van 10 tot 17 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis toegang

OCMW
Juridische dienst
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 11 en 25 januari 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 8 en 22 februari 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 8 en 29 maart 2018 van 19 tot 20 uur
Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Raadsvergadering 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 30 januari 2018
• dinsdag 27 februari 2018

SOCIAAL
Schelle zet in op preventie: stop darmkanker
Schelle is een ‘Gezonde Gemeente’ en zet in op preventie o.a. met de jaarlijkse mammografie-bus. We zijn ook een
hartveilige gemeente met de aanwezigheid van vijf AED-toestellen en opleidingen om deze te gebruiken.
In 2018 zetten we extra in op het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Per dag krijgen 18 mensen in Vlaanderen de
diagnose darmkanker. Per dag sterven 5 Vlamingen aan darmkanker. Cijfers om bij stil te staan maar vooral cijfers
om actie te voeren. Darmkanker is de ideale ziekte om vroegtijdig op te sporen. Een poepsimpele stoelgangtest kan
veel leed besparen.
De Vlaamse overheid organiseert al enkele jaren het Vlaams bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Mannen en
vrouwen van 55 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar een gratis stoelgangtest opgestuurd. In Schelle doet
53,8% van de inwoners hier aan mee. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om die cijfers omhoog te krijgen maar
ook om mensen, jong en oud, bewust te maken van het nut van vroegtijdige opsporing.
Zo zetten we in maart, de internationale maand van de darmkanker, het gemeentehuis in blauw licht. Verschillende organisaties werken mee aan het project met als
hoogtepunt een lezing van Dr. Colemont van de vzw Stop Darmkanker op woensdag
18 april. In het volgende infoblad staat alle praktische informatie.
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Kobo (kinderopvang Boom & 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 (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
tel. 03 880 50 91 - info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

Rode Kruis: bloedinzameling 2018
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 31 januari 2018
• woensdag 9 mei 2018
• woensdag 1 augustus 2018
• woensdag 31 oktober 2018

Sessies hartveilig
Het Rode Kruis Niel-Schelle geeft informatie over de reanimatietechnieken en het gebruik van de AED toestellen.
Iedereen kan gratis deelnemen na verplichte inschrijving.
• donderdag 1 februari en maandag 19 februari 2018 van 19 tot 22 uur
• Rode Kruis-lokaal Niel-Schelle, Antwerpsestraat 24 B, Niel (achter de bib)
• Inschrijven: vorming@niel-schelle.rodekruis.be

Tournée minérale: een maand zonder alcohol
De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker roepen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat
risico’s aan verbonden. Alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt
samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen.
Schrijf je dus in en drink een maand lang geen alcohol. Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Daar zijn voordelen aan verbonden: sommige mensen slapen beter, anderen hebben
meer energie, je werkt ermee aan een gezonder gewicht, … Veel deelnemers voelen zich gewoon beter in hun vel.
Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.
Inschrijven via www.tourneeminerale.be

Vrijwilligers budgetvaardigheden
CAW Boom Mechelen Lier zoekt enthousiaste vrijwilligers voor haar werking BudgetInZicht. Dit initiatief organiseert workshops en preventie-activiteiten rond schulden en budgetvaardigheden. De vrijwilligers begeleiden workshops voor jongeren in scholen en workshops voor armenverenigingen en Welzijnsschakels.
Interesse? Mail naar budgetinzicht@cawboommechelenlier.be of surf naar www.cawboommechelenlier.be/BIZ
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‘ZO BLIJ DAT IK PLEEGOUDER GEWORDEN BEN …’
Schelle mag zich sinds kort officieel Pleegzorggemeente noemen. Daarmee wil onze gemeente zich inzetten
om kwetsbare kinderen te helpen wanneer ze niet thuis kunnen wonen. Schelle telt op dit moment zes pleeggezinnen: zes keer een onmisbaar engagement. We gingen langs bij Maarten, pleegpapa van een pleegzoon
van acht.

Hoe reageerde je omgeving?
‘Na de eerste infoavond volgden een aantal gesprekken en vormingsmomenten met andere gezinnen.
Bij één van die vormingsmomenten mocht ik ook
mijn netwerk uitnodigen om eens naar het verhaal
van pleegzorg te komen luisteren. Zo zaten mijn
vrienden en familie op een zaterdagvoormiddag
plots op de schoot bij een jeugdrechter, een pleegkind, een mama van een pleegkind en een pleeggezin.
Achteraf waren ze allemaal enthousiast en beseften
ze dat ik het echt wel meende. En dat was nodig ook,
want sinds Sam hier woont kan ik ook enorm terugvallen op alle vrienden en familie. Op die manier is
ook hun leven dus voor een stukje veranderd!’

