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Beste Schellenaar,
Zondag 14 oktober spraken ongeveer 6.600 Schellenaren
zich uit over de personen die de komende zes jaar inhoud
en vorm moeten geven aan het gemeentelijk beleid. De
Schellenaar gaf opnieuw haar vertrouwen aan de huidige
bestuursploeg en haar beleidsproject.
De grote noemer van het beleid is en blijft vergroening,
verduurzaming, lage belastingen, zelfstandigheid van Schelle
(geen fusie), ruimte voor jongeren, versterken van de dienstverlening, plaats voor de fietser en zachte verplaatsingen.
Verschillende sloopprojecten, o.a R&S en bedrijfsgebouw in
de Frans Cretenlaan, staan klaar voor uitvoering na nog een
aantal laatste administratieve stappen. Zo maken we plaats
voor nieuwe ontwikkelingen.
De komende twee maanden wordt een uitgebreide omgevingsanalyse van de gemeente opgesteld en beleidsplannen voor de volgende zes jaar uitgeschreven. Over
deze grote beleidsintenties volgt een ruime bevraging.
Elke inwoner krijgt een uitnodiging om hier aan deel te
nemen.
De inhoud van het toekomstige beleid wordt daarna op
ruime schaal uitgedragen via de geëigende kanalen zoals
het infoblad, website, facebook en persberichten. Over
grotere projecten, zoals de invulling van de Electrabelsite/
Cardoensite en het Dorpshart 2020-2030, worden ruime
participatietrajecten opgesteld.
Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

Herfstbladeren
De herfst is in het land. Machinaal wordt het bladafval
opgezogen. Verspreid over de gemeente plaatsten we een
negentigtal draadmanden voor bladeren van de straatbomen. Bladeren uit je tuin of ander afval horen hier niet in
thuis. De voorbije jaren vonden we in de bladmanden vaak
allerhande afval. Dit maakt dat we de inhoud niet naar behoren kunnen verwerken. Mocht deze praktijk zich dit jaar
herhalen, dan zijn we helaas genoodzaakt om het uitzetten
van de manden stop te zetten.
De laatste maanden nemen de meldingen over zwerfvuil en
sluikstort toe. Onze technische dienst ruimt zo snel mogelijk,
passend in de werkplanning, alles op. De ‘plasticsoep’ in
en rond onze waterlopen bedreigt onze voedselketen en
gezondheid. Als zwerfvuil geld wordt, dan zal dit probleem
snel en massaal verminderen. Daarom dat we als bestuur
ook de statiegeldalliantie onderschreven.

Zwerfvuilactie
Vrijdagnamiddag 14 september ruimden 3 klassen van de
Sint-Lutgardisschool en 6 klassen van de gemeentelijke
basisschool het zwerfvuil rond hun school op. De actie
ging de World Clean Up Day vooraf die zaterdag 15
september in heel de wereld plaatsvond.
Er werden twee mini-containerparkjes opgericht waar de
kinderen het opgehaalde zwerfvuil sorteerden. Deze actie
werd uitgewerkt en mogelijk gemaakt door de gemeentediensten en het bestuur in samenwerking met de twee
lagere scholen. De gemeente dankt van harte de leerlingen en leerkrachten voor hun inspanningen.
Een lieve vraag van deze kinderen: gooi niets zo maar op
de grond!
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Ook de budgetten voor
2019 liggen op onze
tafel. Uitgangspunt van dit
bestuur is en blijft: de twee
grote gemeentelijke belastingen, de personenbelasting en de onroerende
voorheffing (grondbelasting), mogen samen niet
stijgen. De aanvullende
personenbelasting - de
belasting uit inkomen - ligt
op 6,3% en is de laagste van de Rupelstreek.
Studies tonen steeds aan
dat de financiële toestand
van Schelle tot de beste
van de streek behoort. Dit
bestuur houdt de financiën
gezond, ook naar de
toekomst.
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Vredesboom
Vrijdag 9 november hangen het 4de leerjaar van GBS De
Klim en het 5de en 6de leerjaar van de Sint Lutgardisschool
hun vredesgedichten op de begraafplaats in de ‘Vredesboom’.
Zondag 11 november is in onze gemeente traditegetrouw
een bezinningsdag rond oorlog en vrede. We nodigen alle
inwoners uit om mee een eerbetoon te brengen aan allen
die vochten voor onze vrijheden en democratie.

VO ORWO OR D

Herdenking 11 november
Traditiegetrouw houdt het college van burgemeester
en schepenen er aan om op 11 november de slachtoffers
van beide wereldoorlogen te herdenken. De plechtige
herdenking vindt plaats op zondag 11 november en start
met een eucharistieviering in de St.-Petrus en Pauluskerk
om 9.30 uur.
Aansluitend is er een optocht naar de gemeentelijke
begraafplaats. Aan het monument van de oorlogsslachtoffers wordt een korte toespraak gehouden. Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners en verenigingen uit om
deel te nemen aan de plechtigheid. Er wordt gevraagd om
ook je woning te bevlaggen.

In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert
Chiro Schelle op zondag 25 november een vredestocht.
Het is een oproep tot meer verdraagzaamheid en respect
in onze wereld. Iedereen kan zich aansluiten bij deze
sfeervolle tocht door enkele straten en langs de sporthal
en de begraafplaats. Om 17.30 uur verzamelen we aan de
Chirolokalen.
Vrijdag 30 november zetten we de bijna driehonderd
deelnemers aan de Floriade in de bloemetjes. We danken
alle deelnemers voor hun bijdrage aan een groener Schelle!
Diezelfde dag kunnen de bestelde pakketten van de 25ste
‘Behaag Natuurlijk’-editie afgehaald worden op het gemeentehuis. Een mooie samenwerking tussen Natuurpunt
en onze Mina-raad die het aanplanten van streekeigen
hagen kan bevorderen.
Levensbomen
In 1986 werden de eerste levensbomen aangeplant voor
Schelse kinderen die het jaar daarvoor het levenslicht
zagen. Die traditie wordt, weliswaar in gewijzigde vorm,
nog steeds verder gezet. Oorspronkelijk werd er voor
elk kind door de gemeente een boom aangeplant langs
straten of op pleinen. Een bos van levensbomen! Wegens
plaatsgebrek werd dit concept een aantal jaren gewijzigd
naar één gemeenschappelijk aanplantingsmoment met
één boom per geboortejaar. Daarnaast krijgen ouders de
mogelijkheid om thuis een boom of struik te planten.
Dit jaar plannen we opnieuw een grote boomplantactie
aan de overzijde van het Berrenheibos. In aansluiting met
het Kerkebos start op zondag 9 december de aanplanting
van het speelbos op de nieuwe terreinen voor de Chiro. In
samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland
en Bosgroep Zuidrand komt er zo nog 1 hectare bos bij. Ook
de kinderen geboren tussen 2015 en 2018 krijgen er hun
levensboompje. In deze groene omgeving kan Chiro-Schelle
haar nieuwe thuis uitbouwen.
Slibruiming in wateropvangbekken Benedenvliet
Ruimte voor water: het is de constante zorg van het bestuur
van Schelle. Als waterdorp telt dan ook elke kubieke meter
ruimte voor wateropvang. Op 10 december starten er slibruimingswerken op de Benedenvliet in Schelle. Hierbij zal
ongeveer 10.000 m³ slib uit het wachtbekken worden weg
gehaald. Dit creëert extra buffercapaciteit van zo’n 10.000
m³ water. De werken worden uitgevoerd door bvba Alonco

van Verrebroek voor de aanbestedingsprijs van 425.108,27
(excl. BTW). Het transport verloopt via de Schelde. Dit beperkt de hinder tot een minimum.
Een reeks van gecombineerde maatregelen houdt Schelle
droog. De belangrijkste ingreep om wateroverlast te
voorkomen was de bouw van het pompstation aan de
Benedenvliet. Een tweede structurele ingreep was de aanleg van een grachtenstelsel van ca. 3 km in het kader van
de werken aan de Steenwinkelstraat. Hierdoor wordt het
regenwater van ongeveer een derde van het grondgebied
van de gemeente niet meer doorheen het centrum van het
dorp afgevoerd naar de Benedenvliet. Deze massa water
gaat rechtstreeks naar de Bovenvliet. Dit is een ingrijpende
structurele verbetering.
Een derde belangrijke ingreep wordt de aanleg van een
brede gracht voor het regenwater in de Fabiolalaan waar
het water van ongeveer 9 ha verharde oppervlakte wordt
in opgevangen. Ondertussen worden meerdere kilometers
riolering, gespreid over de gemeente, ontdubbeld. Dit zorgt
voor extra waterbuffercapaciteit.
Een vierde structurele ingreep die wordt voorbereid is
de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied
langsheen de Kleidaallaan. Het geheel van al die acties en
maatregelen dient één grote doelstelling: Schelle droog
houden.
Sneeuw- en ijzelbestrijding
Met de winter voor de deur zijn alle maatregelen voor
sneeuw- en ijzelbestrijding genomen. Zoals in het verleden
worden bij prioriteit de invalswegen gestrooid. Fietspaden
worden zo vlug mogelijk geborsteld en indien mogelijk
gestrooid. Het politiereglement legt burgers op om voetpad,
fietspad en goot sneeuwvrij te houden.
Toch een uitzondering meegeven: zout kan de eerste jaren
de bovenlaag van nieuwe betonnen wegen aantasten.
Daarom worden de nieuwe fietspaden in de Steenwinkelstraat en Tuinlei wel geborsteld, maar in deze en volgende
winterperiode niet gestrooid! Ook voor inwoners is het
verboden om zout te strooien op deze fietspaden.
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Vuurwerk
Overeenkomstig de federale regelgeving mag je in
Schelle GEEN vuurwerk afsteken zonder toelating van de
burgemeester. Enkel indien er een gegronde reden is, kan
je minimaal 6 weken vooraf een gemotiveerde aanvraag
richten aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle met vermelding van:
- naam en adres van de aanvrager
- de gelegenheid waarvoor vuurwerk wordt afgeschoten
- datum, uur en plaats waar vuurwerk wordt afgeschoten.

