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Beste Schellenaar,
De lente wenkt. Boordevol onstuitbare energie
zit ze klaar om de natuur te tooien met jong en
frisgroen. Straks tovert zij een oneindige kleurenpracht in alle mogelijke tinten en schakeringen te voorschijn, mooier dan het mooiste
schilderij. Geniet van de wonderbaarlijke vernieuwende kracht van de lente. Moge zij elkeen
ook nieuwe dynamiek en pure schoonheid
inblazen.

Wonen is een basisrecht
Iedereen heeft recht op een kwalitatieve huisvesting, betaalbaar en duurzaam. De kwaliteit
van het woningbestand in onze gemeente is vrij
hoog. Dit is het resultaat van een volgehouden,
langdurige en harmonieuze samenwerking met
meerdere maatschappelijke actoren en de
privé-sector.
Na aankoop en sloop van verouderde panden
brengt Igean in samenwerking met de gemeente bouwrijpe gronden terug op de markt, klaar
voor nieuwbouw. Hierbij wordt de kans geboden om de bouwgrond op termijn te betalen om
zo eerst de woning te bouwen. Op haar beurt
bouwde het OCMW 36 eigentijdse en kwaliteitsvolle assistentiewoningen. Er is ook de
kracht van heel wat burgers die een woning
aankopen en stapsgewijs volgens eigentijdse
normen renoveren.

Burgemeester
Rob Mennes

Sociale Bouwmaatschappij
duurzaam op weg
Een zeer belangrijke actor inzake huisvesting is
onze plaatselijke Sociale Bouwmaatschappij. Zij
bestaat dit jaar 95 jaar! Bijna een eeuw huisvest
zij tegen betaalbare prijzen vele Schellenaren.
Generaties vonden hier een geschikte woning.
Op het ritme en de normen van elke tijdsperiode evolueerden de grootte en de kwaliteit van
de woningen mee. Er werd bestendig geïnvesteerd, uitgebreid en gerenoveerd. Zo stapt
de Sociale Bouwmaatschappij voluit mee op de
weg van de duurzaamheid.
Na het aanbrengen van dubbel beglazing
wordt een indrukwekkend programma van
dakisolatie uitgerold. Gefaseerd zijn tegen
2020 alle daken van de sociale woningen geïsoleerd. Het gaat om een investering van ongeveer 4.500.000 euro. Het energieverbruik zal
aanzienlijk dalen. De volgende grote uitdaging
is de isolatie van de muren. Al deze inspanningen maken onze gemeente ook een stuk
duurzamer.

Om de toegankelijkheid van alle appartementen te optimaliseren komen er overal liften. Dit
gebeurde reeds in de Leonard Vereyckenplaats.
De toewijzing van de werken voor de appartementen aan de Peperstraat en de Renaat
Veremansstraat kan op korte termijn gebeuren.
De globale investering van de liften in de 3
woningblokken bedraagt ongeveer 1.400.000
euro. De bouw van 5 nieuwe appartementen
start kortelings. Enkele grotere nieuwbouwprojecten zitten in de planning.

Zorg voor betaalbaar wonen
Onze Sociale Bouwmaatschappij realiseerde in
onze gemeente ongeveer 850 woningen. Zo’n
400 woningen werden in de loop van de jaren
aangekocht door de bewoners: van huurder
werden zij eigenaar. Voor deze gezinnen en hun
kinderen betekent dit een blijvende meerwaarde.
Met aandacht voor de steeds veranderende
noden en maatschappelijke vereisten neemt
onze Bouwmaatschappij de zorg voor een
betaalbare woning in onze Schelse gemeenschap ter harte. Geweldig … en dit ondertussen
bijna een eeuw lang. Wonen is een basisrecht:
de Bouwmaatschappij concretiseert dit recht
dag na dag. Proficiat.
De Bouwmaatschappij verhuurt nog ongeveer
450 woningen. Dit is ongeveer 13,5 % van het
woningbestand van Schelle. Procentueel is onze
Sociale Bouwmaatschappij de grootste in
Vlaanderen. Financieel is zij erg gezond. En toch
… zal zij de 100 jaar niet bereiken! De Vlaamse
minister van wonen Homans besliste o.a. dat de
sociale bouwmaatschappijen voortaan 1.000
woningen moeten bezitten. Wie dit aantal niet
bereikt, moet op zoek naar een partner en moet
zonder pardon fusioneren.

Woonzorg voor Schellenaren centraal
Op wat het getal 1.000 precies gebaseerd is, is
een open vraag. Gedwongen startte de zoektocht naar een geschikte partner. Geen megafusie waar een kleine maatschappij als een vijfde wiel aan de wagen wegzinkt. Wel een andere
kleine maatschappij met garantie op behoud
van de eigen identiteit en opgebouwde dienstverlening waren het uitgangspunt.
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Momenteel lopen er besprekingen met
Zwijndrecht. Wellicht ronden we deze fusieoperatie midden juni af. De woonzorg voor onze
Schelse gemeenschap blijft centraal staan. De
kracht van onze Bouwmaatschappij mag niet
verloren gaan in een verplichte fusieoperatie.

32 sociale koopwoningen
Vanuit diezelfde maatschappelijke opdracht
dat wonen een basisrecht is, bouwt de
Arrondissementele
Sociale
Bouw-en
Kredietmaatschappij (SBK ARRO) aan de Tuinlei
en meer bepaald aan de Nelson Mandelastraat,
J. Gansackerstraat en Ertbornstraat 32 sociale
koopwoningen, waarvan 14 appartementen en
18 grondgebonden woningen. Vermoedelijk zijn
de wooneenheden klaar tegen het bouwverlof.
Na het bouwverlof start de afwerking van de
weginfrastructuur. Het project creëert opnieuw
voor 32 gezinnen uitzicht op de verwerving van
een woning.
Een hechte samenleving die verbindt, streeft
naar samenhang en maakt werk van kwalitatieve en eigentijdse woongelegenheid voor
iedereen op diverse manieren. Die doelstelling
leeft in onze gemeente en velen trachten dit
mee te realiseren. Zelfs 95 jaar lang, zoals de
Bouwmaatschappij.

Nood aan kinderopvang
Lauro, de kindercrèche aan de Provinciale
Steenweg veranderde van eigenares en uitbaatster. Voor kinderen en ouders blijven de
opvang en werking dezelfde. Lauro werd op
vlak van kinderopvang een begrip in Schelle. Zij
vult een grote maatschappelijke nood in.
Door een zorgvuldige samenwerking tussen
Igean, de gemeente en een deskundige uit de
sector kan dit opvanginitiatief verdergezet worden. Overeenkomstig de regelgeving en voorwaarden van Kind en Gezin blijft de opvang van
63 kinderen per week gegarandeerd. Voor de
ouders is dit alleszins een opluchting.

Groenten uit je buurt
Hoe korter de afstand tussen bio-groenten en
consumptie, hoe milieuvriendelijker en duurzamer: geen grensoverstijgende transporten en
bijkomend vervoer, geen overbodige verpak-

king, geen pesticiden en sociale samenhang er
gratis boven op. Dergelijke initiatieven zijn erg
zinvol. Ze verdienen alle steun. Ons bestuur doet
dit voluit.
Zo startte ons Autonoom Gemeentebedrijf
Fluctus de volkstuin Aerdborg aan de Tuinlei op.
Een project van vandaag voor de toekomst. Zo’n
75 mensen kunnen hier naar hartenlust tuinieren. Op de Plukboerderij met twee locaties in
onze gemeente - als het ware in de achtertuin kan je per jaar groenten kopen en plukken.
De lente doet een nieuw duurzaam project ontluiken: ‘Boeren en Buren’. Lokale producenten en
klanten ontmoeten elkaar op een wekelijkse
‘Buurderij’ en meer bepaald in het Gildenhuis
op het kerkplein. Nieuwsgierig?
Kijk eens op www.boerenenburen.be of mail
naar magali.perbal@telenet.be. De kers op de
taart zou een perma-cultuurproject in onze
gemeente zijn. Wie weet?

Afwerking bovenstructuur
Steenwinkelstraat
In het laatste deel van de Steenwinkelstraat
start op korte termijn de afwerking van de
bovenstructuur (voet-fietspaden, wegfundering, openbare verlichting, …). De moeilijkste
bladzijde uit het grote verhaal van de werken in
de Steenwinkelstraat kan in ‘dagafleveringen’
en stapsgewijs worden omgeslagen. Het zal een
opluchting zijn voor iedereen. Het bouwverlof,
de langdurige regen en de moeilijke, zelfs ingewikkelde grondwerken aan de nutsleidingen,
zorgden voor veel en te lange hinder.
De moeilijkste fase is gekeerd … er is uitzicht op
de eindafwerking. Ondertussen gingen ook de
rioleringswerken in de Hulstlei van start. In
maart - vanaf de temperatuur het toelaat wordt de toplaag aangebracht tussen de Tuinlei
en Den hooghen weg. De aanplantingen in de

Tuinlei, Albrecht
Rodenbachplaats en
Steenwinkelstraat starten dan eveneens op.
Het streefdoel is de gehele operatie inclusief
grachten en grachtenherstel op het grondgebied van Schelle begin mei afgerond te hebben.
Als de weergoden dit goed gezind zijn, zal Besix
dit ook realiseren. Zo blijft de aannemer binnen
de vooropgestelde termijn. Op het grondgebied
van Aartselaar zullen de werken nog niet af
zijn. Nog tijdens de werken zelf besliste
Aartselaar ook rioleringswerken op haar grondgebied uit te voeren. Zonder deze ingrijpende
wijziging in de werkopdracht waren de werken
in de Steenwinkelstraat nog voor het eindejaarsverlof (2017) afgerond.