Pleegpapa Maarten: ‘Pleegzorg is een enorme verrijking in je leven. Elke keer als mijn pleegzoon lacht, ben
ik gelukkig!’
De slingers van het verjaardagsfeestje van pleegzoon Sam* hangen nog te blinken aan het plafond bij
pleegpapa Maarten. ‘Elk jaar mag hij een thema kiezen. Sinds kort is Sam helemaal zot van voetbal en
dus was het hier gisteren een heus voetbalfeest.’
Het is de vierde keer dat Sam zijn verjaardag bij
Maarten viert. De mama van Sam kon niet voor hem
zorgen en dus woont Sam nu bij Maarten. ‘Het was
een hele aanpassing. Van de ene op de andere dag
ruilde ik het vrijgezellenleven plots in voor een
gezinsleven, maar ik zou Sam echt niet meer kunnen
missen.’
Pleeggezin worden is geen evident engagement.
Wat trok je over de streep?
‘Ik werk als leerkracht in het bijzonder onderwijs en
kom er elke dag in contact met kinderen waar het
thuis moeilijk loopt. Daardoor besefte ik wel snel dat
er heel wat kinderen zijn, ook dicht bij ons, die een
warme plek zoeken. Bovendien wou ik zelf graag
voor een kind zorgen voor ik 30 was, maar op dat
moment was ik nog vrijgezel.

12

Dus ging ik op zoek naar de mogelijke opties. Al snel
kwam ik uit bij pleegzorg. Toch ging de beslissing om
pleegouder te worden niet over één nacht ijs. Ik heb
heel veel nagedacht of het wel haalbaar was, maar
uiteindelijk zette ik toch de stap.’

Hoe verliep de eerste ontmoeting met Sam?
‘Sam woonde in een CKG, een tehuis voor kinderen
tussen 0 en 12 jaar. Toen de beslissing viel dat ik hem
zou opvangen, maakten we stilaan kennis met
elkaar. De eerste keer bezocht ik hem een uurtje, de
week daarna twee uurtjes. Daarna gingen we eens
samen naar de speeltuin, kwam hij mee naar mijn
huis en leerde ik zijn familie kennen. Veel bezoek
kwam er niet in het tehuis en veel kinderen die er
woonden begonnen me na een tijdje te kennen. Je
beseft dan plots dat ook voor heel wat van de andere kinderen een pleeggezin gezocht wordt. Dan
breekt je hart.’
Pleegzorg is ook samenwerken met ouders van
pleegkinderen. Hoe ga je daarmee om?
‘Als pleeggezin deel je inderdaad ouderschap. Sam
heeft nog vaak contact met zijn mama en zijn familie. Vorig jaar moest Sam zijn communie doen.
Samen met hem besprak ik hoe we het feest het
beste konden organiseren. Het was al snel duidelijk
dat hij liefst één groot feest wou: met zijn familie én
zijn ‘pleegfamilie’. Ik zei hem dat dat goed was, op
voorwaarde dat hij me wel ging voorstellen aan het
deel van de familie die ik nog niet ontmoet had. Hij
genoot er zo hard van en nu nog kijkt iedereen daar
met veel voldoening op terug.’
Pleegzorg is tijdelijk en dus komt er misschien ooit
een dag dat Sam terugkeert naar zijn familie …
‘Dat kan inderdaad ooit gebeuren. Maar ook als je
zelf kinderen hebt komt die dag. En natuurlijk zal dat
niet gemakkelijk zijn, maar ik probeer er nu alles aan
doen om Sam zoveel mogelijk kansen te geven. Ik
geniet gewoon van elk moment dat we samen hebben en we zien wel hoe het verder loopt.
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Mijn droom is dat hij later zelf een mooie toekomst
en een gezin kan opbouwen. Als ik daar een klein
steentje aan kan bijdragen, dan ben ik een heel
gelukkige pleegouder.’
Zou je andere Schellenaren aanraden om pleeggezin
te worden?
‘Absoluut, pleegzorg is een enorme verrijking in je
leven. En dat zit vooral in de kleine dingen: een knuffel als Sam thuiskomt van school, een boekje voor
het slapengaan, samen gaan kamperen in een
boomhut in de zomer. Het klinkt misschien melig,
maar elke keer als hij lacht, dan ben ik gelukkig. En
Sam is een kind dat héél veel lacht.’
*De naam van Sam is fictief omwille van privacyredenen.
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Zelf pleeggezin worden?
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single
of een nieuw samengesteld gezin, een voltijdse
of deeltijdse job. Iedereen met een hart voor
kwetsbare kinderen of volwassenen en respect
voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich
opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin.
Meer weten? Surf dan naar
www.pleegzorgprovincieantwerpen.be of bel
0800/30 181.