Misschien kan je ook even tijd maken om de thriller ‘Steen
op steen’ van Fanny Vercammen te lezen. Zij schreef dit
boek vanuit haar eigen ervaring nadat ze door een diep dal
ging. Ze wil een duidelijk beeld geven van hoe belangrijk
de kracht van de zorg en de zorgverstrekkers is.
Dinsdagavond 8 januari verwelkomen we graag alle inwoners op de nieuwjaarsreceptie aan het gemeentehuis. Dan
maken we tijd om samen het glas te heffen op een nieuw
jaar!

Op vuurwerk afsteken zonder toelating staat een boete.

Van harte,
Rob Mennes
Uw burgemeester

Op naar 2019
De eindejaarsdagen komen dichterbij. In samenwerking
met de middenstand wordt ook dit jaar LED-feestverlichting
aangebracht. Op 28 en 29 december kan je in de sporthal
genieten van een nieuwe editie van Klankkleur.

RESPECT
ZIT IN DE

BUNDEL JE PAPIER
EN KARTON IN
STEVIGE PAKKETTEN
Bied je afval correct aan.
Bekijk hoe het moet op

KLEINE
DINGEN

HOUHETNET.BE

en recyclagepa
rk

wachter

19-23 novemb
er 2018

#houhetnet

Wil je iets melden aan de gemeente?
Vul dan het online meldingsformulier in op www.schelle.be. We sturen jouw melding door naar de juiste dienst voor
verdere opvolging.
Defecte straatverlichting kan je rechtstreeks melden op www.eandis.be of op het gratis nummer 0800 6 35 35.
Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, … in Vlaanderen, kan je doorgeven via
www.meldpuntwegen.be of telefonisch op tel. 1700. De melding wordt dan doorgegeven naar de juiste wegbeheerder.
Voor een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, bel je best onmiddellijk naar het noodnummer 101.
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IN DE KIJKER

Speed pedelecs

op de rijbaan in Steenwinkelstraat en Tuinlei
Speed pedelecs zijn snelle elektrische fietsen waarmee je tot 45 kilometer per uur kunt halen. Sinds 1 januari
2017 is de speed pedelec officieel een bromfiets. Daardoor moeten ze binnen de bebouwde kom op de rijbaan
rijden en niet meer op het gewone fietspad. Een nummerplaat en helm zijn verplicht.
Ook in de Steenwinkelstraat en Tuinlei
moeten speed pedelecs op de rijbaan
rijden. Op het fietspad werd een
verbodsbord voor deze snelle elektrische fietsen geplaatst. Het bestuur
nam deze beslissing in functie van
de verkeersveiligheid op het fietspad.
Bovendien zijn de zichtbaarheid en de
inschatting van de snelheid moeilijk
voor een wagen die van een oprit of
een zijstraat rijdt in deze straten.

Let op:
» automobilisten: de speed pedelec
moet op de rijbaan rijden in de
Steenwinkelstraat en Tuinlei.
» fietsers: gebruik overal de juiste
rijrichting van het fietspad, autobestuurders uit een zijstraat
verwachten geen fietser van rechts.

Winterweer:
strooidienst

Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgen de medewerkers
van de technische dienst dat de gemeentelijke hoofdwegen
ijs- en sneeuwvrij blijven. We volgen de weersverwachtingen
op de voet om in te schatten of preventief strooien nodig is.
Het gemeentebestuur benadrukt dat het bij zwaar
winterweer onmogelijk is om overal tegelijk te strooien.
We werken daarbij volgens een prioriteitenlijst. Op de
gemeentelijke website vind je welke straten altijd eerst
gestrooid worden bij extreme weeromstandigheden en
zoutschaarste.
Voor fietspaden en weinig gebruikte straten heeft strooien
bovendien veel minder effect. Het strooizout geraakt
moeilijker met de sneeuw of het ijzel vermengd, wat
belangrijk is om snel te smelten. Strooizout helpt bovendien
niet meer als de temperatuur lager zakt dan -10 graden.
Borstelen is op deze plaatsen het meest afdoende en
enige middel en dit enkel bij verse sneeuwval of wanneer
het begint te dooien. Platgereden sneeuw en ijs kan niet
afgeborsteld worden. Strooizout is ook slecht voor de
beplanting.

Vallende
bladeren

Net na de jaarmarkt werden ongeveer negentig
bladkorven geplaatst in Schelle. Tegelijk schakelde
de ploeg die gras afrijdt over op het verwijderen
van bladeren. De medewerkers van de technische
dienst doen hun uiterste best om zo snel mogelijk de
bladeren van het openbaar domein op te ruimen. Na
afloop van de bladval evalueren wij het gebruik van
de bladkorven. Indien nodig passen we de planning
voor volgend jaar aan.
milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

Volgens het politiereglement moet iedereen het voetpad en
fietspad aan zijn woning sneeuwvrij te maken.
OPGELET: Om schade aan de fietspaden in de Steenwinkelstraat en Tuinlei te vermijden, mag er de eerste twee jaar niet
met zout op gestrooid worden. De gemeentediensten zullen deze fietspaden wel borstelen. Ook voor inwoners is het
verboden om zout te strooien op deze fietspaden.
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30 augustus 2018
»»
»»
»»
»»
»»

jaarrekening 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus
goedkeuring budgetwijziging nr. 1
waarborglening Heidestraat 118 en Steenwinkelstraat 66
auditrapport: opvolging aanbevelingen 2018
goedkeuring OCMW-raadsbesluit 26 juni 2018
betreffende de duur van de vereniging KINA pv.
»» goedkeuring ontwerp van akte verwerving
Steenwinkelstraat 66 i.k.v. de uitoefening van een
recht van voorkoop
»» vaststelling Schelle 2030: gebiedsvisie en
beeldkwaliteitsplan - overeenkomst projectnota
»» overeenkomst projectnota fietspad spoorlijn 52

Adviesraden

»» Jeugdraad (september): debattle, scholenveldloop,
dag van de jeugdbeweging, halloweentocht, sleep in
2019
»» Sportraad (september): scholenveldloop, laureatenviering, vorming bijklussen, subsidies
»» Seniorenraad (september): evaluatie voorbije activiteiten, memorandum
»» Verkeersadviesraad (september): verwijderen gehandicaptenplaatsen Ceulemansstraat t.h.v. Wereldwinkel, aanvraag gehandicaptenplaats Kerkhofstraat,
aanleg parkeerstrook of gele lijnen t.h.v. A. Van Dijckstraat 8, vraag tot plaatsen van ronde boordstenen
parkeerplaatsen t.h.v. Provinciale Steenweg 78
»» Gecoro (juni - juli): verkaveling Frans Cretenlaan 5060, verkavelingsvoorstel uitbreiding Roetaerdestraat,
voorontwerp van gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan
voor ‘Schelle 2030 - een dorpskern aan de waterkant’

d

De gemeenteraadsverslagen kan je inkijken op het
gemeentesecretariaat. Op www.schelle.be vind je de
agenda en het verslag van de gemeenteraadszittingen.
Een greep uit de behandelde punten van de voorbije
maanden:

aa
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nt
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m
Ge

Gemeenteraad

»» goedkeuring kwaliteitshandboek 2018 buitenschoolse
kinderopvang

27 september 2018
»» goedkeuring invoering retributiereglement
voornaamswijziging
»» Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus budgetwijziging
»» aanpassing prijssubsidiereglement 2018 Autonoom
Gemeentebedrijf Fluctus
»» goedkeuring ontwerp van akte kosteloze afstand
ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en
rioleringsproject Steenwinkelstraat, inneming 11

Proficiat aan
onze inwoners
We publiceren enkel de namen waarvoor de betrokkenen
toelating tot publicatie verlenen. Je kan een geboorte of
overlijden melden om op te nemen in dit infoblad via
info@schelle.be of aan het onthaal van het gemeentehuis.