Fundamentele ommekeer
Op meerdere vlakken realiseert ‘deze werf van
de eeuw’ een fundamentele ommekeer. Er gaat
geen afvalwater meer naar de bodem dus het
einde van bodemverontreiniging door afvalwater. Het oppervlaktewater stroomt niet meer in
snelvaart doorheen het centrum naar het
pompstation, maar wordt via een grachtenstelsel van ongeveer 3 km afgevoerd naar de
Bovenvliet en vrijwaart het centrum van wateroverlast. Er is minder verharding, veel meer
groen en overschakeling van openbare verlichting naar energiezuinige led.
Met subsidies van de Provincie Antwerpen is
het fietspad vanaf de Boomsesteenweg tot in
het centrum ontdubbeld. In plaats van bloembakken komt er trajectcontrole langs de
Steenwinkelstraat. Camera’s met nummerplaatherkenning registreren elke in- en uitrijdende
wagen in Schelle. Dit project draagt alle aspecten van en voor de toekomst in zich. Een voltreffer.
Ten belope van ongeveer 200.000 euro is de
aanbesteding uitgeschreven voor de vernieuwing van de asfalttoplaag in meerdere straten
o.m. in de Boerenkrijgwijk, de omgeving van de
Stuyvenbergstraat, Peter Benoitplein en enkele
andere plaatsen. Eveneens loopt de procedure
voor de aanstelling van een ontwerper voor de
aanleg van een fietspad langs de Bovenvliet
(vanaf de Delhaize onder de spoorwegbrug
over de Vliet en ter hoogte van de
Capucienendreef van een brug naar
Hemiksem). Realisatie is wellicht begin 2019. De
plannen voor de aanleg van een fietstostrade
langsheen de spoorlijn 52 vorderen langzaam.
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Inzetten op vergroening

van kinderen in de lagere school.

Onze groenarbeiders vernieuwen ondertussen
op meerdere plaatsen, zoals in de Eduard Van
Hoofstatstraat, de aanplanting en planten her
en der nog een reeks bomen verder aan. Bomen
vervullen meerdere functies. Zo zijn zij stevige
verwerkers van CO2.

Daarnaast start ons bestuur een pilootproject
rond darmkanker binnen de groep van 50 tot
54-jarigen. Darmkanker is bij mannen de grootste doodsoorzaak en bij vrouwen na borstkanker de tweede grootste doodsoorzaak.
Vlaanderen werkte reeds een actieprogramma
uit voor mensen vanaf 55 jaar. Volgens een
Europese richtlijn kan een screening vanaf 50
jaar heel wat mensenlevens redden.
Vlaanderen beschikt op dit moment niet over
voldoende middelen om dit te realiseren.

De stellingen rondom gemeentelijke basisschool De Klim schuiven meer en meer op: een
nieuwe gevel komt langzaam tevoorschijn waar
een dik pak isolatie achter werd aangebracht.
De muur- en dakisolatie zal het energieverbruik
met meer dan 30% verminderen!
Samen met uitbreiding van de ruimte voor
urnenkelders komt er op de begraafplaats een
urnenbos: as in verteerbare urnen worden in
een groene omgeving van bomen en struiken
begraven. Na enkele maanden zal de urne helemaal opgelost zijn. Een eerste fase start in de
loop van dit jaar. Het zal de begraafplaats verder
vergroenen.
Eandis vernieuwt de komende weken leidingen
in alle straten van de parkwijk. In het kader van
deze werkzaamheden wordt de openbare verlichting vernieuwd en vervangen door energiezuinige leds. Heel deze operatie duurt meerdere
maanden. Einde 2018 zal minstens een derde
van het totale bestand van openbare verlichting
overgeschakeld zijn naar leds.
Trein- en fietsgebruik zitten in de lift. Dit is een
uitermate positieve evolutie. Hierdoor groeit de
noodzaak aan bijkomende fietsstalling aan de
treinstopplaats. In de loop van deze maand
komen er zo’n 22 fietsstallingsplaatsen bij. Eén
parkeerplaats voor auto’s moet hiervoor wijken.
Eén autostaanplaats voor 22 fietsen is geen
slechte verhouding. Kan dit wel? Kom met de
fiets om te zien hoe dit gebeurt ...

Aandacht voor preventie
De voorbije maanden organiseerde het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg met
ons bestuur enkele infovergaderingen over preventie van diverse vormen van verslaving. Dit
gebeurde voor jongeren en senioren rond alcoholverslaving, maar ook voor ouders rond
gamen. Een gelijkaardige avond wordt ingericht
voor de sportverenigingen. Ook nam ons
bestuur deel aan de grote welzijnsbevraging
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Pilootproject darmkanker
Op initiatief van ons bestuur kregen we de toelating om als uniek project in Vlaanderen het
bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker uit te
breiden naar al onze inwoners van 50 tot en
met 54 jaar. Iedereen binnen deze doelgroep
krijgt nog een persoonlijke brief met uitleg.
Heel dit proces verloopt in overleg met Vlaamse
overheid
en
het
Centrum
voor
Kankeropsporing. We schreven voldoende
middelen in op de begroting om dit proefproject te realiseren.

“In maart, de internationale
darmkankermaand,
verlichten we het
gemeentehuis symbolisch
in het blauw.“
Ondertussen werken onze mensen een feestprogramma uit voor de ‘Dag van de
Schellenaar’ op zaterdag 26 mei. Verder in dit
infoblad ontdek je welke artiesten er op ons
podium staan.
En de boer ploegde steevast en onverstoord
voort … denkend aan en werkend voor de dag
van morgen, voor een hoopvolle toekomst voor
iedereen!

Van harte,
Rob Mennes
Uw burgemeester
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GEMEENTELIJKE INFO
Sluitingsdagen van de gemeentediensten
Gemeentehuis: maandag 2 april, maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Bibliotheek: maandag 2 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Schellebel: maandag 2 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Recyclagepark: maandagen gesloten

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:
21 december 2017
- aanpassing meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek St. Petrus en Paulus
- prijssubsidiereglement AGB 2018
- AGB meerjarenplan 2014-2022 en budget 2018
- OCMW meerjarenplan 2014-2022 en budget 2018
- dotatie 2018 Politiezone Rupel en IVEBICA
- gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018
- aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting 2018
- meerjarenplan 2014-2022, budget en financieel plan 2018
- waarborglening gronden Ceulemans - Tuinlei en dossier binnengebied Peperstraat
- CVBA Inter-Regies - beslissing tot uittreding
- aangepaste overeenkomst projectnota binnengebied Peperstraat
- verkeersreglement Steenwinkelstraat en Tuinlei
5 februari 2018
- aktename budgetwijziging 2017 kerkfabriek St. Petrus en Paulus
- akte van verkoop onroerend goed Provinciale Steenweg 125
- leningsovereenkomst kinderdagverblijf
- handelshuurcontract bvba Linoah
- goedkeuring overeenkomst projectnota Provinciale Steenweg 311-315
- bekrachtiging aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in basisonderwijs vanaf schooljaar 2017-2018
Gemeentelijke Basisschool ‘De Klim’
- aanvraag tot wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochies in Niel, Schelle, Boom, Aartselaar en Rumst
- goedkeuring huishoudelijk reglement gebruik turnzaal en refter
- infoblad
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Adviesraden
De jeugdraad vergaderde in november en december over: evaluatie dag van de jeugdbeweging, nacht van de jeugd,
controles hygiëne, buitenspeeldag 2018, advies over codex en budget 2018, kerstboomverbranding, advies einduur
fuiven Rupelstreek en subsidies 2017.
De sportraad vergaderde in november en december over: subsidies, evaluatie gocartrace en laureatenviering, ontslag en nieuwe leden sportraad, privacywet, halloweentocht, start to walk, start to run, feest 26 mei 2018, highlandrun, sportclubweek en Imsir uitleendienst.
De seniorenraad van december behandelde de initiatieven voor 2018: wandeljaar, lezing door Luc Van de Ven, info
begrafenissen, dansnamiddag en welzijnsbeurs.
Op de agenda van de minaraad in december stond een overzicht van lopende milieuvergunningsaanvragen, openbare onderzoeken en toelatingen afwijking geluidsnorm, stand van zaken Gemeentelijk Natuurgebied Kelderijlei,
acties tegen voedselverspilling, organisatie Repair Café, gezamenlijke Minaraad Hemiksem/Schelle in 2018 en uitbreiding Berrenheibos.
De verkeersadviesraad in december bekeek de verkeersreglementen Steenwinkelstraat - Tuinlei - Witte Gevelstraat
en vraag parkeerplaats mindervaliden Tuinlei 5.