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

Bibliotheek Hemiksem–Schelle-Niel
Vanaf 2018 worden de bib van IveBiC Hemiksem-Schelle en de bib van Niel samen de bibliotheek IVEBICA
Hemiksem-Schelle-Niel. Er komt één lidmaatschap, reglement en catalogus voor beide locaties. IVEBICA krijgt ook
een nieuwe huisstijl en website www.ivebica.be.
Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 januari 2018 sluiten beide locaties even hun deuren om de bibliotheeksystemen op elkaar af te stemmen. Tijdens de sluitingsdagen zal het ook niet altijd mogelijk zijn om werken te reserveren of te verlengen.
Vanaf begin 2018 neemt de bib van Hemiksem ook twee zelfuitleenbalies in gebruik. Zo kunnen leners hun materialen zelf uitlenen en innemen. Het personeel zorgt voor de nodige begeleiding om te tonen hoe het werkt. Op termijn is het de bedoeling dat de wachtrijen kleiner worden en het bibliotheekpersoneel gemakkelijker bereikbaar is
om vragen te beantwoorden.
Door de opeenstapeling van veranderingen is het niet makkelijk om alle aanpassingen tijdig te communiceren. IVEBICA doet haar best om je tijdens het aanpassingsproces o.a via de catalogus (google eventueel op IVEBICA)
zoveel mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
- bib Hemiksem - Heuvelstraat 111-117 - 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
- bib Niel - Antwerpsestraat 24 - 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

Ticketsysteem
In 2018 start IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel met een online ticketsysteem voor de culturele activiteiten en cursussen van de cultuurdienst, bib en academie. Zo schrijf je voor de meeste activiteiten dan
online in via www.ivebica.be.
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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 Rupelbib
Kindjes tussen 3 en 7 jaar kunnen luisteren naar de verhalen van onze voorlezers Chris, Inge en Frans. Om beurten
nemen zij de jongste lezertjes mee in de nieuwe wereld van het prentenboek. Achteraf is er een gezellig knutselmoment. Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen genieten de ouders en grootouders van een kopje
koffie of thee.
Met het voorlezen geeft de bib kinderen de kans om op een fijne manier kennis te maken met boeken. Tegelijk
stimuleert voorlezen de fantasie en het taalgevoel.
• woensdagen 10 en 24 januari, 7 en 21 februari 2018 van 15 tot 16 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving: 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be

CoderDojo: programmeren voor kinderen
In de toekomst zal eenvoudig programmeren tot onze basiskennis moeten behoren. Een aantal vrijwilligers leert in
een CoderDojo-groep kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar op een leuke manier programmeren en websites,
games en apps maken. Ze beginnen met Scratch waarvoor geen voorkennis nodig is.
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 worden best begeleid door een ouder. Er wordt gevraagd om
zelf een laptop mee te brengen.
• zaterdag 13 januari en zaterdag 10 februari 2018 om 13 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving: www.coderdojobelgium.be

Breien voor beginners
Tijdens deze workshop geeft Sabine Hoeyen je een introductie in basistechnieken van breien. Er zijn breinaalden
voorzien, maar je kan ook eigen wol en breinaalden meebrengen.
•
•
•
•

zaterdag 13 januari 2018 van 10 tot 12.30 uur
intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal eerste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel
in samenwerking met Vormingplus
gratis na verplichte inschrijving:
- bib Niel - 03 888 30 06 - info@bibniel.be
- bib Hemiksem - 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be

Fototentoonstelling Johnny Caremans
Nielenaar Johnny Caremans startte met het maken van vakantiefoto’s en het fotograferen van situaties in zijn
beroepsomgeving in de Antwerpse haven. Sinds 2011 volgt hij de opleiding fotografie aan de Kunstacademie van
Niel (KAN). Hij is ook al verscheidene jaren leerling van het Centrum voor Volwassenenopleiding Rivierenland, afdeling Digitale Fotografie.
• van zaterdag 13 januari tot en met 28 maart 2018 tijdens de openingsuren
• Intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal eerste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel
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Rouw bij kinderen en het hulpverleningsaanbod in de regio
Sofie Corrigan kijkt in deze lezing door de bril van kinderen en jongeren. Wat is rouw en hoe gaan we met de achtergebleven stilte om in onze luidruchtige maatschappij? Welke reacties kan je van kinderen en jongeren verwachten?
Welke hulpmiddelen kunnen we hen hiervoor aanreiken. Eén ding is zeker: kinderen rouwen in andere registers!
• woensdag 21 februari 2018 van 19.30 tot 21 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal eerste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving:
- bib Niel - 03 888 30 06 - info@bibniel.be
- bib Hemiksem - 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be

Wedstrijd poëzieweek
Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf je eigen gedicht! Breng dit voor 31 januari binnen in de bib. Tot 20 februari mag iedereen dan stemmen voor één van de ingeleverde gedichten. De schrijver van het gedicht dat de meeste
stemmen krijgt, ontvangt een boekenbon ter waarde van 20 euro. Uit de personen die stemden trekt een onschuldige kinderhand een winnaar die een kleine verrassing ontvangt.
Info over de inhoud en de vorm van het gedicht staat op de publiekscatalogus http://ivebic.bibliotheek.be/ en is in
de bib beschikbaar.