Van harte proficiat met jullie huwelijk:

Benjamin Lopez en Nancy Mees
Benny Van Bulck en Wendy Willemen
Vicky Dewitte en Kelly De Smedt
David Elegeert en An Lemaire
Erwin Van den Bossche en Sofie Van den berg
Danny Ceulemans en Michelle Ielegems
Raf Vermeulen en Van Herbruggen Hilde
Michiel Van Landeghem en Annelies Cornelis
Erik Vercauteren en Lies Vereycken
Niels De Ceunynck en Yente Van Ginneken
Alain Plas en Hilde Van Soom
Dominique Struyf en Jentl Van der Beeken

Sluitingsdagen
gemeentehuis: 1 en 2 november, 25 en 26
december 2018, 1 en 2 januari 2019.
Schellebel: 1 en 2 november, 24 december om
16 uur, 25 december 2018 tot en met 2 januari
2019
recyclagepark: 1 november, 25 en 26 december
2018, 1 januari 2019
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Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen:

Gouden jubileum (50 jaar)
14 december: Louis De Graef en Christiane Haepers
21 december: Patrick Beunens en Maria De Bock
24 december: Adam Milczanowski en Elzbieta Wasiewicz
Diamanten jubileum (60 jaar)
15 november: Gerard Clerckx en Maria Pierssens
13 december: Jozef Rypens en Anna Moortgat

IN DE BIB

In de bib

Verhalenparade
Rupelbib
Voorgelezen worden blijft belangrijk voor het stimuleren van de fantasie en de ontwikkeling van het taalgevoel van een jong kind.
Kindjes tussen 3 en 7 jaar kunnen op woensdagen 7 en
21 november en 5 en 19 december van 15 tot 16 uur luisteren naar de voorlezers in de bib van Hemiksem.
De bib van Niel neemt op woensdag 14 november en
12 december van 15 tot 16 uur alle kindjes tussen 4 en 8
jaar mee in de spannende wereld van het prentenboek
gevolgd door een gezellig knutselmoment.

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

Vrijwilligers
gevraagd
De bib zoekt vrijwilligers om op regelmatige basis,
ongeveer om de twee maanden, boekenboxen te
wisselen tussen onthaalouders in Hemiksem en
Schelle. In overleg met de onthaalouders en de bib
bepaal je zelf op welke dagen en uren je voor de
uitwisseling zorgt. Er is een km-vergoeding voor
het vervoer per auto voorzien.
bib Hemiksem - 03 288 27 40

Leeskring

Isabel Allende, Jens Christian Grøndahl en
Anna Enquist
In onze leeskring bespreken we alle aspecten van het
boek: het verhaal, de personages, de schrijfstijl, … Je
hoort interessante weetjes over de auteur en over het
oorspronkelijke idee achter het boek.
In november staat het boek ‘De Japanse minnaar’
van Isabel Allende centraal. In december plaatsen we
‘Vaak ben ik gelukkig’ van Jens Christian Grøndahl in
het voetlicht. In januari lezen en bespreken we ‘De
thuiskomst’ van Anna Enquist.

© Giulia Bertelli

»» dinsdag 27 november, 18 december 2018 en 29 januari
2019 van 19.30 tot 22 uur
»» intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
»» € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie
»» inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)
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In de bib

Fototentoonstelling
Unakum
Unakum staat voor eerlijkheid, spontaniteit en puurheid.
In een ontspannende fotosessie op een locatie naar keuze
stelt Gita de Swert de kleintjes op hun gemak wat resulteert in mooie foto’s. Ook het maken van natuurfoto’s is
een passie van deze fotografe.
»» tot zaterdag 8 december tijdens
openingsuren
»» intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel

Sluitingsdagen bib
1 en 2 november 2018
24-25-26 december 2018
1 en 2 januari 2019
locatie Niel
ook gesloten op maandag 5 november
(jaarmarkt)

Maandag
Dinsdag

Woensdag

Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

16 - 20 uur

14 - 20 uur

16 - 20 uur

15 - 18 uur

10 - 12 uur en
13 - 20 uur

14 - 20 uur

Donderdag 16 - 20 uur
Vrijdag

Zaterdag
© Gita de Swert

Week van de Smaak:
kom proeven in de bib!

Tijdens de Week van de Smaak (15 - 25 november)
verwennen we onze bezoekers graag met een
proeverij in de bib op woensdag 21 november.
Vanaf 14 uur kan je allerlei hapjes degusteren. Dit
jaar besteden wij onder het thema ‘Gezond-Tijd’
extra aandacht aan voedingsgewoontes en gezonde
voeding. Kom zeker tijdig langs want op is op!
Voor de kinderen organiseren we een
knutselactiviteit. Zij kunnen tot 16.30 uur met ons
meedoen. De winnaar trakteren we op een kleine
verrassing.
»» woensdag 21 november vanaf 14 uur
»» intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem, zolang de
voorraad strekt
»» www.weekvandesmaak.be
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gesloten

13 - 17 uur

15 - 18 uur

10 - 12 uur

10 - 13 uur

ACTIVITEITEN IVEBICA

Paul Horemans
Oorlogslandschappen
Voor deze expositie maakte Paul Horemans een reeks
nieuwe houtsneden ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand. De scherpe blik waarmee hij de restanten uit de
geschiedenis waarneemt en deze transformeert naar een
eigen beeldtaal is het doel van zijn creatief proces.

Telkens verrast hij met thema’s die hij weet om te zetten in
sterke en evenwichtige composities waarbij het dramatische aspect versterkt wordt door felle zwart-wit contrasten.
Door gebruik te maken van de houtsnijtechnieken om zijn
ideeën vorm te geven, ontstaat hierbij een beeld dat tot
denken aanzet.

zaterdag 3 en zondag 4 november van 14 tot 17
uur, maandag 5 november van 10 tot 16 uur

• rotonde van de gemeentelijke kleuterschool, Ridder
Berthoutlaan 5, Niel
• gratis
• info: cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

© Paul Horemans

Thee in de
keuken

In deze workshop gaat de aandacht naar theesoorten die
zich lenen om mee aan de slag te gaan in de keuken. Zo
kan je met thee bijvoorbeeld lekkere cocktails of desserts
maken. Bij aanvang van de workshop verwelkomen we
jou alvast met een lekkere theecocktail.
Je ervaart dat bepaalde soorten thee perfect passen bij een
chocoladedessert terwijl andere soorten dan weer geschikt
zijn om bij visgerechten te serveren. Je leert ook hoe je
een goede kop thee zet met aandacht voor het water, de
infusietijd, temperatuur, … De workshop wordt begeleid
door thee-experte Veerle Stoffels, schrijfster van het boek
‘Puur thee’.

woensdag 7 november, van 19.30 tot 21.30 uur

© Monika Grabkowska

• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
• € 18 / € 15 (inwoners Hemiksem-Schelle-Niel)
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)
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ACTIVITEITEN IVEBICA

FototentoonOntbijtstelling
lezing
Jo Op De
Bart Moeyaert
Beeck
Bart Moeyaert is een gerenommeerd auteur,
dichter en performer. Maar hij doet nog zo
veel meer. Zijn werk is bekroond en bejubeld
in binnen- en buitenland en hij heeft tal van
vertalingen op zijn naam staan.

Tijdens deze ontbijtlezing (vanaf 14 jaar) brengt hij
een verhaal dat begint in 1939 en eindigt op de dag
van de lezing. Een verhaal over het gezin waarin hij
is opgegroeid, het ontstaan van zijn boeken en het
evolueren van ideeën. Afwisselend brengt hij ook
gedichten uit zijn bundels en gaat hij dieper in op
enkele van zijn boeken.
zondag 10 februari 2019 om 9.30 uur
Vanaf 9.30u serveren wij jou een gezellig ontbijt, de
lezing start rond 10.30u.
• gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
• € 12 / € 9 (-26 j) - ontbijt inbegrepen
• tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

© Joost Joossen
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Zaterdag 10 november is er een extra publieksmoment van de tentoonstelling WYSIWYG vs INVERSE
met aanwezigheid van de Mechelse fotograaf Jo Op
de Beeck.
Jo is een beeldenmaker die niet alleen zelf fotografeert
maar ook sterk gefascineerd is door de grote hoeveelheid
visuele prikkels die dagelijks via het internet binnenkomen.
Deze beelden gaat hij bewerken, uitvergroten, spiegelen,
opnieuw fotograferen en daardoor ontelbare keren
herinterpreteren. Zo roepen ze constant vragen op en
zaaien ze twijfel.

zaterdag 10 november van 11 tot 16 uur
• Academie Muziek en Woord
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• www.ivebica.be

© Jo Op de Beeck

ACTIVITEITEN IVEBICA

Young Meets Old-concert:
2018 - barok en meer
Voor het derde jaar op rij voeren leerkrachten en
(oud-)leerlingen van de Academie voor Muziek en
Woord je een avond mee op de mooie tonen van
diverse oude en jonge instrumenten.