Noteer in je agenda: zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei van 14 tot 21.30 uur zijn alle Schellenaren van harte welkom in het park en de sporthal. In en rond
de sporthal bouwen we een kinderdorp met attracties voor jonge en al wat oudere kinderen.

Dynamo Zjoss

Gene Thomas

Paul Michiels

Piet Piraat

De Bende

In het park maken we plaats voor een groot podium en eet- en drankenstands. Je kan komen luisteren naar Dynamo
Zjosss, De Bende met Piet Piraat, Music on Wheels en Paul Michiels. Gene Thomas sluit de avond af. Hij brengt samen
met zijn Vlaanderen Boven Band twee gastartiesten mee.
In mei krijg je nog het uitgebreide programma in je bus.

Oproep vrijetijdsgids
Schelle telt vele verenigingen en vrijwilligers. We bundelen dit aanbod van sport-, jeugd-, socio-culturele-, seniorenen noord-zuidverenigingen graag in een overzichtelijke gids.
Staat jouw vereniging open voor iedereen, heeft ze geen winst op het oog en heeft ze als hoofddoelstelling ‘het
organiseren van activiteiten ter bevordering van vrijetijdsleven van onze inwoners’?
Dan verdien je een plaats in de vrijetijdsgids.
Aanmeldingsformulier: info@schelle.be - 03 871 98 34 (indienen voor 19 maart 2018)
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Socio-culturele verenigingen die in de vrijetijdsgids willen staan, moeten aangesloten zijn bij de cultuurraad.
Interesse om je als socio-culturele vereniging bij deze raad aan te sluiten, contacteer dan de cultuurdienst
via cultuur@ivebic.be.

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.
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar)
15 maart - Noël Kerremans en Frieda Van huffel
23 maart - Karel De Launoit en Maria Serrien
13 april - Jozef Janssens en Diane Cooreman
Briljanten jubileum (65 jaar)
18 april - August Vandam en Yvonne Claes
25 april - Carolus Pauwels en Theresia Van Eynde

LEEFMILIEU
Zelf zaden oogsten, opschonen en bewaren
Heel natuurlijk en fascinerend tegelijk is het in zaad laten komen van je vrijwillig niet geoogste groenten en/of kruiden. Als je deze zaadjes op de goede manier kan oogsten, opschonen, bewaren en ze het volgende seizoen terug
zaait, ben je helemaal goed bezig!
Je bent dan ook zeker dat de variëteit het goed doet in jouw tuin. Tijdens deze interessante avond met spreekster
Fleur Leroy kan je ook zelf geoogste zaden ruilen en/of meebrengen.
Tijdens de pauze biedt het gemeentebestuur van Schelle een drankje aan.
•
•
•
•
•
•

woensdag 25 april 2018 om 20 uur
raadzaal gemeentehuis Schelle, eerste verdieping, Fabiolalaan 55
5 euro, leden Velt en Aerdborg 3 euro
inschrijving is definitief na storting op BE 41 979 965 8877 10 van Velt Zuid-Antwerpen
info: Francis Mertens - tel. 03 887 15 24
organisatie: Velt Zuid-Antwerpen in samenwerking met Volkstuin Aerdborg en het gemeentebestuur van Schelle

Earth hour
Earth hour, de internationale actie van het WWF, die aandacht vraagt voor
klimaatsverandering en duurzame omgang met energie valt dit jaar op 24
maart. We roepen iedereen op om een signaal van betrokkenheid te geven
en de lichten te doven tussen 20.30 en 21.30 uur.
Draag ook je steentje bij door op dit tijdstip je verlichting en elektrische
apparatuur te doven! Zo maken we samen werk van de strijd tegen klimaatverandering: van individuen over bedrijven tot wereldleiders. Het
gemeentebestuur dooft van vrijdagavond 23 tot maandagochtend 26 maart
de niet-essentiële openbare verlichting in de zone rond het gemeentehuis
(Fabiolalaan, Leopoldstraat, De Keyserstraat en Peperstraat).
Deelnemen is eenvoudig:
• Doof je niet essentiële lichten tussen 20.30 en 21.30 uur op zaterdag 24 maart.
• Vier je engagement om de klimaatverandering tegen te gaan met een gezelschapsspel met vrienden en familie,
maak een wandeling bij maanlicht of doe een picknick binnenshuis.
• Vertel iedereen in je omgeving dat Earth hour eraan komt en overtuig ze om mee te doen!
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Ophaling afval
Restafval: 1-8-15-22-29 maart, 5-12-19-26 april, 3-11-17-24-31 mei 2018
GFT+ en PMD: 1-15-29 maart, 12-26 april, 11-24 mei 2018
Papier en karton: 22 maart, 26 april, 24 mei 2018

Groepsaankoop muurisolatie gaat van start
Zijn de muren van je woning niet of beperkt geïsoleerd? Dan verdwijnt 25% van de warmte door de muren!
Muurisolatie is een stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort die, let wel, enkel zinvol is als je dak al
goed geïsoleerd is.
Eerst moet je weten welk soort muren je hebt. Ofwel heb je een ‘spouwmuur’, dat wil zeggen dat je een binnen- en
een buitenmuur hebt waartussen een ruimte is van ongeveer 6 cm: de spouw. Deze spouw kun je isoleren. Bij
spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur van een woning opgevuld met isolerend
materiaal. Is je spouw niet groot genoeg of je gevel in slechte staat, dan kan je kiezen voor buitenmuur-isolatie.
Je gemeente helpt je graag bij deze ingreep aan je woning, met het aanbieden van een voordelige groepsaankoop.
Heb je nog geen dakisolatie? Bekijk dan zeker het aanbod van de groepsaankoop dakisolatie op www.igean.be.
Premies om te isoleren
In 2018 zijn er premies voor spouwmuurisolatie van 5 euro/m en voor de isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur van 15 euro/m.
Daarenboven stimuleert ook de Vlaamse overheid deze investering en stelt daarom de IGEAN-energielening ter
beschikking. Je kan tot maximaal 15.000 euro aanvragen aan een rente van 2%. Heeft jouw gezin een beperkt inkomen, dan is de rente zelfs 0%. Zo kan je jouw woning nog energiezuiniger maken.
Meer informatie vind je op www.energiesparen.be/energielening
Wil je meer weten?
Schrijf je dan in op de website van IGEAN (www.igean.be). Inschrijven is volledig vrijblijvend.
We houden je op de hoogte van het verloop van de groepsaankoop en nodigen je uit voor een infomoment.
• info: 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 20 maart en 17 april 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
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OCMW
Juridische dienst
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 8 en 29 maart 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 12 en 26 april 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 27 maart 2018
• dinsdag 24 april 2018

Spetterend seniorenfeest
OCMW Schelle organiseert in samenwerking met de seniorenraad en het gemeentebestuur van Schelle opnieuw
een seniorenfeest. Dit jaar ben je welkom op dinsdag 13 maart om 14 uur (deuren open om 13.15 uur) in Sporthal
Scherpenstein. Met optredens van Rico Zoroh band met zangeres Nicole, Jo Lemaire, Ivann, Patrick Onzia, Luc Caals,
Ann De Winne en Jean Bosco Safari. Koop snel een kaartje want de plaatsen zijn beperkt!