Workshop poëzie: schrappen wat niet past!
In het kader van de poëzieweek toont kunstenares Tine Hens hoe je kan schrijven met woorden die je om je heen
leest op de muur of een winkelraam, op een reclamebord of aan je ontbijttafel. We vangen woorden, schudden ze
door elkaar, schrappen en plakken. Collages van woorden worden grappige verhalen en gewone krantenberichten
absurde gedichten. We trekken ons niets aan van wat kan of niet, klinkt het niet, dan botst het lekker hard. Deze gratis workshop is er voor iedereen vanaf 15 jaar.
• zaterdag 27 februari 2018 van 10 tot 12.30 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal eerste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving:
- bib Niel - 03 888 30 06 - info@bibniel.be
- bib Hemiksem - 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be

Cursussen beginternet, tablet, ipad, internetbankieren
en routeplanning
De bib legt wachtlijsten aan voor de cursussen allereerste begin van de computer (beginternet), tablet, IPad,
internetbankieren en routeplanning. Bij voldoende belangstelling probeert de bib een cursus te organiseren.
• voorkennis: bij beginternet geen, voor de andere cursussen moet je een beetje met pc kunnen werken
• inschrijven: via de balie van de bib of schrijf in op de wachtlijst via het online ticketsysteem
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C U L T U U R D I E N S T

Leeskring
Philip Roth, Emily Brontë en Annelies Verbeke
Hou je van lezen en deel je graag jouw ervaring met andere
boekenliefhebbers? Dan is de leeskring echt iets voor jou.
We bespreken boeken die literair iets te betekenen hebben of
die, in hun tijd, heel wat in beweging brachten. Alle aspecten
van het boek komen aan bod: het verhaal, het nut van de personages, de schrijfstijl, … Je hoort interessante weetjes over
de auteur en het oorspronkelijke idee achter het boek.
In januari staat het boek ‘Het complot tegen Amerika’ van
Philip Roth centraal. In februari plaatsen we ‘Woeste hoogten’ van Emily Brontë in het voetlicht. ‘Dertig dagen’ van
Annelies Verbeke staat in maart op onze leesplank.
•
•
•
•

© Giulia Bertelli

dinsdag 30 januari, 27 februari en 27 maart 2018 van 19.30 tot 22 uur
intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
deelname per sessie: 8 euro, inwoners Hemiksem, Schelle en Niel 6 euro
inschrijven:
- intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem, 03 288 27 40
- cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be

Workshop: het wel en wee van 3D
3D-printen is de laatste jaren niet meer uit het nieuws
weg te denken. Regelmatig zien we verbazingwekkende
resultaten van deze vernieuwende techniek. Maar hoe
werkt het nu juist en kan je een computerontwerp
zomaar in realiteit uitvoeren?
In deze tweedelige workshop van Vormingplus regio
Antwerpen ontdek je dat 3D-technieken al veel toegankelijker zijn dan je denkt. De eerste sessie gaat in op de
diverse toepassingen en het waarom van 3D-printen.
Daarna ontdek je hoe een 3D-printer werkt en begin je
al met een kleine ontwerpoefening. In de tweede sessie
werk je hieraan verder en start je dankzij het aanleren
van de verschillende knepen eventueel al met een volgend ontwerp. Ondertussen zie je hoe de printer één van de tientallen ontwerpen tot leven brengt. Om je zelfgemaakte ontwerpen te realiseren kan je altijd terecht bij een bestaand servicecentrum.
•
•
•
•
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dinsdag 20 en 27 februari 2018 van 19.30 tot 22 uur
intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
deelname voor de reeks van 2 sessies: 15 euro, inwoners Hemiksem, Schelle en Niel 12 euro
inschrijven:
- intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem,
03 288 27 40
- cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be
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Ontbijtlezing Griet Op De Beeck
Griet Op de Beeck debuteerde met ‘Vele hemels boven de zevende’, daarna volgden nog ‘Kom hier dat ik u kus’ en ‘Gij nu’. In september verscheen haar vierde
boek ‘Het beste wat we hebben’, het begin van een drieluik. Stuk voor stuk zijn
het bestsellers.
Ze schrijft over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij ongewild
anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid eindigt en schuld
begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over machteloosheid en jezelf durven
redden. En natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben,
of toch bijna.
Verwacht geen academische lezing over haar eigen oeuvre. Griet Op de Beeck wil
geenszins haar lezers onderschatten, laat staan uit gaan leggen hoe ze haar werk
dienen te lezen. Ze vertelt aan de hand van drie fragmenten over manieren om
dit leven te overleven en scheert zo langs de thema’s van haar boeken.
•
•
•
•

zondag 25 februari 2018 met ontbijt om 9.30 uur en start lezing rond 10.30 uur
intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
deelname en ontbijt: 12 euro, - 26 jaar 9 euro
inschrijven voor 19 februari:
- intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem, 03 288 27 40
- cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be

© Koen Broos

Workshop: pimp je feest!
Geef je graag een persoonlijke en leuke touch aan je verjaardagsfeest, babyborrel of communiefeest? In deze workshop ontdek je diverse creatieve technieken en gebruik je
volop je fantasie en vindingrijkheid.
In de eerste sessie leer je enkele vaardigheden aan en doe je
vooral veel ideeën op. In de vervolgsessie werk je je eigen
feest op maat verder uit zodat je blije gasten kan ontvangen. Het gebruikte materiaal van de voorbeelden in de eerste sessie is inbegrepen in de prijs. Het materiaal dat je in
de tweede sessie gebruikt om jouw keuzes verder uit te
werken moet je zelf voorzien.
•
•
•
•

woensdag 28 februari en 14 maart 2018 van 19.30 tot 22 uur
intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
deelname voor de reeks van 2 sessies: 14 euro, inwoners Hemiksem, Schelle en Niel 12 euro
inschrijven:
- intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem, 03 288 27 40
- cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be