Ook dit keer is het programma zeer divers. Maar in hét barokjaar bij uitstek is een flinke portie barokmuziek onontbeerlijk. Het mooie werk van o.a. Bach, Händel en Sweelinck
zal weerklinken in de prachtige Sint-Petrus-en-Pauluskerk.
De unieke klank van het Van Peteghem-orgel ontbreekt
daarbij niet. Ook andere stukken die heel dicht aanleunen
bij het idee van barok komen aan bod.
vrijdag 23 november om 20 uur
• Sint-Petrus en Pauluskerk, Fabiolalaan 2, Schelle
• voorverkoop € 9 / € 7 (-26 j, leerlingen en leerkrachten
academie HSN)
• kassa € 11 / € 9 (-26 j, leerlingen en leerkrachten academie
HSN)
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Pascale Platel:
Petites pensees de Pascale
Waarom wij leven, lijden, verlangen, waar we
naartoe gaan, waarom de vrijheid in de gebondenheid ligt, de waarheid, wat echte liefde is,
waarom uw broek vandaag zo spant terwijl ze
gisteren nog knussig los zat … . Ik weet het omdat
het mij werd doorgegeven via de oude en de iets
jongere meesters, de wijzen, de filosofen, tjiens.

•
•
•
•

kassa € 12 / € 10 (-26 j), leerlingen en leerkrachten
academie HSN)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

In deze voorstelling haalt Pascale Platel een tiental
klassieke filosofen van onder het stof. Maar ze is vooral,
analoog met het Pensée-viooltje, haar spontane zelf.
zaterdag 1 december om 20 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• voorverkoop € 10 / € 8 (-26 j, leerlingen en leerkrachten
academie HSN)
© Greet Pattyn
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Pluche (3+)

De Ursus adulans ad dormiendum, vrij vertaald
de Knuffelbeer, bestaat in de meeste gevallen
uit stof en draad, maar voor het overgrote deel
uit … pluche. Zou het mogelijk zijn dat een juiste
combinatie van deze drie materies een bepaalde
reactie teweegbrengt, met andere woorden …
leven ze?
Theater Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en
sleurt zijn publiek mee in een humoristisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk experiment, uitgevoerd op de
hoogstpersoonlijke knuffels van de kinderen. Die brengen
ze mee naar de voorstelling en lenen ze voor één keer uit
aan de wetenschap. Na de voorstelling krijgen ze hun
knuffel uiteraard ongehavend terug. Al zullen ze hem net
ietwat anders bekijken.

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

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

© Sonja Sleurs

zaterdag 15 december om 14.30 en 16.30 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• € 9 / € 6 (-18 j) - € 2 korting per ticket voor leden
Gezinsbond
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

zaterdag 17 november en 15
december van 14 tot 17 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111,
Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving:
www.coderdojobelgium.be
• organisatie IVEBICA HemiksemSchelle-Niel i.s.m. CoderDojo
Hemiksem

Leren werken met een tablet

Leren werken met een iPad

Het is belangrijk dat je al een beetje met een pc kan
werken. Je brengt je eigen tablet mee en bij niet courante
merken ook de handleiding. De cursus is alleen bedoeld
voor mensen die een tablet hebben die werkt onder
Android. Het is niet zinvol om deze cursus te volgen als je
een iPad hebt.

Het is belangrijk dat je al een beetje met een pc kan
werken. Je brengt je iPad mee. Het is niet zinvol om deze
cursus te volgen als je een tablet hebt die werkt onder
Android.

Je wenst bij te blijven, maar de tablet stelt je voor een
raadsel? De bib organiseert een driedelige cursus tablet
waarbij vrijwilligers je helpen om bij te benen. Om
praktische redenen worden de deelnemers in 2 groepen
verdeeld om de eerste les op een andere datum te volgen.

maandag 12 of donderdag 15 november en 19 en 26
november, van 19 tot 21.30 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
• € 5 voor de reeks van 3 lessen
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)
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Je wenst bij te blijven, maar je iPad stelt je voor een
raadsel? De bib organiseert een driedelige cursus waarbij
vrijwilligers je helpen om bij te benen. Om praktische
redenen worden de deelnemers in 2 groepen verdeeld om
de eerste les op een andere datum te volgen.

maandag 3 of donderdag 6 december en 10 en 17
december, van 19 tot 21.30 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
• € 5 voor de reeks van 3 lessen
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

JEUGD

Scholenveldloop
Op woensdag 26 september liepen sportieve
kinderen en volwassenen een jogging of wedstrijd
tijdens de Scholenveldloop. De foto’s kan je bewonderen op de facebookpagina van de gemeente
Schelle. De uitslagen vind je op www.schelle.be.

Zapposdagen in kerstvakantie
donderdag 3 januari: Mega Speelstad - Wechelderzande
• Leeftijd: 5 - 14 jaar
• Prijs: € 10
• Uren: afspraak om 8.50 uur aan Sportcomplex
Scherpenstein, terug rond 16 uur
• Meebrengen: lunchpakket en drank

vrijdag 4 januari: theater Froe Froe - De Plank
• Leeftijd: 6 - 12 jaar
• Prijs: € 6
• Uren: afspraak om 13.40 uur aan Sportcomplex
Scherpenstein, terug rond 16.45 uur
• Meebrengen: drankje en fruit/koek
Inschrijven via het inschrijfprogramma op
www.schelle.be of bij de dienst Vrije Tijd - Sportcomplex
Scherpenstein - Parklaan 3
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JEUGD

Ski- en snowboardkamp
Jongeren geboren tussen 2008 en 2002 zijn welkom op dit coole kamp van 31 december 2018 tot
en met 4 januari 2019 (geen les op 1 januari). De
jongeren worden op niveau ingedeeld.
Plaats: Aspen, Moerelei 123, 2610 Antwerpen
Dagindeling:
9 uur: verzamelen
9.30 - 11.30 uur: les
11.30 - 12 uur: vrij
• Prijs: 120 euro voor inwoners van Schelle, Niel, Boom,
Rumst, Willebroek of Zwijndrecht; 145 euro voor
niet-inwoners
• Busvervoer: 10 euro extra
• Opstapplaatsen:
- 8.15 uur, Sporthal Uitgedekt Schoor, Europalaan 3,
2840 Rumst
- 8.20 uur, bushalte Reet kerk
- 8.30 uur, H. Hartkerk in Boom
• Inschrijven: Dienst Vrije Tijd - 03 870 35 21 vrijetijd@schelle.be
• Inwoners van de regio kunnen vanaf 5/11 inschrijven,
niet-inwoners vanaf 19/11.

Volgde je dit jaar een cursus
kadervorming voor jeugdwerk?
Dan krijg je een deel terugbetaald! Hiervoor
moet je 14 jaar zijn en actief zijn in een Schels
jeugdwerkinitiatief of in Schelle wonen.
Enkel cursussen die ingericht zijn door een
jeugdorganisatie erkend door de Afdeling Jeugd met
een erkenningsnummer komen in aanmerking.

Onder kadervorming wordt verstaan: de pedagogische,
technische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking
van kaderleden (leider/leidster, monitor, animator,
bestuursleden) met het oog op de animatie en begeleiding
van kinderen en jongeren.
De cursus moet een minimumduur hebben van 4
uren werkelijke vorming. Indien de kadervorming een
cycluskarakter heeft, moet de werkelijke vormingstijd ten
minste 8 uren bedragen en ten minste 2 uren per onderdeel.
De subsidie bedraagt 80% van de werkelijk betaalde
deelnameprijs van erkende cursussen met een maximum
van € 85 voor meerdaagse cursussen en € 25 voor cursussen
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van één dag of minder. Als het aantal aanvragen voor
kadervorming het budget overschrijdt, wordt de teruggave
voor iedere aanvraag evenredig verlaagd.

Je aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
• naam en zetel van het jeugdwerkinitiatief of de persoon
die het inschrijvingsgeld betaalde
• adres van de lokalen
• naam en adres van de verantwoordelijke die de aanvraag
indient
• naam en adres van de verantwoordelijke die gemachtigd
is gelden te ontvangen
• bank- en/of postrekeningnummer
• attest van deelneming met vermelding van de cursusprijs.

Breng voor 15 januari 2019 je aanvraag binnen op de dienst
Vrije Tijd - Sportcomplex Scherpenstein.
Info: vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

ACADEMI E MUZI EK EN WOORD

Academie muziek en woord
11.11.11. concert

Dit concert in samenwerking met 11.11.11 mag je
niet missen. Leerkrachten en leerlingen van de
Academie voor muziek en woord tonen zich als
muzikanten en woordkunstenaars. Zij zorgen
voor een programma waarvoor je graag naar de
Depot Deluxe zal komen.