Patrick Onzia

Luc Caals en Ann De Winne

Jo Lemaire

Rico Zoroh band en zangeres Nicole

Jean Bosco Safari

Ivann

• toegang: 10 euro (stuk taart, koffie en deelname tombola inbegrepen)
• kaarten: bij de seniorenverenigingen en de onthaalbalie van het gemeentehuis
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WOONBELEID
Duurzaam (ver)bouwadvies
Heb je vragen bij je bouwplannen: kan je woning energievriendelijker en duurzamer worden? Is je woning conform 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, indien gewenst kan dat
samen met je architect.
Als inwoner van Schelle krijg je gratis (ver)bouwadvies op maandagen van 13 tot 17 uur in:
- Niel: 5 maart en 3 september 2018
- Schelle: 9 april en 1 oktober 2018
- Rumst: 7 mei en 5 november 2018
- Zwijndrecht: 4 juni en 3 december 2018
- Boom: 2 juli 2018
- Hemiksem: 6 augustus 2018
• inschrijven via het gemeentelijk woonloket: ro@schelle.be – 03 871 98 47

SOCIAAL
Kobo (kinderopvang Boom en omstreken)
KOBO voorziet kinderopvang in een huiselijke sfeer bij onthaalouders. Elke eerste dinsdag van de maand kan je bij
hen terecht in het gemeentehuis van Schelle tijdens hun zitavond van 18.30 tot 19.30 uur (tel. 03 871 98 90).
Kobo-Mediboom vzw, Kerkstraat 54, 2850 Boom
Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
dinsdag van 13 tot 15.30 uur
tel. 03 880 50 91 - info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

Stickerverkoop Rode Kruis
Donderdag 19 april start de jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis Vlaanderen. Ook de Rode Kruis afdeling
Niel-Schelle zal tijdens deze twee weken zoveel mogelijk stickers verkopen. Met de opbrengst kunnen wij nieuwe
materialen aankopen, cursussen volgen, onze voertuigen onderhouden, ... Dankzij deze steun kunnen wij een goede
ondersteuning bieden bij evenementen en rampen. Wat er dit jaar op de stickers verschijnt, is nog een groot
geheim. Maar leg alvast je 5 euro in de auto!
Dankjewel aan de inwoners van Niel en Schelle!
Door jullie steun en giften aan de Rode Kruis afdeling Niel-Schelle konden we een nieuwe junior reanimatiepop aankopen. Deze pop gebruiken wij tijdens onze jaarlijkse EHBO cursus, cursussen hartveilig, maar ook voor
interne opleidingen en oefenmomenten binnen de afdeling. Oprechte dank!
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Vroegtijdige opsporing beste bescherming tegen dikkedarmkanker
In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt
mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar aan om elke twee
jaar gratis een stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de
stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn
de voorlopers van dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking
komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. In
Vlaanderen deed in 2016 54,5% mee aan dit bevolkingsonderzoek. Schelle scoorde iets lager dan het Vlaams
gemiddelde: 53,8%
Schelle verlaagt de leeftijdsgrens naar 50 jaar
Volgens de Europese richtlijn doe je best vanaf 50 jaar tweejaarlijks een stoelgangtest om dikkedarmkanker
vroegtijdig op te sporen. Daarom geeft Schelle de leeftijdsgroep van 50 tot en met 54 jaar ook de kans om al
deel te nemen.
In samenspraak met de Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankersopsporing mag onze gemeente Schelle,
als enige gemeente in Vlaanderen, deze uitbreiding als pilootproject uitvoeren. De gemeente voorziet de nodige financiering hiervoor. Alle inwoners van 50 tot en met 54 jaar ontvangen van de gemeente nog een persoonlijke brief. Nadien krijgen ze een uitnodiging met gratis stoelgangtest, identiek zoals de 55 t.e.m. 74-jarigen
dit ontvangen voor het bevolkingsonderzoek.
Heb je vragen?
Voor vragen over je persoonlijke medische situatie neem je contact op met je huisarts.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be,
of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

Info-avond
geef darmkanker geen kans
Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Dat zijn er 150 per maand. Nochtans is
darmkanker volgens alle criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te sporen. Indien vroegtijdig opgespoord, is de kans op genezing méér dan 90%. Er bestaat jammer genoeg nog een groot
gebrek aan kennis over dit onderwerp. De mythes en misverstanden over bv. het darmonderzoek zijn nog wijd verspreid. Daarom organiseert de gemeente Schelle een info-avond voor alle inwoners.
Sarah Hoeck is coördinator van het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker bij het
Centrum voor Kankersopsporing. Zij geeft meer uitleg over het bevolkingsonderzoek en
over de uitbreiding ervan naar de inwoners van Schelle van 50 tot en met 54 jaar. Onze
gemeente is immers een pilootproject in Vlaanderen!
Daarna geeft Dr. Luc Colemont van de vzw Stopdarmkanker antwoord op waarom, wanneer, bij wie en hoe darmkanker vroegtijdig op te sporen? Wat zijn de symptomen van
darmkanker? Hoe kunnen we darmkanker vermijden? Wat is de rol van een gezonde levensstijl? Is het altijd erfelijk of familiaal? Wat zijn de complicaties van een coloscopie?
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Dr. Colemont geeft een duidelijk en helder antwoord in mensentaal. Een boeiende uiteenzetting, met een lach en
een traan, die slechts één doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren!
Alle Schellenaren zijn van harte welkom op deze boeiende en leerrijke avond.
•
•
•
•

woensdag 18 april, 20 uur, onthaal vanaf 19.30 uur
San Marco Village, Boomsesteenweg, Schelle
gratis toegang
bij voorkeur inschrijven voor 9/4: info@schelle.be - 03 871 98 34

BIBLIOTHEEK EN CULTUUR
N I E U W S

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

B I B L I O T H E E K

Intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
- Heuvelstraat 111-117 - Hemiksem - 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be
maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 20 uur
woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur
vrijdag: van 13 tot 17 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur
- Antwerpsestraat 24 - Niel - 03 888 30 06 - info@bibniel.be
maandag en woensdag van 14 tot 20 uur
dinsdag en vrijdag van 15 tot 18 uur
zaterdag van 10 tot 13 uur
De intergemeentelijke bibliotheek is gesloten op maandag 2 april (Paasmaandag).
De catalogus van de bib vind je via ivebica.bibliotheek.be

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

Eenvoudig tickets bestellen
Voor alle culturele activiteiten en cursussen van de cultuurdienst, bib en academie (behalve de computercursussen
van Rupelbib) koop je nu je tickets online via TicketGang.
Je krijgt toegang via http://www.ivebic.be/tickets.asp of via de online catalogus van de bib.
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A C T I V I T E I T E N

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

B I B L I O T H E E K

Jeugdboekenmaand en feest in de bib
Tijdens de jeugdboekenmaand in maart staan onze jonge leden centraal!
In 2018 draait alles rond wetenschap en techniek met als slogan ‘Eureka’!
Woensdag 14 maart nodigen wij de kinderen uit in Niel voor de wetenschapsshow Tech-nik-nak. Deze interactieve vertelvoorstelling laat je zeker iets nieuws
ontdekken. Geleidend-geluid-muziek, experimentele expressies in verbaal verhaal en wetens-waardige-wetenschappelijke-weetjes. Voor bezige bijen, uitvlinders in spé, bigikids of andere speurneuzen. Elke deelnemer krijgt na de show
een lekker ijsje!
• woensdag 14 maart 2018 van 14.30 tot 16 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie
Woensdag 21 maart organiseert de bib in Hemiksem een wetenschapsshow
waarin chemische reacties van gassen op een opvallende manier gedemonstreerd worden. Daarna krijgen alle kinderen nog een pannenkoek. De activiteit is geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
• woensdag 21 maart 2018 om 14.30 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• 2 euro
• Inschrijven noodzakelijk: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

Verhalenparade
De voorlezers nodigen alle kinderen tussen 3 en 8 jaar uit voor een gezellig voorleesuurtje in de bib. Na vijf bezoeken krijgen de kinderen een boekencadeautje.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezers kunnen de ouders en grootouders genieten van een kopje koffie of thee. Deelnemen
kan gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.
• woensdag 7 maart en 18 april 2018 om 15 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• zaterdag 3 maart en 7 april 2018 om 11 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

Coderdojo - programmeren voor kinderen
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een Coderdojo-workshop in de bib in Hemiksem. De workshops zijn niet
bedoeld om te gamen, wel om kinderen en jongeren met technische interesse op een speelse manier een stap verder te helpen. Kinderen onder 12 jaar worden best begeleid door een ouder.
• zaterdag 10 maart en 14 april 2018 van 14 tot 17 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving: www.coderdojobelgium.be/nl
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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.
• tot 28 maart 2018 tijdens de openingsuren
• intergemeentelijke bibliotheek, eerste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel

Brouwerspoëzie
Er is een nieuwe hype aan de gang rond het Belgisch bier. Velen zijn zelf aan het
brouwen geslagen en het resultaat is een explosie van microbrouwerijen, waarvan
sommigen doorgroeien tot volwaardige brouwerijen. Hiermee lijken we terug te
keren naar een situatie van ongeveer honderd jaar geleden toen in elk dorp wel
een brouwerij te vinden was.
Deze presentatie geeft in vogelvlucht een beeld van de historische situatie van de
brouwerijen in het Antwerpse vanaf het einde van de middeleeuwen tot vandaag.
We bekijken hoe de brouwerijen met wisselend succes reageerden op de omstandigheden en welke marketingtechnieken ze daarbij hanteerden. Tot slot zien we
hoe de globalisering de kleine brouwerijen de nek heeft omgewrongen, maar nu
een voordeel is voor kleine brouwerijen die zich op een originele manier weten te
presenteren.
• woensdag 21 maart 2018 van 20 tot 22 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis voorstelling met degustatie
• inschrijven noodzakelijk: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