Initiatie Argentijnse tango
Argentijnse tango is meer dan dans, het is een stijl en pure poëzie. In deze initiatieles leer je de tango zoals hij
gedanst wordt in de salons van Buenos Aires. Geen tango dus zoals op tv of in shows, maar wel de sociale tango die
toegankelijk is voor iedereen.
Marga Wauters, ereburger van Schelle en samen met haar Nederlandse danspartner tweemaal wereldkampioen
Argentijnse tango, introduceert jou in deze sensuele dans. Voor deelname aan deze initiatie hoef je geen danser te
zijn. Elke beweging, houding en pas leer je stap voor stap.
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Tango is gedeelde vreugde, breng bij voorkeur dan ook zelf
een danspartner mee. Mocht dit niet lukken, aarzel dan
niet om ons te contacteren. Als er meerdere vragen naar
een danspartner binnenkomen, brengen we jullie met
elkaar in contact.
• donderdag 1 maart 2018 van 20 tot 22 uur
• gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
• deelname: 8 euro, inwoners Hemiksem, Schelle en Niel
6 euro
• inschrijven:
- intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117,
Hemiksem, 03 288 27 40
- cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be

Frank Vander linden: een nieuw jaar, een nieuwe Frank

© Guy Kokken

Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, kan
het ook alleen. Dat bewees hij in 2009 en 2010 met
zijn zeer succesvol solo-debuut “Frank Vander linden. Zonder De Mens schrijft en speelt hij bedachtzamer. De teksten krijgen nog meer aandacht, het
bij momenten virtuoos akoestisch gitaarwerk
springt naar voren. In 2018 komt hij met een nieuw
solo-album en talrijke intieme optredens waarvoor
Frank zich kleinschalig laat bijstaan door een bij elk
concert wisselende duo-muzikant.
•
•
•

vrijdag 9 maart 2018 om 20 uur
Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Fabiolalaan 2, Schelle
voorverkoop 14 euro, - 26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie 12 euro
• kassa 16 euro, - 26 jaar, leerlingen en leerkrachten academie 14 euro
• inschrijven:
- intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem, 03 288 27 40
- cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Nieuwjaarsconcert
Laat je tijdens het nieuwjaarsconcert verwelkomen door gastvrouw Clara Cleymans en maak kennis met Frank
Vaganée. Samen met hen maken de leerlingen en leerkrachten van de Academie voor Muziek en Woord er een
feest van.
Frank Vaganée is een Belgisch jazzsaxofonist en -componist. Hij is artistiek directeur van het Brussels Jazz
Orchestra en doceert aan het LUCA School of arts department van het Lemmensinstituut in Leuven. Naast de
altsaxofoon bespeelt hij ook de sopraansaxofoon en de dwarsfluit. Frank Vaganée won verschillende prijzen
waaronder ook een oscar voor zijn muziekbijdrage aan de film ‘the Artist’.
Clara Cleymans is een actrice die in 2010 doorbrak bij het grote publiek. We kennen haar uit de reeksen ‘Dag en
Nacht’, ‘Thuis’ en Code 37’ en van haar imitaties in ‘Tegen de sterren op’.
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• zondag 28 januari 2018 om 15 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• 5 euro, met je toegangskaart krijg je een gratis consumptie tijdens de pauze, IVEBICA biedt je na het concert een
receptie aan.
• info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, tel. 03 2882730, www.academiehsn.be
• organisatie: Aademie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle - Niel en IVEBICA

Carnavalsconcert
In februari houdt de Academie voor Muziek en Woord haar jaarlijkse carnavalsconcert. De leerlingen AMV, AVV,
initiatie en instrument van de afdeling Schelle - allen verkleed voor de gelegenheid - spelen en/of zingen in
groep, onder leiding van hun leerkracht. Met aansluitend een (huisgebakken) receptie! Dit concert is ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
•
•
•
•
•

donderdag 8 februari 2018 om 18.30 uur
gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
kaarten 3 euro (+ 12 jaar), te verkrijgen op het secretariaat in Schelle tijdens de openingsuren
info: secretariaat Academie Schelle, Provinciale Steenweg 100, tel. 0494 53 05 42, www.academiehsn.be
organisatie: Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle - Niel

DIENST VRIJE TIJD
Kerstboomverbranding
De jeugdraad en de dienst Vrije Tijd organiseren op zaterdag 13 januari aan de oude
scheepswerf (gelegen achter de dijk aan het Kerkplein) de kerstboomverbranding.
De boogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde steken het vuur om 19 uur spectaculair aan.
Daarna geniet je aan het vuur van allerlei lekkers, aangeboden door verschillende
verenigingen van Schelle. De Muziekkapel van de Chiro en het Koninklijk Harmonie
Orkest Schelle verzorgen een sfeervol optreden. Het einde is voorzien rond 1 uur.
De kerstbomen worden enkel op donderdag 11 januari 2018 vanaf 7.30 uur opgehaald in heel de gemeente door de gemeentediensten. Je kan uiteraard ook zelf je
kerstboom naar het containerpark brengen.