Tijdens deze avond kan je kennismaken met medewerkers van 11.11.11. Deze mensen engageren zich vrijblijvend

Kerstconcert

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Academie voor
Muziek en Woord een kerstconcert in de Heilige Familliekerk in Schelle. Het jeugdkoor en het koor Gaudia Vocale
onder leiding van Cristel de Meulder, gesteund door instrumenten en ensembles van de academie, brengen je op
aangename wijze dichter bij het naderende kerstfeest. Zo
wenst de academie jou bij voorbaat een zalig kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar!

voor een organisatie die staat voor het geloof in een
betere wereld. Ook in 2018 blijven migratie en vluchtelingen centraal staan in hun campagne.

vrijdag 9 november, 19.30 uur
• Depot Deluxe, Hemiksem
• tickets via intergem. bibliotheken, cultuurdienst en
www.ibebica.be: € 5 (+12 jaar), € 3 (-12 jaar), gratis (-6
jaar)

woensdag 19 december, 20 uur
• H. Familiekerk, Tolhuisstraat 34, Schelle
• tickets enkel aan de kassa: € 5 (+12 jaar), € 3 (-12 jaar),
gratis (- 6 jaar)
• info: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat
27, Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
• Org: Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle Niel en IVEBICA

I N FOSC H E LLE NOV EMB ER-DEC EMB ER 2 018 • PG 15

NOORD-ZUID

Amnesty International
schrijfavond en marathon
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 november kan je vrij komen schrijven tussen
18.15 en 19.50 uur. Er ligt een modelbrief klaar die je alleen
hoeft over te schrijven en te ondertekenen.

Op dinsdag 18 december kan je doorlopend tussen 14 en 20
uur deelnemen aan de tweede schrijfmarathon in het gemeentehuis. Tien verschillende landen en cases komen aan

bod. De voorbeeldbrieven voor de autoriteiten en kaartjes
rechtstreeks naar de gevangenen liggen klaar. Vorig jaar
schreven 32 mensen 74 brieven en 79 kaartjes. Dit aantal wil
Amnesty International Schelle graag verdubbelen.
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

Cadeaudagen Wereldwinkel
Verras je familie, vrienden en
collega’s ook dit eindejaar met een
fairtradecadeau. Want van eerlijke
handel wordt iedereen beter!
Heerlijke voedingsproducten, pure
fruitsappen, faire wijnen en mooie
gebruiksvoorwerpen rechtstreeks
aangekocht via de principes van
eerlijke handel die de producenten
uit het Zuiden sterke eigen benen
geeft. Door voor Oxfam Wereldwinkel
te kiezen, draag je bij tot duurzame
ontwikkeling. Je laat bovendien zien

dat je rechtvaardige regels voor de
internationale handel wil.
Inspiratie vind je zeker in het
fairtrademagazine op www.
oxfamwereldwinkels.be/magazine.
Bezoek de cadeaudagen in de hal
van het gemeentehuis van Schelle en
laat je verleiden door al het mooie,
het lekkere en het (h)eerlijke uit het
Zuiden!
• zaterdag 8 december van 13 tot 18
uur
• zondag 9 december van 10 tot 17 uur

Wereldwijd zijn 68 miljoen mensen op de vlucht. Ze migreren door armoede, ongelijkheid, vervolging of de klimaatverandering. 84% van
deze vluchtelingen wordt opgevangen door de buurlanden in het Zuiden. In 2017 dienden 649.855 mensen in Europa een asielaanvraag in.
Een halvering ten opzichte van het jaar ervoor en nog steeds maar een
fractie (0,12%) van de Europese bevolking. Die daling zet zich ook dit
jaar door. In Italië kwamen tot nu toe 20.254 mensen aan. Veel, veel,
veel minder dan in de drie voorgaande jaren.
Na een geslaagd eerste campagnejaar, laat 11.11.11 het thema
vluchtelingen en migratie niet los. We blijven campagne voeren voor
een menselijk en solidair migratiebeleid. We blijven vragen dat onze
politici migranten menswaardig behandelen zodra ze hier zijn. Dat ze
zorgen voor veilige routes en de oorzaken van migratie aanpakken.
En dat ze eerlijk over migratie communiceren.
Want wij zijn #allemaalmensen.
Wereldrestaurant 11.11.11- schelle
Op zaterdag 17 november organiseert 11.11.11 een wereldrestaurant in PC Mikman. Iedereen is welkom tussen 17 uur en 22 uur.
De opbrengst van deze mailtijd gaat volledig naar 11.11.11
Inschrijven voor deze maaltijd kan via mail stan.scholiers@skynet.be
of Evaanys79@yahoo.com
Je kan ook storten op rekening BE30 0000 0000 111.
Giften vanaf 40 euro geven recht op een belastingattest.
Het wereldrestaurant en giften brachten in 2017 een
totaal van 6626 € op. De gemeentelijke toelage
bedraagt 2500 €.
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TO E R I S M E R U P E L ST R E E K

Tips voor
lekkerbekken

met [Rupel]streken

ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018
14 tot 22 uur

De Rupelstreek biedt een
gevarieerd en verrassend aanbod
streekproducten. Ze zijn veelal
verbonden met de plaatselijke
geschiedenis. Proef zeker van de
jenevers, streekbieren, gebakjes en
de hartige happen.

Degustatie

van streekbieren
uit de Rupelstreek en Scheldeland

Foodpairing in samenwerking met
sterrenrestaurant “Pastorale”
Workshops
olv oa. Sofie Vanrafelghem,
Werner Callebaut, Luc De Raedemaeker
en Brouwerij Het Anker
Verplicht vooraf in te schrijven

PRIJS
VVK: € 25 / Kassa: € 30
(incl. glas, 4 bierdegustaties en 2 gerechtjes)

Workshops: vanaf € 25 per workshop
TICKETS EN INFO
www.toerismerupelstreek.be
Facebookpagina Rupelstreek

V.U.: Toerisme Rupelstreek vzw, Schommelei 1 b3, 2850 Boom.

LOCATIE
San Marco Village
Boomsesteenweg 31, 2627 Schelle

Onze streekgerechten kan je in één
van de vele horecazaken ontdekken.
Overheerlijk is ‘Schep’ met frietjes
en bij voorkeur in het gezelschap
van een streekbiertje. Schep is een
stoofpotje van vlees, gebaseerd op
een aloud recept dat van moeder op
dochter wordt doorgegeven. ‘Boomse
Pannen’ zijn niet enkel een begrip in
de bouwsector, het is ook een lekker
eenpansgerecht met aardappelen,
roerei en groenten.
De Rupeldruppel is een oude
graanjenever die wordt gestookt als
ode aan de kleistekers die tijdens het
zware werk verwarming en troost
zochten in hun ‘druppeltje’. Verpakt in
de typische houten steenvorm pakt is
het een ideaal souvenir of geschenk!
Het Rupelsteentje is een
zanddeegkoekje gevuld met confituur
in de vorm van een handvorm van een
baksteen. Of verkies je een Nielse Parel
bij je koffie, een perfect ronde praline
met een parelmoeren glans of De
Rumstse Kleisteker, een krokant koekje
op basis van bessen en munt, in de
vorm van een spadesteek (kleisteek).
Op zoek naar een geschenk of
aandenken? Toerisme Rupelstreek
maakt geschenkmanden met
streekproducten.
Info:
info@toerismerupelstreek.be
03 880 76 25
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DUURZAAMHEID

Lokale helden voor globale
doelen

Samen met 80 andere Vlaamse steden en gemeenten vierde Schelle eind september de derde verjaardag van
het wereldwijde akkoord van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) vormen de basis om onze planeet beter te maken,
zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak.
In Schelle zijn inwoners, scholen, organisaties en bedrijven elk op hun manier bezig met duurzame ontwikkeling. We danken ieder van hen voor hun blijvende inzet om van onze aarde een meer duurzame plaats te
maken tegen 2030. Enkele van hen stellen we graag aan je voor.