Biologische groenten uit je eigen tuin en
ruilbeurs zaden en stekplantjes
Het is heerlijk om te smullen van knapperige onbespoten sla, dagverse tomaten en broccoli uit eigen tuin.
Maar hoe krijg je gezonde planten in je moestuin zonder met giftige stoffen te spuiten? Tijdens deze voordracht krijg je alle punten waar je op moet letten netjes op een rijtje. Je krijgt ook de kans om je eigen zaden
en stekplantjes te ruilen met de andere deelnemers.
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking
met Vormingplus regio Antwerpen en begeleid door
Fleur Leroy van Velt vzw.
• zaterdag 21 april 2018 van 10 tot 12.30 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal,
Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be
(tickets) of aan de bibliotheekbalie
- bib Niel - 03 888 30 06 - info@bibniel.be
- bib Hemiksem - 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be
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Ga voor meer loopbaangeluk
Samen met jou kijkt loopbaancoach Gerda naar je persoonlijke
drijfveren, talenten en vaardigheden. Op het kruispunt van
deze vind je jouw droomfunctie.
Wat is er nodig om van deze droom werkelijkheid te maken?
Waarvan dien je afscheid te nemen? En hoe doe je dat?
Deze sessie geeft je een zicht op wat loopbaanbegeleiding
betekent en of je een antwoord kan krijgen op de vragen over
je loopbaan. Dat kan gaan van moeilijkheden op het werk - met
taken of in contacten met collega’s - tot een wens om te veranderen van een job die geen vorm krijgt.
We maken al een korte oefening die je doet ervaren hoe de
begeleiding verloopt.
De avond sluit af met informatie over mogelijke subsidies van VDAB.
• woensdag 25 april 2018 van 19.30 tot 22 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be (tickets) of aan de bibliotheekbalie

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

I V E B I C A

-

C U L T U U R D I E N S T

Leeskring
Annelies Verbeke, Giorgio Bassani en Tatjana Tolstaja

© Giulia Bertelli

Hou je van lezen en wil je graag jouw
ervaring delen met andere boekenliefhebbers? Dan is de leeskring echt iets
voor jou. Alle aspecten van het boek worden uitgebreid besproken: het verhaal, de
personages, de schrijfstijl, … Je hoort interessante weetjes over de auteur en over
het oorspronkelijke idee achter het boek.
In maart staat het boek ‘Dertig dagen’
van Annelies Verbeke centraal, in april
plaatsen we ‘De tuin van de familie FinziContini’ van Giorgio Bassani in het voetlicht. In mei lezen en bespreken we ‘In
vuur en vlam’ van Tatjana Tolstaja.
• dinsdag 27 maart, 24 april en 29 mei 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: www.ivebica.be (tickets) - bibliotheekbalie - cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)
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Frank Vander linden
een nieuw jaar, een nieuwe Frank
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 en een vijftig optredens tellende tournee waaronder een fel gesmaakt
concert in Hemiksem.

In 2018 komt hij met een nieuw solo-album en talrijke intieme optredens waarvoor Frank weer helemaal
alleen de baan opgaat. Een mix van nieuwe en oude
nummers, verrassende covers en bitterzoete levensverhalen zijn dé perfecte manier om de vertellende muzikant
Vander linden van dichtbij te leren kennen.

© Guy Kokken

Zonder De Mens schrijft en speelt hij bedachtzamer.
De teksten krijgen nog meer aandacht, het bij
momenten virtuoos akoestisch gitaarwerk springt
naar voren.

• vrijdag 9 maart 2018 om 20 uur
• Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Fabiolalaan 2, Schelle
• voorverkoop: 14 euro, -26 j, leerlingen en leerkrachten academie HSN 12 euro
• kassa: 16 euro, -26 j, leerlingen en leerkrachten academie HSN 14 euro
• tickets: www.ivebica.be - bibliotheekbalie - cultuurdienst (Fabiolaan 55 - Schelle)

Ceci n’est pas un livre (1,5 tot 4 jaar)
‘Ceci n’est pas un livre’ is muzikaal en grafisch figurentheater vol gekke gedachtesprongen, onverwachte grapjes en
kleine valkuilen. Geïnspireerd door de veelgeprezen interactieve boeken en tekeningen van Hervé Tullet en door het
werk van Magritte en Tati.
Wat is een boek? Een boek gaat open en een wereld komt tevoorschijn.
In je hoofd.
Zoals de koffer van de man met de jas. Zoals de bladzijde die gaat vliegen en
de hand die ze wil grijpen. Zoals de auto die rijdt tot aan de volgende vouw
en de volgende vouw. Ga je mee?

© Sofie Wanten

• zaterdag 24 maart 2018 om 14.30 uur (voorstelling van 16.30 uur is uitverkocht)
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• 9 euro, 6 euro voor -18 jaar, 2 euro korting per ticket voor leden Gezinsbond
• tickets: www.ivebica.be - bibliotheekbalie - cultuurdienst (Fabiolaan 55 Schelle)

16

Tentoonstelling 8118 - Roger Pintens jr.
‘De beeldhouwer Roger Pintens Jr. behoort tot het slag van kunstenaars die
een onverpoosde creativiteit hoog in het vaandel dragen. Hij is gedreven en
bezeten door het tot vorm brengen van wat in hem woelt en woedt. Het is
een onvermoeibaar creëren zonder zichzelf te herhalen.
Roger weet dat idee, verbeelding en symbool, elementen zijn voor een kunst
die voorbij de gewone realiteit gaat. Zijn kunst boeit in bovenmate door de
artistieke zelfstandigheid en integriteit.’
Citaat Remi de Cnodder
Deze nieuwe tentoonstelling biedt je de kans om kennis te maken met het
prachtige werk van Roger Pintens Jr.

© Roger Pintens Jr.

• van zondag 22 april tot 17 juni 2018 tijdens de openingsuren van het
Administratief Centrum
• Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
• extra publieksmomenten: 22 april en 17 juni van 10 tot 18 uur, 6 mei en 3 juni
van 14 tot 17 uur
• gratis
• info: www.ivebica.be of cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Lenteconcert
‘Lente, is weer in ’t land, zie je de bloemetjes aan de waterkant? Hé kijk daar vliegt een kanariepiet, tjiep, tjiep, tjiep
zingt ‘ie want de lente is weer in ’t land!’
Tijdens dit concert brengen de leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord van de afdeling Niel de zon naar
je toe. Zoals elk jaar verzorgen ze een gevarieerd programma muziek en woord. Na het concert kan je een hapje en
sapje nuttigen.
• vrijdag 23 maart 2018 om 18.30 uur
• turnzaal GBS, Veldstraat 1, Niel
• 3 euro (+ 12 jaar)
• kaarten: secretariaat Niel, Emiel Vanderveldelaan 23, 03 844 30 29, info.niel@academiehsn.be
• info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
• organisatie: Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle - Niel, IVEBICA
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SENIOREN
Start to walk
Voor alle leeftijden.
Verbeter op enkele weken je conditie met aangepaste wandelschema’s!
Wandelen is een bewegingsvorm die voor de meeste mensen toegankelijk is, ook na meerdere jaren van inactiviteit. Wandelen is
goed voor spieren en botten, voor hart en bloedvaten. Wandelen
bevordert de spijsvertering en de stoelgang. Wandelen bindt de
strijd aan met overgewicht en is de beste garantie voor een goede
nachtrust. Bovendien zorgt ‘wandelen in groep’ voor sociaal contact.
Overtuigd en wil je regelmatig wandelen?
Sluit dan aan bij de actie ‘Start to walk’ vanaf maandag 16 april
om 14 uur aan WZC Heidevelden (Fabiolalaan 66). Deze actie richt
zich tot beginners van alle leeftijden. Ter plaatse kan je kiezen tussen twee groepen naargelang je mogelijkheden.
Wat nadien?
Het gezondheidsvoordeel is pas van kracht als je regelmatig wandelt. Daarom krijg je in de volgende maanden de
mogelijkheid deze wandeling twee keer per week onder begeleiding en één keer op eigen kracht te herhalen. Dagen
en uur van deze wandelingen verneem je op 16 april.
Het einddoel - misschien niet voor iedereen haalbaar - is om op 2 september deel te nemen aan een wandeling van
de wandelclub die in Schelle vertrekt en waaraan mensen uit heel Vlaanderen deel nemen. De geplande afstand is
4 km.
• vanaf 16 april elke maandag om 14 uur aan WZC Heidevelden. De startlocatie voor het andere wandelmoment
varieert
• gratis, deelnemers zijn verzekerd tijdens de begeleide wandelingen
• inschrijven: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21 - www.schelle.be (icoon links van dienst Vrije Tijd)
• samenwerkingsinitiatief van de seniorenraden van Schelle en Hemiksem, de Dienst Vrije Tijd van beide gemeentes en de W.S.V (wandelclub)

De kunst van het ouder worden - Luc Van de Ven
Luc Van de Ven werkte als klinisch ouderenpsycholoog bijna zijn hele beroepsloopbaan met 65-plussers. Hij heeft
een ruime ervaring in de psychotherapie, partnerrelatietherapie en familietherapie. Op basis van levensechte verhalen en situaties uit zijn beroepsloopbaan geeft Luc Van de Ven concrete tips om ouderdom beter te begrijpen.
Als spreker wordt hij gevraagd op diverse congressen en is lesgever aan professionele hulpverleners. Hij is ook
auteur van enkele boeken over de uitdagingen die het ouder worden met zich meebrengt, onderwerpen die ook
deel uitmaken van de lezing.
•
•
•
•
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dinsdag 24 april om 14 uur
hal van het gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
gratis
bij voorkeur inschrijven: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

DIENST VRIJE TIJD
Buitenspeeldag
Woensdag 18 april 2018 is het weer zover: tijd om buiten te spelen! In het park van
Schelle kunnen kinderen zich van 13 tot 17 uur uitleven op vele attracties en verschillende sporten beoefenen. En dit allemaal gratis.
Deze Buitenspeeldag is een organisatie van de vrijetijdsdiensten van Hemiksem en
Schelle, in samenwerking met jeugdraad Schelle en IVEBICA.