Zapposdagen krokusvakantie 2018
De vrijetijdsdiensten van Schelle, Hemiksem en Niel organiseren in de krokusvakantie weer toffe activiteiten:
• Knutselen Steenrood
• Kapitein Winokio
• Comic Station Antwerpen
Vanaf half januari staat alle info op de gemeentelijke website en Facebook. Op tijd inschrijven is de boodschap want
de plaatsen zijn beperkt.

Jeugdraad
In oktober vergaderde de jeugdraad over de dag van de jeugdbeweging, nacht van de jeugd, controles hygiëne, aanstelling nieuwe penningmeester, sleep in 2018 en Buitenspeeldag 2018.
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Sportraad
Op de sportraad in oktober ging het over evaluatie Scholenveldloop, laureatenviering, Duorun, subsidies,
Steenwinkelstraatfeest, algemene vergadering, evaluatie barbecue en wintersamenzijn.

Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet doorgaan:
- van 3 tot 8 januari tot 18 uur: opstelling, uitvoering en opruiming KlankKleur
- dinsdag 10 januari tot 17 uur: SVS American Games
- zondag 28 januari: tafeltennistornooi
- zondag 25 februari: tafeltennistornooi
- woensdag 28 februari van 12.30 – 17 uur: SVS Netbal

Sluitingsdagen Sportcomplex Scherpenstein
- maandag 1 en dinsdag 2 januari 2018
De dienst Vrije Tijd en het loket zijn van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018 (kerstvakantie) gesloten.

TOERISME
Op (uit)stap in de Rupelstreek en het Hombeeks plateau
Een superleuke dag erop uit met het gezin? Een gezellige namiddag
met je vereniging of op avontuur met je collega’s? De Rupelstreek en
het Hombeeks Plateau heten je van harte welkom, zowel in groep als
individueel.
Beleef de typische steenbakkerijgeschiedenis in een verrassend
museum of ontdek te voet of per fiets de mooiste groene plekjes. Proef
de streek tijdens een culinaire wandeling of fietstocht en bewonder
onderweg de fraaie historische gebouwen.
In de brochure ‘Op (uit)stap in de Rupelstreek en het Hombeeks
Plateau’ stelt Toerisme Rupelstreek je haar rijke aanbod trips en kanten-klare groepsbezoeken voor. Als extraatje krijg je een overzicht van
de toeristische trekpleisters en wijzen we je de weg naar de mooiste
plekjes in onze streek.
Vraag de brochure aan via info@toerismerupelstreek.be of haal het af
aan ons infokantoor Toerisme Rupelstreek, gelegen in De Schorre.
Voor vragen of het maken van een reservatie
Toerisme Rupelstreek vzw, Schommelei 1/3, 2850 Boom
03 880 76 25 - info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
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ALLERLEI
Ook in het weekend met de trein op uitstap
Vanaf 10 december 2017 rijdt er in het weekend elk uur een trein tussen Antwerpen-Centraal en Puurs met stopplaats in Schelle. Tijdens de week rijdt de trein elk half uur in plaats van elk uur.
Info over dienstregeling en tarieven: www.belgianrail.be

Geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle
gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek
Hulpverleningszone Rivierenland verzorgt niet alleen de brandbestrijding en hulpverlening binnen de 19 gemeenten van onze zone. Zij zetten zich ook in voor de brandveiligheid van handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen.
De preventiedienst werkte een geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen vanaf
1 januari 2018. Er is ook een uniforme procedure voor de controle, de hercontrole en brandveiligheidsattestering van
de publiek toegankelijke inrichtingen.
Ben jij exploitant of verantwoordelijk voor de uitbating van een zaal, café, restaurant, winkel of een publiek toegankelijk gebouw? Lees dan alle richtlijnen op https://rivierenland.hulpverleningszone.be.

Bereid je voor
Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie is het belangrijk dat je je goed voorbereid
bent. Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet
in kan? Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten?
Het Crisiscentrum wil iedereen aanmoedigen om over al deze dingen vooraf na te denken. Daarom kan je online
een eigen noodplan maken voor jou en je familie. In zeven stappen ben je volledig voorbereid en beschik je over een
noodplan op maat dat je thuis op een duidelijke plaats kan ophangen.
www.mijnnoodplan.be

Gouden gids niet meer op papier?
Gebruikt u de papieren telefoongidsen niet meer? Schrijf je dan voor 1 augustus 2018 uit via het formulier op
www.goudengids.be (onderaan ‘afmelden papieren gids’). Dan ontvang je bij de eerstvolgende bedeling geen
exemplaar meer.
Bedrijven en adressen kan je ecologisch opzoeken via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

Alarmering van de bevolking in risicozones rond seveso- en
nucleaire bedrijven
De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden op de
eerste donderdag van elke trimester getest tussen 11.45 en 13.15 uur.
De volgende test is voorzien op 4 januari. In 2018 zijn er nog testen op 5 april, 5 juli en 4 oktober.
Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. 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.
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in Schelle