Miel Van de Weyer is voorzitter van de Mondiale Raad in Schelle. Dit adviesorgaan
rond Noord-Zuidwerking brengt mensen rond de tafel die bezig zijn met eerlijke
handel, korte keten en zorg dragen voor een evenwaardige plaats voor elke wereldburger in onze gemeente en op andere plaatsen in de wereld.
Miel: ‘Met een twintigtal vrijwilligers uit o.a. de Wereldwinkel, Amnesty International, 11.11.11, Ricolto, socioculturele verenigingen, Plukboerderij en geïnteresseerde
Schellenaren wisselen we uit rond waarmee we bezig zijn in onze eigen organisatie. Daarnaast organiseren we ook activiteiten zoals een fairtrade-ontbijt met
een gastspreker van bijvoorbeeld Amnesty International of 11.11.11, een brunch
waarop we trachten Schellenaars met verschillende nationaliteiten samen te
brengen rond een groot wereldbuffet. Daarnaast geven we ook advies aan het
gemeentebestuur rond het Noord-Zuidgebeuren.
Met de Fairtradetrekkersgroep werken we verder aan Schelle als Fairtrade Gemeente. Zo vond deze zomer Bar Fair, een kleine gezellige duurzame zomerbar, op
de Plukboerderij plaats waar je kon genieten van fairtrade, bio en lokale producten. Het beperken van afval stond eveneens centraal met o.a. herbruikbare bekers,
kartonnen rietjes en geen wegwerpborden of bestek.
Naast mijn engagement in de Mondiale Raad ben ik ook actief in de Wereldwinkel van Schelle. Met een groep van een twintigtal vrijwilligers bieden we samen
een plek aan waar mensen samenkomen, proeven van het Zuiden en eerlijke
producten kunnen kopen.
We zetten in op het maken van wereldwijde verbindingen. Zo verkopen we bijvoorbeeld confituur met suikerriet uit het Zuiden en vruchten uit het Noorden.
De problematieken van onze boeren in het Noorden zijn immers gelijklopend
met de zorgen van de landbouwers in het Zuiden. Iedereen is welkom om bio-,
fairtrade producten en artisanaat te komen ontdekken. Je kan ons ook vragen
voor een ‘Fair Trade at Home’ rond chocola, koffie of wijn. We geven dan uitleg bij
jouw thuis en laten je proeven van onze producten.

www.wereldwinkel.be

De droom van Miel:

Ik hoop dat iedereen het vanzelfsprekend gaat vinden om bio- en fairtrade en
duurzame producten te kopen en te kweken uit respect voor de harmonie tussen
mens, dier en natuur.
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Boeren & Buren biedt een eenvoudig antwoord op de vraag: hoe doe ik
boodschappen rechtstreeks bij de boer met het gemak van de supermarkt. Magali Perbal uit de Steenwinkelstraat startte in mei het initiatief
op in Schelle. Ze wil de afstand tussen ‘Boer’ en ‘Buur’ zo klein mogelijk
houden.
Magali Perbal: ‘Mensen zijn sinds een aantal voedselcrisissen bewuster
bezig met hun voeding en waar alles vandaan komt. Voor producenten
is het niet eenvoudig om een lokale afzetmarkt te vinden. Daarom tracht
de Buurderij het persoonlijk contact tussen producent en koper te vergemakkelijken. We houden de drempel laag en maken het mogelijk om elke
week online te bestellen wat je nodig hebt.
Momenteel zijn er een dertiental producenten binnen een straal van 12
km waarbij je een basisaanbod van brood, vlees, zuivel en groenten vindt.
Ongeveer 520 mensen zijn ingeschreven. Iedere vrijdag tussen 16.30 en
18 uur kunnen ze hun bestelling afhalen op het kerkplein, rechtstreeks
van de Boeren.
Niet alles is biologisch en dat is een bewuste keuze. ‘In een ideale wereld
zou alles én duurzaam én met respect voor het milieu én … én … zijn. De
realiteit is echter anders. Daarin moeten we eerlijk zijn. De Buurderij van
Schelle kiest liever voor een ‘waar het mogelijk is’-verhaal. Ik kan opteren
voor biologisch ijs uit Boechout. Maar als in onze gemeente twee jonge
onderneemsters met veel passie en liefde hun ambachtelijk ijs maken,
dan kies ik voor hen. Zonder twijfel,’ besluit Magali.

www.boerenenburen.be

De droom van Magali:

Ik hoop dat nog meer mensen de weg naar de Buurderij vinden en wekelijks kunnen proeven van de ongedwongen sfeer tussen klant en producent, de kwaliteitsvolle lokale producten en dat ze tegelijkertijd nog duurzaam bezig zijn ook!
Camilla en Brecht van De Plukboerderij zoeken Schellenaars. Camilla:
‘De plukboerderij is een initiatief waarbij leden een vast bedrag betalen
bij aanvang van het jaar. Hiervoor mogen ze een heel jaar lang zelf hun
groenten gaan oogsten op het veld, wanneer ze maar willen. De boeren
zaaien, planten en wieden.’
Brecht: ‘De Plukboerderij is een CSA boerderij (Community Supported
Agriculture) en maakt deel van een netwerk van een veertigtal boerderijen. Wij zijn ondertussen aan het negende oogstjaar toe. Drie jaar
geleden breidde de Plukboerderij uit naar een veld in de Zinkvalstraat
aan de kant van Schelle. Vanaf dit jaar is de hele oogsttuin verhuisd naar
die prachtige locatie. Schellenaren zijn welkom om dichtbij huis hun
groenten zelf te komen oogsten.’

www.plukboerderij.be

De droom van de Plukboerderij:

Wij geloven dat het de hoogste tijd is om beter in balans te leven met de natuur.
Dat kunnen we door de productie en verdeling van ons voedsel in eigen handen
te nemen.
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De IGEAN energielening
aan 2% nog tot eind 2018
Energiebesparende investeringen in je
woning kosten geld. Dat budget heb
je helaas niet altijd voorhanden. Met
de energielening van IGEAN kan je een
goedkope of in sommige gevallen zelfs
een renteloze lening aangaan. Zo kan
je kosten spreiden en ondertussen al
genieten van de energiebesparing die
je investering oplevert.
Tot 31 december 2018 komt nog
iedereen in aanmerking voor een
energielening. Vanaf 1 januari 2019
wijzigt dit. Enkel de renteloze lening
voor de beschermde afnemers en

huishoudens met een laag inkomen
blijft behouden. De lening aan 1% voor
verenigingen blijft nog even bestaan,
namelijk tot einde 2019.

7 december 2018. IGEAN registreert dit
dossier dan nog voor het einde van het
jaar, waarna de aanvraag verder kan
behandeld worden.

Dit maakt dat de energielening
voor andere particulieren en voor
de SVK-verhuurders slechts nog tot
uiterlijk 31 december 2018 kan worden
toegekend.

Info: IGEAN energielening, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, tel.
03 350 08 25, energielening@igean.be
Bij voorkeur op afspraak tijdens de
kantooruren - elke werkdag van 9 tot
16 uur

Wat nu?

Om nog in aanmerking te komen voor
de 2% lening moet je dossier bij IGEAN
ingediend worden uiterlijk op vrijdag

Teel je koolgewassen

‘eco: da’s logisch!’
Louis Debruyn vertelt je alles over de teelt
van allerhande koolgewassen. Hij bespreekt
dit in een ruime ecologische context zodat
o.a. bodemgesteldheid, gewasbescherming
en teeltafwisseling uiterst belangrijk zullen
blijken.
dinsdag 4 december, 20 - 22 uur, gemeentehuis
Schelle
• € 5, leden Aerdborg en Velt € 3
• inschrijven voor 26 november door overschrijving
bedrag op BE 41 979 965 8877 10 van Velt ZuidAntwerpen met vermelding aantal personen
• info: Francis Mertens - tel. 03 887 15 24
• organisatie: Velt Zuid-Antwerpen in samenwerking
met Volkstuin Aerdborg

PG 2 0 • I N F O SC H E L LE N OVEM B ER- D EC EM B ER 20 18

Viering
laureaten
Floriade
2018

Vrijdag 30 november om 20 uur vieren we de
laureaten van de Schelse Floriade 2018 in de
hal van het gemeentehuis. Alle laureaten zijn
welkom en krijgen na de uitreiking van de
prijzen een drankje aangeboden.
Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, kan je
jouw prijs afhalen op de milieudienst van het
gemeentehuis tot 31 december 2018.

DUURZAAMHEID

Resultaat burgeronderzoek
luchtkwaliteit
CurieuzeNeuzen, het grootste burgeronderzoek naar
luchtkwaliteit ooit, maakte begin oktober zijn resultaten bekend. Schelle scoorde overwegend groene en
gele bollen, enkel de hoek van de Steenwinkelstraat
kleurde oranje. Het globale resultaat werd omschreven als gewoon, net aan de grens van vrij goed.
De onderzoekers wijzen er op dat de resultaten beïnvloed
kunnen zijn door wegenwerken. In de periode van de meting waren er werken in de Steenwinkelstraat en de Tuinlei.
Hierdoor was het verkeer meer geconcentreerd langs de
Provinciale Steenweg en de Fabiolalaan. Als de Steenwinkelstraat en de Tuinlei helemaal open waren, dan was er
een ruimere verkeersspreiding geweest. Dit had het globale
beeld van de luchtkwaliteit nog mooier gekleurd.
Om de kwaliteit nog verder te verbeteren, willen we blijven
inzetten op:
• het STOP-principe: stappers, trappers en openbaar vervoer. Onze wagens mogen wat meer rusten.
• goed, toegankelijk en frequent openbaar vervoer dat we
verder moeten promoten
• het verder uitrollen van een fijnmazig fietspad - zoals

•
•
•
•
•

gepland en in voorbereiding - langs spoorlijn 52, de Bovenvliet, een fietsboulevard langs de Fabiolalaan, ….
herstructurering van de A12/N177 met een betere en veiligere doorstroming en waarbij er ook meer verkeer van de
N148 naar de A12/N177 wordt afgeleid
vergroenen van de Fabiolalaan
autodeelactieplan om samen met de buurgemeenten in
te zetten op gedeelde mobiliteit
omschakelen van het gemeentelijk wagenpark met 5
wagens op CNG
een concept met de studenten van Thomas More om
meer mensen - met een beloonsysteem - op de fiets te
krijgen.