Monitoren zomervakantie
Je bent jong, dynamisch en speels? Je bent graag met kinderen bezig, je bent minstens 16 jaar en je zoekt nog een
toffe en boeiende vakantiejob? Solliciteer dan nu om één van onze monitoren te worden tijdens onze zomerkampen.
Ook in de gemeentelijke kinderopvang De Schellebel kan je vakantiewerk doen. Je moet minstens 18 jaar zijn, een
volledige maand kunnen werken ( juli of augustus) en in het bezit zijn van een diploma dat goedgekeurd is door
Kind & Gezin (bv. kinderverzorgster of tweede jaar kleuteronderwijs hebben afgerond).
Het aanvraagformulier vind je op www.schelle.be.
Solliciteren doe je door dit formulier voor 20 maart te mailen naar vrijetijd@schelle.be.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 maart vanaf 13 uur.
Info
- zomerkampen: vrijetijd@schelle.be
- BKO De Schellebel: schellebel@schelle.be

Zapposdagen paasvakantie
Datum

Activiteit

Leeftijd

Prijs

Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Vrijdag 13 april

Karrewiel
Bowlen
Plopsaland De Panne
Kleuterdag Paashaas
Walibi
Koken
Beekse Bergen
Dansworkshop
Sportcentrum Puyenbroeck

6 - 12 jaar
6 - 12 jaar
5 - 9 jaar
3 - 6 jaar
5 - 16 jaar
6 - 14 jaar
vanaf 5 jaar
5 - 14 jaar
6 - 12 jaar

15 euro
9 euro
25 euro
8 euro
30 euro
7 euro
30 euro
8 euro
20 euro

Alle info staat in het Zapposboekje dat je kan vinden in de sporthal, het
gemeentehuis, BKO De Schellebel, de bib en op www.schelle.be.
Inschrijven kan online (www.schelle.be - dienst Vrije Tijd online inschrijven) of bij de dienst Vrije Tijd in de sporthal.
Inschrijven kan sinds januari, het is dus mogelijk dat alle plaatsen voor
een activiteit al ingevuld zijn en je op de wachtlijst terechtkomt.
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Avonturenweek paasvakantie
In de eerste week van de paasvakantie organiseert de Sportregio Rivierenland een superleuke avonturenweek voor
jongeren geboren tussen 2008 en 2004.
Alle info lees je op www.schelle.be bij initiatieven - activiteiten voor kinderen in de krokus- en paasvakantie.
• inschrijven: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Funky dansdagen paasvakantie
De tweede week van de paasvakantie kan je je beste dansmoves boven halen tijdens de knotsgekke dansdagen! Je
hoeft geen professional te zijn om je megahard te amuseren met dansen. Ken je al enkele pasjes of ben je een absolute beginneling? Geen probleem, iedereen is welkom!
Dit jaar is het thema ‘Popstars’. Dat belooft alvast veel funky dansmoves onder leiding van Sandrine en Catho.
Als kers op de taart mag je op het einde van de week je talenten laten zien in een toonmoment voor familie en
vrienden!
•
•
•
•
•

9 - 13 april van 9 tot 16 uur (vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 16.30 uur)
polyvalente zaal van Depot Deluxe Hemiksem
voor kinderen van 8 t.e.m. 15 jaar die in Hemiksem of Schelle wonen of naar school gaan
50 euro
inschrijven: www.schelle.be - dienst Vrije Tijd online inschrijven

Go fit highlandrun
Zaterdag 5 mei 2018 kan je deelnemen aan de Go Fit Highlandrun, een loopevent met hindernissen voor jong en oud. Je kiest tussen een parcours van
5 of 10 km met enkele zware hindernissen. Op het parcours van 10 km krijg
je zelfs de gelegenheid om door de abdij van Hemiksem te lopen.
Deelnemen kan individueel of in teams van 4 tot 6 personen. Naast het
loopevent zijn er ook randactiviteiten en drink- en eetgelegenheden. Dit
evenement wordt georganiseerd door zes KdG-studenten en ondersteund
door GO-FIT Boom.
• info: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35
• facebook event - Highlandrun 2018

Start & run
Vanaf dinsdag 24 april organiseren de vrijetijdsdienst van Hemiksem en Schelle een nieuwe Start & Run sessie voor
beginnende lopers. Gedurende tien weken werk je in groep aan je conditie. Op dinsdag en donderdag is er om 19.30
uur een begeleide loopsessie en één keer per week ga je individueel lopen.
De eerste les start met een korte infosessie zodat iedereen goed voorbereid en gemotiveerd aan de reeks kan beginnen en hopelijk ook afmaken!
• dinsdag en donderdag vanaf 24 april, 10 weken
• verzamelen om 19.30 uur , dinsdag in de Nieuwe Dreef aan de kleedkamers van
de tennisterreinen, donderdag aan de sporthal Scherpenstein van Schelle
• 10 euro
• info: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35
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Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet doorgaan:
- zondag 4 maart: tafeltennistornooi
- maandag 12 en dinsdag 13 maart - zaal 1: seniorenfeest
- maandag 12 maart tot 14 uur en dinsdag 13 maart tot 18 uur - zaal 2: seniorenfeest
- woensdag 14 maart tot 16.30 uur: seniorenfeest (opkuis)
- van vrijdag 9 maart (18 uur) tot en met zondag 11 maart: Creativa
- zondag 18 maart: tafeltennistornooi
- zaterdag 31 maart van 13 tot 16 uur: paasactie CD&V
- vrijdag 27 april (18 uur) tot en met zondag 29 april: Creativa

Sluitingsdagen Sportcomplex Scherpenstein
- maandag 2 april: Paasmaandag

TOERISME
Publieksopening in de Schorre op 22 april
Zondag 22 april starten we het seizoen met een gratis publieksopening van 12 tot 17 uur in De Schorre in Boom. Naast de activiteiten
van de verschillende streekproducenten en -partners gaan we dit
jaar ook een uitdaging aan voor vermelding in het Guinness World
Record Book.
Samen met jullie gaan we voor een verbetering van het wereldrecord ‘Longest toast relay’. Dit doen we natuurlijk met onze streekbieren en jullie steun. We verwachten iedereen in De Schorre om
samen het glas te heffen. Details over het wereldrecord en de exacte timing staan op de facebookpagina Rupelstreek.

Breng je zomer door in de Rupelstreek
Ben je een erfgoedliefhebber, een wandelaar of een fietser, de Rupelstreek heeft voor iedereen wat wils. Natuurlijk
kan je dit alles combineren met een heerlijk streekproduct op een zalig terrasje op de dijk of in een pittoresk
gehucht.
Van half juni tot half september kunnen de speurneuzen deelnemen aan onze familie-wandelzoektocht in Niel. Je
ontdekt de mooiste plekjes in Niel en maakt kans op leuke prijzen!
Voor fietsers is er op 15 juli de jaarlijkse smikkeltocht doorheen de Rupelstreek. Al fietsend genieten van een hapje
en drankje! Inschrijven is verplicht en kan via info@toerismerupelstreek.be.
Zin in dit en nog veel meer? Eind mei valt de zomerpocket met het activiteitenoverzicht in je brievenbus.
• Toerisme Rupelstreek - Schommelei 1/3 (De Schorre) - Boom
• info@toerismerupelstreek.be - 03 880 76 25
• www.toerismerupelstreek.be en facebookpagina Rupelstreek
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ALLERLEI
Ken jij de grootste vervuilers in huis?
De lucht binnen is vaak vuiler dan de lucht buitenhuis. We brengen gemiddeld 20 uur per dag binnen door. Hoog
tijd om de binnenhuisvervuilers aan te pakken en ervoor te zorgen dat onze woning fris en gezond blijft!