Januari
Za 6

Natuurpunt

Vogels kijken op het noordelijk eiland
PC De Mikman
Parking Tolhuis of veerboot 9 uur en terug 12 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

Ma 8

OKRA Schelle

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

Di 9

Femma H. Familie

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

Vr 12

Liberale Damesen Juffersbond

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

Ma 15

Beweging.net Schelle

Jouw jaarplan voor meer tijd en geluk!
20.00 uur
Heb je het gevoel dat je leven bestaat uit hollen en vliegen?
Wat jij nodig hebt, is een plan. Een jaarplan helpt om weer
grip te krijgen op je leven en zorgt voor focus en energie.
Eindelijk tijd voor jezelf! Vervolg op 22 januari.
Parochiaal centrum ‘De Mouterij’
Info:03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

Di 16

Kantschool Schelle

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

Femma H. Familie

Dauwwandeling, start zaal Mikman
Info: Magda Van Overbeke - 0475 80 61 54

Muziekkapel Chiro

Zet 2018 feestelijk in
19.45 uur
Hoorde jij onze nieuwste nummers al?
Kom langs en beluister ook onze gekende nummers
die in een nieuw jasje zitten. Iedereen welkom
voor een hapje en een drankje in parochiezaal de Mikman.

VIVA SVV Schelle

Voorstelling programma bloemschikken
en creatief atelier, zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - tel. 03 887 38 83

Do 18

VIVA SVV Schelle

Voorstelling programma hobby- en handwerk,
zaal Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - tel. 03 887 73 39

Di 23

S-Plus

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

Femma H. Familie

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

Wo 17

22

8.50 uur

14.00 uur

20.00 - 21.00 uur

17.30 uur

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur
6.00 - 9.00 uur

19.30 - 22 uur

13.30 - 16.30 uur

16.00 uur

20.00 - 21.00 uur

034177_Schelle info nr 1_2018 (3) def:Schelle jan 2008

13-12-2017

14:46

Pagina 23

in Schelle

Za 20

kwb*SchelleLeeft!

Avondwandeling
Met een kaart of iets avontuurlijker
met opdrachten wandel je door het duister.
Je kan kiezen uit twee afstanden. Na de wandeling
krijg je een overheerlijk soepje.
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

vertrek tussen
17 en 20 uur

Wo 24

VIVA SVV Schelle

Cursus bloemschikken (wintercompositie)
en cursus creatief, zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - tel. 03 887 38 83

Do 25

VIVA SVV Schelle

Cursus flessen en potjes decoreren (deel 1)
zaal Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - tel. 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

Za 27

Beheerraad Mouterij
kwb*SchelleLeeft!

Trappistenavond
Onze paters schenken heerlijke trappist in een
aangepast kader met bijhorende abdijkaas.
Inschrijven is niet nodig!
Info: F. Serrien - 03 877 07 82
of www.schelleleeft.be

18.00 uur

Rode Kruis Niel-Schelle

Kaas- en bieravond
lokaal Antwerpsestraat 24 B - Niel
Volw 18 euro, kind 12 euro
inschrijven voor 21/1:
voorzitter@niel-schelle.rodekruis.be

18.00 uur

Ma 29

Femma H. Familie

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

Di 30

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Koken met van a tot z
Van Antwerpen tot Zanzibar en van Australië
tot Zimbabwe: overal ter wereld brengt eten
mensen samen. Dat is het uitgangspunt van
‘Koken van A tot Z’. Benieuwd naar welk land we
deze keer trekken?
Parochiaal centrum ‘De Mouterij’
Info:03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

Wo 31

Rode Kruis

Bloedinzameling
17.30 - 20.30 uur
Hal gemeentehuis
Info: bloed@niel-schelle.rodekruis.be - 03 288 87 43

VIVA SVV Schelle

Cursus bloemschikken (decoratief stuk)
en cursus creatief, zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - tel. 03 887 38 83

19.30 - 22 uur

19.30 - 22.00 uur

19.30 uur

19.30 - 22 uur
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in Schelle

Februari
Do 1

OKRA Schelle

Nieuwjaarscocert
Un Viaggio in Italia
Koningin Elisabethzaal
Inschrijven: G Van de Vreken - 03 888 69 22

VIVA SVV Schelle

Cursus flessen en potjes decoreren (deel 2)
zaal Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - tel. 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

SLS school

Vlaaienslag
Afhalen in de turnzaal
Ingang via de Rupelstraat
Info: 03 887 42 06

9.00 - 13.00 uur

Natuurpunt

Boottocht Schelde, Rupel en Dijle
Veersteiger Schelle, einde Tolhuisstraat
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

Ma 5

Femma H. Familie

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

19.30 - 22.00 uur

Di 6

Femma H. Familie

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

20.00 - 21.00 uur

Wo 7

VIVA SVV Schelle

Cursus bloemschikken
Valentijns- of voorjaarstuk, zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - tel. 03 887 38 83