In Schelle namen er 79 mensen deel aan deze actie van
CurieuzeNeuzen. Verhoudingsgewijs is dit zeer veel. We
danken hen voor het mee in beeld brengen van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Werken aan een propere lucht
vraagt een inspanning van ons allen. Het gaat om een partnerschap tussen burgers, bedrijven en overheden waarbij
de neuzen in dezelfde richting staan, met hetzelfde doel:
gezonde lucht.

Wist je dat?
Binnenkort kan je ook autodelen in Schelle. In samenwerking met de omliggende gemeenten
werken we aan een deelactieplan.
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Kobo (Kinder-

opvang Boom en
Omstreken)

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

Leer stap
voor stap

op jouw tempo
Ben je 18 jaar of ouder? Heb je weinig schoolopleiding of
heb je kansen gemist? Dan is CBE Open School regio Mechelen misschien iets voor jou. Vanaf september starten er
drie cursussen in hun lokalen in Boom (C. Silvertopstraat
15). De lessen zijn gratis. Je betaalt alleen een kleine bijdrage voor cursusmateriaal of kopiekosten.
Bankieren vandaag
Word jij soms ook moedeloos van die stapels paperassen en facturen waar je niet uit wijs geraakt? We maken
orde in de papieren en regelen onze bankzaken veilig en
eenvoudig op het internet. Je leert papieren bewaren,
doorlopende opdrachten ingeven, veilig online bankieren,
je rekeningen controleren en betalingen doen.
maandagen van 19 november tot 14 januari, 13 - 16
uur, Boom
Creatief samenwerken
In deze cursus vertrekken we vanuit jouw talent. Je vertelt
over je hobby en samen proberen we het uit. Bijvoorbeeld
koken, bloemschikken, kaarten maken, ... Je leert spreken
voor een groep, elkaar helpen en je eigen talenten tonen.
Deze cursus is voor Nederlands- en anderstaligen.
maandagen van 21 januari tot 1 april, 13 - 16 uur,
Boom
Info en inschrijven: tel. 03 888 89 66
info@cbe-openschool.be
www.basiseducatie.be
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Het Muydenhof

OCMW Schelle beschikt in Het Muydenhof
over 36 assistentiewoningen waarvan 26
met twee slaapkamers en 10 met één slaapkamer.
Drie jaar geleden, op 1 december 2015, namen de
eerste bewoners er hun intrek. Sindsdien verbleven reeds 56 senioren in Het Muydenhof met een
bezettingsgraad van 97%. Dankzij deze comfortabel
uitgeruste woningen krijgen senioren de kans om
langer zelfstandig thuis te wonen. Elke woning is
immers aangepast en veilig: handgrepen in toilet en
douche, nauwelijks trappen, oproepsysteem om hulp
in te roepen, ...
Indien gewenst kan de 65 plusser daarbovenop
beroep doen op gemeenschappelijke diensten zoals
poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er
zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners
elkaar ontmoeten. Sinds de start in 2015 vonden er
ook al vele leuke activiteiten plaats zoals zomerbarbecue, kaart- en petanquenamiddagen, mosseldiner,
bingonamiddag, carnaval, …
Kandidaat-bewoners kunnen zich laten registreren.
Indien een woning vrijkomt, wordt deze toegewezen
aan de kandidaat volgens rangorde van de wachtlijst
met voorrang aan de inwoners van Schelle.
Heb je interesse of vragen? Neem dan contact
op met de medewerkers van het OCMW in Het Muydenhof (Zandstraat) op werkdagen tussen 8.30 en 12
uur: tel. 03 284 60 41

R U I MT E L I J K E O R D E N I N G

Ontwikkeling Electrabelsite
De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in
Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
op. Ze doet dat samen met het studiebureau Witteveen+Bos en het studiebureau OMGEVING. Ter voorbereiding
bezocht het ontwerpteam in september de locatie.

In het voorjaar 2019 stelt de provincie Antwerpen verschillende invullingen voor. Omwonenden, sitegebruikers en geïnteresseerden mogen er mee over nadenken en eventueel
nog andere voorstellen doen.

Een PRUP opstellen vraagt veel studiewerk. Zo is het nodig
om van eventuele nieuwe invullingen te berekenen wat
hun effect is op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de biodiversiteit en het milieu. De experts werken
nu aan die berekeningen om de site op een doordachte
manier een nieuwe invulling te geven.

Interesse? Hou de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen en de gemeente Schelle in de gaten! Of
bezorg je e-mailadres aan het ontwerpteam via ruimte@
provincieantwerpen.be. Je ontvangt dan een bericht over
elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van het PRUP.

De provincie Antwerpen rondde eind 2017 de
visievorming over de Electrabelsite af. De visie
is tot stand gekomen door te schetsen en te
tekenen, door gesprekken te voeren met de
gemeente Schelle, Niel en Hemiksem, maar ook
met belangengroepen, experten, gebruikers van
de site en omwonenden.
De visie behoudt de visvijver op de site, voorziet
een fietsverbinding en behoudt de waardevolle
gebouwen, een waardevol bos, diverse groene
zones, de tuinwijk, en de natuur- en parkzones
rondom de vallei. De invulling van de andere
zones vraagt om meer onderzoek.
Je kan het project volgen op:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/
drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijke-studies/electrabelsite-schelle.html
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in Schelle

NOVEMBER
Zaterdag 3 november

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

Zaterdag 3 november
Pillampentocht
PC Mikman, 17 uur
Kwb H. Familie
 0485 03 12 53

Zondag 4 november

15de Octaaftocht
(4-7-12-17-21 en 28 km)
Wandeling doorheen het prachtig
natuurgebied Walenhoek en de Nielse
visputten.
 Vertrek en inschrijven Technisch
Atheneum, Wirixstraat, Niel, van 8 tot
15 uur. € 1,50, leden wandelclub € 1,10
(ongevallenverzekering inbegrepen)
WSV Schelle vzw

Dinsdag 6 november

OKRA Academie: muziek beluisteren
door Jules Debeule
 WZC Den Beuk, Jozef Van
Cleemputplein 1, Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59

Woensdag 7 november

Bloemschikken: droge composities
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 8 november
Film
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 03 334 74 31

Vrijdag 9 november
Quiznamiddag
Zaal Schuttershof, 14 uur
Vief
 0475 799 386

Zaterdag 10 november

Mosselfestijn@de Griene
Sportschuur de Griene, Kattenberg 1,
17 - 20 uur
 Inschrijven voor 3/11: www.
schellebbc.be - feesten@schellebbc.be

Woensdag 14 november

Handlettering
De Mouterij, van 19.30 tot 22 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34 marlynereyniers@gmail.com

Woensdag 14 november
Creatief atelier: juwelen en
decoratieve interieurstukken
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Vrijdag 23 november

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

Vrijdag 23 november
Toneelavond Arsnoevoo
Zaal ‘tspant Wilrijk, 20 uur
Kwb H. Familie
 0498 770 022

Zaterdag 24 november
Sneeuwklasdiner t.v.v. de
sneeuwklassen GBS ‘De Klim’

Zondag 25 november
Pannenkoekenfestijn t.v.v.
sneeuwklassen
GBS ‘De Klim’, 14 -18 uur

Donderdag 15 november

Dinsdag 27 november

Donderdag 15 november

Woensdag 28 november

Bijwonen opnames Blokken
Vertrek PC De Mouterij, 10 uur
OKRA
 03 334 74 31
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 344 379

Zaterdag 17 november
Opendeurdag wandelclub
Refter GBS De Klim, 10 - 17 uur
WSV Schelle vzw
 Toegang gratis

Bezoek brouwerij Ganzenhof
Steenwinkelstraat 377, Schelle, 14 uur
S-Plus
 0478 344 379
Bloemschikken en creatief atelier:
adventskransen, deurkransen en
kleine decoratieve stukken
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

DECEMBER

Dinsdag 20 november

Zaterdag 1 december

Woensdag 21 november

Zaterdag 1 december

Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03
Bloemschikken: kerststukken
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 22 november
Seniorenfeest
PC De Mouterij: 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25
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Vogels kijken op het noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om
12 uur
 Inschrijven: info@natuurpunt.be
Winter Wonder Plaza
Deelname stand, Willebroek,
13 -20 uur
Viva SVV

Dinsdag 4 december

OKRA Academie: kerst door Lieve
Mariën
WZC Den Beuk, Jozef Van
Cleemputplein 1, Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59

Woensdag 5 december

Bloemschikken: deurkransen en
takkenbundels
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 6 december
Sint Niklaas Bingo
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03