Boosdoeners

Oplossingen

Roken in huis
In huizen waar wordt gerookt is dit de grootste vervuiler.

Rook niet in huis
Ook niet aan een open raam of dampkap want dat
zorgt nog steeds voor vervuilende stoffen in huis.
Rook daarom steeds buiten. Zet je asbak buiten en
hang je regenjas of paraplu al klaar.

Vocht
In een gemiddelde woning komt dagelijks ongeveer
10 liter vocht vrij bij het douchen, de was te drogen,
te koken, …
Chemische stoffen
Chemische stoffen zitten in poetsproducten, verf,
meubels, bouwmaterialen, vloerbekleding. Of ze
komen vrij door het verkeerd gebruik van verwarmingstoestellen.

Ventileer en verlucht
Zorg de klok rond voor frisse lucht in huis door te
ventileren. Zet je ramen op een kier of gebruik een
ventilatiesysteem of -roosters.
Zet voor veel frisse lucht kort een raam of deur open.
Verlucht ook altijd na het opstaan en bij vochtactiviteiten waar vocht vrijkomt zoals douchen,
koken of strijken.

Wijzelf
Alleen al door uit te ademen en te zweten zorgen we voor vervuiling in huis!

Vermijd extra schadelijke stoffen in huis
Lees etiketten goed en gebruik geen irriterende schoonmaak- en klusproducten.
Verlucht steeds extra. Gebruik je verwarmingstoestel correct en laat het regelmatig controleren

PWA wordt wijk-werken KINA
Vanaf 1 januari 2018 werd het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) omgedoopt tot ‘wijk-werken’. De
gemeente Schelle werkt hiervoor samen met KINA p.v., een OCMW-vereniging gevestigd in Malle. We zetten hiermee de waardevolle dienstverlening die het PWA bood voor de burger, scholen en verenigingen verder.
Met het wijk-werken wensen we nieuwe klanten te bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de
kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan voor de wijk-werker een geleidelijke opstap
naar tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.
Wat wijzigt er bij de omschakeling van PWA naar wijk-werken?
Voor de gebruiker bedraagt de kostprijs van de wijk-werkcheque 7,45 euro. Enkel als je
een privépersoon bent zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar.
Wijk-werkers die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het OCMW toegeleid worden,
kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers geldt deze beperking niet.
Wil je een beroep doen op ‘wijk-werken’?
De wijk-werk bemiddelaar zorgt voor je inschrijving, geeft uitleg over de verschillende
soorten activiteiten die de ‘wijk-werker’ kan uitvoeren (bv klein tuinonderhoud,
opvang of busbegeleiding in de school, ...) en zorgt ervoor dat de geschikte wijk-werker bij jouw terecht komt.
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•
•
•
•

wijk-werken antenne Schelle: ilse.lacante@vdab.be - 03 871 98 30
permanentie gemeentehuis Schelle: tweewekelijks op woensdag van 9 tot 12 uur
afspraak: tweewekelijks op woensdagnamiddag
www.vdab.be/wijk-werken

Vrijwillig brandweer (m/v) worden
Hulpverleningszone Rivierenland zoekt gemotiveerde collega’s
voor de brandweerposten in Rumst, Berlaar, Heist-op-den-Berg,
Willebroek, Mechelen, Duffel, Hemiksem, Lier, Niel, Nijlen, Putte,
Sint-Amands en Boom.
Heb je al een tijdje interesse om vrijwilliger bij de brandweer te
worden? Kom dan zaterdag 10 maart vanaf 14 uur langs in de
brandweerkazerne van Duffel. Je krijgt info over het Federale
Geschiktheidsattest (FGA) dat je moet behalen en maakt kennis
met enkele testen die je moet afleggen.
Je gezin is ook van harte welkom. Zo kunnen de allerkleinsten zich uitleven in een echt brandweerspringkasteel en
ook hun eigen blustechnieken naar hartenlust oefenen. Vrijwilliger zijn is immers niet gewoon een job, maar een
roeping waarbij vaak heel de familie nauw betrokken is.
• zaterdag 10 maart, vanaf 14 uur
• brandweerkazerne, Spoorweglaan 2, Duffel
• info en (vrijblijvend) inschrijven: www.bandweerzonerivierenland.be - communicatie@bwzr.be

Jobbeurs in de Schorre
Vrijdag 16 maart organiseert VDAB een jobbeurs in de feestzaal van het congrescentrum op het
provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. De jobbeurs opent zijn deuren voor alle werkzoekenden van 9 tot 13 uur. Tussen 13 en 14 uur richten werkgevers zich op jongeren tot 25 jaar.
Bovendien sporen we jonge werkzoekenden aan om mee hun schouders te zetten aan de uitwerking van deze jobbeurs (promotie, catering, organisatie, ...). Zo kunnen ze hun competenties verder aanscherpen
en zichzelf tonen aan werkgevers tijdens de jobbeurs.
Geïnteresseerde jongeren sturen een mail naar kizzy.dejonghe@vdab.be of bellen naar werkwinkel Boom - tel.
03 880 86 60.
Deze jobbeurs werd mee voorbereid door een aantal regionale partners: lokale besturen, OCMW’s, vakbonden,
IMSIR, De Ideale Woning en De Ploeg.

Alarmering van de bevolking in risicozones rond sevesoen nucleaire bedrijven
De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden op de
eerste donderdag van elke trimester getest tussen 11.45 en 13.15 uur.
De volgende test is voorzien op donderdag 5 april. Op het ogenblik van de test geeft elke sirene een alarmsignaal.
Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap ‘proefsignaal’.
Eventuele reacties naar aanleiding van deze testen kan je doorgeven via het mailadres alerte@ibz.fgov.be.

Euro-Children zoekt opvanggezinnen
Dit jaar zorgt Euro-Children dat 25 kinderen uit probleemgebieden in Europa hun vakantie kunnen
doorbrengen bij Vlaamse gastgezinnen. Daarvan komen 15 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar
voor de eerste keer naar Vlaanderen: 9 uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer
van Tsjernobyl, en 6 uit Kroatië en Bosnië-Herzegovina.
Voor deze kinderen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze families.
• info: info@eurochildren.be - 0495 67 82 37
• www.eurochildren.be
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in Schelle

Maart
Do 1

Kunstkring Schelle

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

VIVA SVV

Hobby: werken met vilt
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

WTC De Beren

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

9.00 uur

Natuurpunt

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

8.50 uur

kwb*SchelleLeeft!

In den toren
groepjes tussen
We klimmen in de toren van PC De Mouterij
13.00 - 18.00 uur
en nadien zelfs in de scheve kerktoren
Beperkt aantal deelnemers, voorrang voor leden kwb,
goede fysische conditie vereist
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

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

Femma H. Familie

Koken - loempia’s, Zaal Mikman
Info: Andrea Adriaensens - 03 887 08 55

19.30 - 22.00 uur

VIVA SVV

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

19.30 - 22.00 uur

Do 8

VIVA SVV

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

Di 13

Femma H. Familie

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

kwb*SchelleLeeft!

Scherp mesje, PC De Mouterij
Tijdens deze workshop leer je een mes, schaar of
platte beitel deskundig en veilig scherp maken.
Zie ook workshop ‘groenten snijden’ op 28/3
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

Za 3
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tot mei

13.30 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

20.00 - 21.00 uur
20.00 uur

in Schelle

Wo 14

VIVA SVV

Creatief atelier: breien, juwelen maken
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 15

OKRA

Bezinningsdag, PC De Mikman
Inschrijven: M. Coveliers - 03 887 44 87

14.00 uur

VIVA SVV

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

Za 17

SLS-school

Schoolrestaurant
Info: Maurice Eeckeleers - 0499 48 78 45

17.30 uur

Zo 18

SLS-school

Schoolrestaurant
Info: Maurice Eeckeleers - 0499 48 78 45

12.00 uur

Instaporkest Koninklijk
HarmonieOrkest Schelle

Koffieconcert, GBS De Klim
Info: L. Van Dyck - 0499 72 10 26

15.00 uur

GBS De Klim

Lente-ontbijt in GBS De Klim
Info: 03 887 61 26

Za 17
Zo 18

Curieus

Tentoonstelling Roger Pintens en
Ronny Moortgat
hal gemeentehuis Schelle

Di 20

S-Plus

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

Kantschool Schelle

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

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

VIVA SVV

Workshop: decoratieve compositie
Zaal Schuttershof
Info: Rita Langhmans - 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Femma H. Familie

Ontbijt, Zaal Mikman
Info: Marijke Delbaen - 03 887 43 84

8.30 uur

OKRA

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

VIVA SVV

Hobby: paasdecoratie - deel 3
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Liberale Damesen Juffersbond

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

Wo 21

Do 22

Vr 23

13.30 - 16.30 uur

10.00 - 18.00 uur

16.00 uur

14.00 uur
13.30 - 16.30 uur

17.30 uur

25

in Schelle

Za 24

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

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

Ma 26

Femma H. Familie

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

Di 27

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Bloemschikken in ‘de bloementuin’
Info: 03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

Wo 28

VIVA SVV

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

kwb*SchelleLeeft!