Do 8

OKRA Schelle

Pannenkoeken- en wervingsdag
Inschrijven: G Van de Vreken - 03 888 69 22

VIVA SVV Schelle

Juwelen maken - armbanden (deel 1),
zaal Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - tel. 03 887 73 39

Vr 9

Vief

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

17.30 uur

Za 10

Natuurpunt

Vogels kijken op het noordelijk eiland
PC De Mikman
Parking Tolhuis of veerboot 9 uur en terug 12 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

8.50 uur

Di 13

Femma H. Familie

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

Do 15

OKRA Schelle

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

14.00 uur

Vr 16

Vief

Promonamiddag Masta, zaal Schuttershof
Info: F. Sleeubus - 0475 79 93 86

14.00 uur

Za 3

24

14.30 uur

10.50 uur

19.30 - 22 uur

14 uur

13.30 - 16.30 uur

20.00 - 21.00 uur
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in Schelle
Vr 16

VIVA SVV Schelle

Daguitstap hobbysalon Antwerpen
Info: Mariette Van den Bruel - tel. 03 887 73 39

Di 20

S-Plus

Bingonamiddag
Taverne Scherpenstein
Inschrijven: Marc Scillie - 03 887 26 61

Kantschool Schelle

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

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

Femma H. Familie

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

20.00 - 21.00 uur

Wo 21

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus ism
kwb*SchelleLeeft!

Maak tijd voor brunch en ontbijt
9.00 uur
De dag starten met een goed ontbijt is een
gezond principe. Ontbijten zorgt voor nieuwe energie
die je helpt om fit en geconcentreerd aan je dag te beginnen.
Een brunch is een maaltijd die de overgang maakt tussen
een ontbijt en een lunch. Wij kiezen voor eenvoudige
gerechtjes die niet te veel tijd in beslag nemen
Parochiaal centrum ‘De Mouterij’
Info:03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

Wo 21

Femma H. Familie

Dansen in Aartselaar
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22

VIVA SVV Schelle

Kaders decoreren - stone art powertex,
zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - tel. 03 887 38 83

OKRA Schelle

Stadsbezoek
Inschrijven: R. Vervliet - 03 334 74 31

VIVA SVV Schelle

Juwelen maken - armbanden (deel 2),
zaal Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - tel. 03 887 73 39

Vr 23

kwb*SchelleLeeft!

Quizted
deuren 19.30 uur
Zoek je slimste vrienden bij elkaar voor deze
20 uur start
vriendenquiz. Schrijf je per ploeg (max. 6 deelnemers).
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

Zo 25

kwb*SchelleLeeft!

Gezinswandeling Molenbeekse Plassen
14.00 uur
Een winterwandeling voor het gezin op zondagnamiddag?
Dan is Molenbeekse Plassen een prima keuze, 6 km en vlak,
dus iedereen kan mee.
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

Ma 26

Femma H. Familie

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

19.30 - 22.00 uur

Wo 28

Femma H. Familie

Dansen in Aartselaar
Info: Rita Verlinden - 03 887 86 22
Kaders decoreren - stone art powertex (deel 2),
zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - tel. 03 887 38 83

19.30 - 21.30 uur

Do 22

VIVA SVV Schelle

14.30 uur

19.30 - 21.30 uur

19.30 - 22 uur

7.30 uur
13.30 - 16.30 uur

19.30 - 22 uur
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in Schelle

Repetitieve activiteiten
MA

DI

WO

26

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

Tai Chi
Parochiaal centrum ‘De Mouterij’
Info: scholiers.frie@gmail.com

10.30 - 11.30 uur

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
(behalve in december, januari en februari
dan in abdij van Hemiksem)
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 1ste dinsdag van de maand
Provinciale Steenweg 64
Info: M. Coveliers - 03 887 44 87

14.30 uur

Amnesty International

Schrijfavond 3de dinsdag
E. Wilssenszaal - gemeentehuis
Info: J. Cools - 03 877 26 04

18.15 - 19.50 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

20.00 - 22.00 uur
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DO

Gemeentelijke Sportraad

Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein

10.00 - 11.00 uur

S-Plus

Hobby- en handwerknamiddag
taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel - 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

S-Plus

Deelname spelletjes en kaartnamiddag
van VIVA SVV, taverne Scherpenstein
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

VR

kwb*SchelleLeeft!

Gezelschapsspelen en praatcafé
2de vrijdag
PC De Mouterij
Info: dirk@schelleleeft.be

vanaf 19.00 uur

ZA

KWB H. Familie

Kaartprijskamp 2dezaterdag
PC De Mikman
Inschrijven vanaf 19 uur
Info: M. Eeckeleers - 03 887 97 91

20.00 uur

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

14.00 uur
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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
Gemeenteontvanger
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
Algemeen nummer 03 443 09 90
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

28

0494 53 05 42
15.00 tot 20.00
15.00 tot 20.00
15.00 tot 18.00
15.00 tot 20.00
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 februari.
Erkende verenigingen kunnen hun activiteiten
van maart en april die openstaan voor een ruim
publiek doorgeven voor publicatie.
Aankondigingen vóór 15 januari 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.