Vrijdag 7 december
Zware bieren avond
JH Sjatoo Schel, 21 - 2 uur
 bestuur@sjatoo.be

Vrijdag 7 december

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

Dinsdag 11 december

Koken op drukke weekdagen
De Mouterij, 19.30 - 22 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com

Woensdag 12 december
Creatief atelier: juwelen
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Vrijdag 14 december
Neuzeke Rood
GBS ‘De Klim’, 15.30 - 20 uur

Vrijdag 14 december
Neem je ouders mee
JH Sjatoo Schel, 21 - 2 uur
 bestuur@sjatoo.be

Vrijdag 14 december
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17 uur
Vief
 0475 799 386

KlankKleur

Zaterdag 15 december
Opbouw Kerststal
Kerk H. Familie, 9 uur
Kwb H. Familie
 0485 031 253

Zondag 16 december

Kerstconcert
Gemengd koor Gloria Vocalis olv Marc
Wachters
Kerk Sint Petrus en Paulus, 20 uur
 Kaarten: 03 887 88 06
 walterhuyck@skynet.be

Dinsdag 18 december

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

Woensdag 19 december

Op vrijdag 28 en zaterdag 29
december wordt de Sporthal
Schelle helemaal omgebouwd
tot een heuse concerthal. De
muzikanten van het Koninklijk
HarmonieOrkest Schelle maken
zich volop klaar om opnieuw een
betoverend KlankKleur neer te
zetten. De muzikale uitdagingen
zijn ook dit jaar niet gering.
Een team van minstens 100
vrijwilligers, muzikanten en
sympathisanten, steekt ieder jaar
de handen stevig uit de mouwen.
Samen bouwen ze aan een mooi
spektakel en brengen iedereen
dichter bijeen, want de vereniging
draait om meer dan alleen de
muziek.

 Ben je graag aanwezig op de

Bloemschikken: kerststuk
Creatief atelier: gezellig samenzijn
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

31ste editie van KlankKleur?
Koop vanaf 8 november jouw
kaarten via https://kaarten.
harmonieschelle.be

Donderdag 20 december
Kerstfeest
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Donderdag 20 december
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 34 43 79

Donderdag 20 december
Gezellig samenzijn
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
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in Schelle
WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag

Naaisalon
5 - 26 november, 3 december
Zaal Mikman, 19.30 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Tai Chi (november)
De Mouterij, 10.30 uur
5 euro per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 scholiers.frie@gmail.com
Kaarten, spellen en crea
PC De Mikman, 13.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88
Tekenen, schilderen, …
Lokaal L. Vereyckenplaats 3, 13 - 16 uur
Kunstkring Schelle
 03 887 44 27

Dinsdag

Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers in de sporthal,
20.30 uur
Sportivo
 03 887 93 09
Hobbyclub
PC De Mikman, 13.30 uur
Samana
 03 887 21 55
Petanque
Schelle park, 14 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88
Fietsen
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus,
tweede di. Kapel Boerenhoek, 13 uur
OKRA Schelle
 03 887 13 56
Geloofsgroep
Eerste dinsdag van de maand
,
Provinciale Steenweg 64, 14.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 44 87

Badminton
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 0474 988 514

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

Yoga
6 -13 november, 4 - 11 - 18 december
Zaal Mikman, 20 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

Kaartprijskamp
kantine Schelse Vissers, 14 uur
Schelse Vissers
 0475 642 502

Woensdag

Repetitie jeugdorkest
Taverne Ravenstein, 18.30 - 19.45 uur
Instaporkest Harmonie
 0499 721 026
Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
 0476 255 596
Dans in Aartselaar
14 - 21 - 28 november
Femma H. Familie
 03 887 86 22

Donderdag

Wandelen (november)
Vertrek L. Wachtersplein Schelle,
14-15 uur. Gratis.
Femma Schelle Sint Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com
Hobby (niet in schoolvakantie)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein,
10 - 11 uur
 Gemeentelijke Sportraad
Hobby- en handwerk
Taverne Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
S-Plus
 03 887 73 39
Spel- en kaartnamiddag
Taverne Ravenstein, 14 - 16 uur
VIVA SVV
 0478 344 379
Conditie- en gezondheidstraining
30 tot 70+ers in de sporthal, 20 - 21 uur
Sportivo
 03 887 93 09
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Aquagym
Zwembad Hemiksem, 12 - 13 uur
Enkel inkom zwembad betalen,
aquagym is gratis, 10 tot 99 jaar
 03 887 27 79
Badminton
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 0474 988 514

Vrijdag

Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé
Tweede vrijdag van de maand,
PC De Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 0486 862 797
 dirk@schelleleeft.be

Zaterdag

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

Zondag

Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 03 877 07 82
Praatcafé
PC De Mikman, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 0486 103 499
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene,
9 uur (Snelle Beren 90 km) en
9.30 uur (ComfortBeren 65 km)
WTC De Beren
 www.wtc-de-beren-schelle.be
 0478 973 054

G E M E E N T E D I E N ST E N

B I B L I OT H E E K E N C U LT U U R

OPENINGSUREN LOKETTEN
GEMEENTEHUIS
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 8.30 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 13 - 16.30 uur (enkel uitreiking
identiteitskaarten)
Het onthaal helpt je graag telefonisch verder
 03 871 98 30
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur
van maandag tot en met donderdag van 14 tot 16 uur
dinsdag van 18 tot 19.30 uur
 onthaal@schelle.be

POLITIE WIJKKANTOOR SCHELLE
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 9 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 14 - 16 uur

Bibliotheek
Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

16 - 20 uur

14 - 20 uur

16 - 20 uur

15 - 18 uur

Woensdag

10 - 12 uur en
13 - 20 uur

14 - 20 uur

Donderdag

16 - 20 uur

gesloten

13 - 17 uur

15 - 18 uur

10 - 12 uur

10 - 13 uur

Maandag
Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag

Noodnummers en
meldingen

Kinderopvang
De Schellebel

Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17

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

Activiteiten Sport
complex Scherpenstein
Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet
doorgaan.
Zondag 18 november: tafeltennistornooi
Vrijdag 23 november tot 18 uur: grootouderfeest SLS
Zondag 2 december: tafeltennistornooi
Woensdag 19 december van 12.30 tot 16.30 uur: SVS
Unihockey
20-31 december: KlankKleur
1-2-11 november: gesloten
De dienst Vrije Tijd en het loket zijn tijdens de
kerstvakantie gesloten.

Ophaling afval
Restafval: 2-8-15-22 november, 6-13-20-27 december
GFT+ en PMD: 8-22 november, 6-20 december
Papier en karton: 22 november, 27 december
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, donderdag
9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, zaterdag 9-16 uur

Gemeenteraad

22/11 en 20/12, 20 uur, raadzaal gemeentehuis

OCMW-raad
27/11 en 18/12, 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis

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

Juridische dienst

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

Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 8 en 29 november 2018 van 19 tot 20 uur
• donderdag 13 en 27 december 2018 van 19 tot 20 uur

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Meteen verwittigd bij een
noodsituatie: schrijf in

op BE-Alert!

Inschrijven
is volledig gratis
Je kan je gemakkelijk registreren
op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier
zo volledig mogelijk in.
Geen mailadres?
Schrijf je in via het onthaal
van het gemeentehuis.

Bij een noodsituatie in Schelle willen we jou graag snel verwittigen. Daarbij
kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert. Dit is een systeem
dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of
telefoon.

Wat is BE-Alert?

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij
BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van
Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de
noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de
nodige aanbevelingen zoals ramen en deuren sluiten bij een brand. Dit
is officiële, correcte informatie direct van de bron.

LERT
#BE-ALENGE
L
CHA

GEZOCHT! 100 000 MENSEN DIE METEEN WILLEN
VERWITTIGD WORDEN IN EEN NOODSITUATIE.
www.be-alert.be
#bealertchallenge

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan
een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via
een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit
om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd
op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van
Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je
inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont bijvoorbeeld
in Schelle maar werkt in Antwerpen? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is
in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je bijvoorbeeld een
dagje in de Ardennen bent of een uitstap maakt naar de zoo.

Stap mee in de
vredestocht
In samenwerking met het
gemeentebestuur organiseert Chiro
Schelle op zondag 25 november een
vredestocht voor jong en oud. Om
17.30 uur vertrekt de wandeling aan
de Chirolokalen (Ceulemansstraat)
voorzien van sfeerverlichting en
animatie. Na een afsluiter op het
kerkhof kan je aan de Chirolokalen
napraten bij een tas warme

chocomelk en glühwein.
Voor deze vredestocht verzamelt
Chiro Schelle uitgewassen glazen
bokalen en flessen van doorzichtig
glas. Deze mag je elke zondag
tussen 14 en 17 uur binnenbrengen
(uitgespoeld en liefst zonder
etiket) aan hun lokalen in de
Ceulemansstraat.