Groenten snijden, PC De Mouterij
Met een scherp mesje gaan we aan de slag
om groenten te snijden zoals een volleerde kok.
Zie ook workshop ‘scherp mesje’ op 13/3
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

OKRA

Stadsbezoek
Inschrijven: R. Vervliet - 03 334 74 31

VIVA SVV

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

Zo 1

Kwb Heilige Familie Schelle

Paasontbijt, Parochiezaal H. Familie
Inschrijven tot 25 maart: 0499 48 78 45 maurice.eeckeleers@telenet.be

9.00 uur

Ma 2

OKRA

Operette De Vogelhandelaar, Arenberg
Inschrijven: G. Van der Vreken - 03 888 69 22

14.30 uur

Do 5

OKRA

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

14.00 uur

Za 7

WTC De Beren

Open clubrit Saeftinghe Classic 135 km
Start overzet Hemiksem
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

7.10 uur

Natuurpunt

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

8.50 uur

Do 29

9.30 - 14.00 uur

19.30 - 22.00 uur

19.30 uur

19.30 - 22.00 uur

20.00 uur

7.30 uur

13.30 - 16.30 uur

April
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in Schelle

Di 10

Femma H. Familie

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

20.00 - 21.00 uur

Zo 15

kwb*SchelleLeeft!

Langbos en Babbelse plassen
Korte zondagnamiddagwandeling waarbij
iedereen mee kan. Vlakbij en toch
waarschijnlijk onbekend …
Vertrek: Ooststatiestraat Kontich-Kazerne
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden - 0485 76 54 80

Di 17

Femma H. Familie

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

S-Plus

Bingonamiddag, Scherpenstein
Info: Marc Scillie - 03 887 26 61

Kantschool Schelle

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

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

Wo 18

VIVA SVV

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

19.30 - 22.00 uur

Do 19

OKRA

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

Rode kruis

Start 14-daagse stickerverkoop

VIVA SVV

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

Vr 20

Vief

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

Ma 23

Femma H. Familie

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

19.30 - 22.00 uur

Di 24

Femma H. Familie

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

9.00 - 16.00 uur

Wo 25

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Papieren bloemen (+ 6 jaar)
PC De Mouterij
Info: 03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

14.00 - 16.00 uur

Wo 25

VIVA SVV

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

19.30 - 22.00 uur

14.00 uur

20.00 - 21.00 uur

14.30 uur

14.00 uur

13.30 - 16.30 uur

17.30 uur
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in Schelle
Do 26

Za 28

OKRA

Stadsbezoek
Inschrijven: R. Vervliet - 03 334 74 31

7.30 uur

VIVA SVV

Hobby: juwelen maken met deelies
Scherpenstein
Info: Mariette Van den Bruel - 03 887 73 39

Koninklijk HarmonieOrkest
Schelle

Phono, ‘80 ‘90 2000 fuif, GBS De Klim
Info: R. Mennes - 0476 32 96 77

21.00 uur

Koninklijk HarmonieOrkest
Schelle

Singelconcert, deSingel
Tickets: www.harmonieschelle.be
Info: J. Van Dyck - 0477 50 00 85

20.00 uur

13.30 - 16.30 uur

Mei
Vr 4

Zaterdag 21 april 2018
PESTICIDENINZAMELING RECYCLAGEPARK
Sinds afgelopen zomer mag je in Vlaanderen geen glyfosaat meer gebruiken. De Vlaamse Milieumaatschappij
wil de restjes pesticiden die nog in de tuinhuisjes staan op een veilige manier inzamelen met een actie in de
Vlaamse recyclageparken.
Mensen die zaterdag 21 april hun pesticiden binnenbrengen op het recyclagepark in Schelle krijgen een gratis
voegenborstel. Er staat ook iemand klaar die je leert werken met deze voegenborstel, uitleg geeft over andere alternatieven, een brochure pesticidevrij tuinieren geeft en vertelt dat Velt er is om je met raad en daad bij
te staan.
Deze actie is een samenwerking van VMM, VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), de VVSG
(Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten), OVAM en VlaCo.
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in Schelle

Repetitieve activiteiten
MA

DI

WO

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 (niet op 2-9-30 april)
Parochiaal centrum De Mouterij
5 euro per les
Info: scholiers.frie@gmail.com

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Wandelen (enkel in april), gratis
Vertrek station Hemiksem
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

19.30 - 20.30 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
13.30 - 16.00 uur
Info: K. Lambrechts - 0485 51 13 94

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

14.30 uur

Amnesty International

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

18.15 - 19.50 uur

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

10.30 - 11.30 uur

20.00 - 22.00 uur
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in Schelle
DO

30

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

Femma Schelle
Sint Petrus & Paulus

Wandelen (enkel in maart), gratis
Vertrek Louis Wachtersplein
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

14.00 - 15.00 uur

VR

kwb*SchelleLeeft!

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

ZA

KWB H. Familie

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

ZO

Parochiaal centrum

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

10.00 - 13.30 uur

Parochiaal centrum

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

10.00 - 13.30 uur

WTC De Beren

Open clubrit 80 km (niet op 1 en 8/4)
start Kattenberg (parking Griene)
Info: Stan Deleersnijder - 0478 97 30 54

14.00 uur

vanaf 19.00 uur

20.00 uur

maart 9.00 uur
april 8.30 uur

Schelse Floriade
2018
Alle Schellenaren die hun gevel en/of voortuin graag
opfleuren met bloemen en planten kunnen aan de
Floriade 2018 deelnemen. De wedstrijd loopt van mei
tot en met september. Een deskundige jury inspecteert
in die periode alle adressen tweemaal. Aan deze
bebloemingswedstrijd is een prijzenpot van 8500 euro
verbonden. Gratis inschrijven kan tot 10 mei 2018.
Wedstrijdreglement
Art. 1. Er wordt een bebloemingswedstrijd ingericht voor:
a) de mooist met bloemen en planten versierde gevel, verdieping of balkon, zonder voortuin
b) de mooist aangelegde voortuin met gevel, goed zichtbaar op de openbare weg (ingesloten bebouwing)
c) de mooist aangelegde voortuin met gevel, goed zichtbaar op de openbare weg (halfopen bebouwing)
d) de mooist aangelegde voortuin met gevel, goed zichtbaar op de openbare weg (open bebouwing)
Art. 2. De prijskamp is alleen voor particulieren.
Art. 3. Het inschrijvingsformulier wordt uiterlijk 10 mei 2018 binnengebracht op het gemeentehuis voorzien van je
handtekening of alle gevraagde gegevens worden via mail doorgestuurd naar onthaal@schelle.be.
Art. 4. Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
Art. 5. Enkel levende flora mogen aangewend worden.
Art. 6. De bloemen- en plantenversieringen moeten van blijvende aard zijn en dienen goed te worden onderhouden tijdens de maanden mei, juni, juli, augustus en september. In deze periode zal de jury tweemaal inspecteren.
Art. 7. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de aanplantingen en dit op eigen risico.
Art. 8. Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de leden van de jury aan. Deelnemers aan deze wedstrijd
kunnen nooit deel uitmaken van de jury. Er is ook geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de jury.
Art. 9. Voor deze wedstrijd is 8500 euro aan prijzengeld voorzien. Deze prijzen worden aangeboden in de vorm van
waardebonnen die exclusief in te ruilen zijn bij sponserende handelaars. Deze sponserende handelaars
voorzien vrijwillig bijkomende waardebonnen die willekeurig worden toegekend aan de deelnemers, ongeacht hun score.

✂

INSCHRIJVINGSFORMULIER FLORIADE 2018
Inschrijven tot 10 mei 2018 via het onthaal van het gemeentehuis of onthaal@schelle.be

Belangrijk bericht voor de deelnemers van de vorige editie:
Je bent ingeschreven voor editie 2018 als je het inschrijvingsformulier dat je op de prijsuitreiking kreeg al terugbezorgde.
Familie/Dhr./Mevr: ...................................................................................................................................................................................
Straat + nummer: .....................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................E-mail: ............................................................................................................
Neemt deel aan de bebloemingswedstrijd in categorie:
0
a) voorgevels
0
b) gesloten bebouwing
0
c) half open bebouwing
0
d) open bebouwing/ landelijk type hoeve/ speciale tuinen
Handtekening
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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
Financieel beheerder
Cultuurdienst

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

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

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

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

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

Vrijdag
Zaterdag

POLITIE.
Fabiolalaan 55, ingang via Peperstraat 38
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
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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 april.
Erkende verenigingen kunnen hun activiteiten
van mei tot en met augustus die openstaan voor
een ruim publiek doorgeven voor publicatie.
Aankondigingen vóór 15 maart 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.

