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Beste Schellenaar,
Januari is traditioneel een maand waarin we elkaar het
beste wensen. In naam van het gemeentebestuur wens
ik u van harte het allerbeste voor 2019 en een vooral een
goede gezondheid. Het bestuur zet zich verder in om een
warme gemeente te blijven waar iedereen zich goed voelt
en kansen krijgt. De slogan ‘doe mee voor minder CO2’
blijft onze drijfveer om in te zetten op duurzaamheid en
vergroening.
Strijd tegen klimaatopwarming
Elke generatie heeft zijn eigen uitdagingen. Het is telkens
opnieuw de opdracht van elke generatie die uitdagingen
aan te gaan en te overwinnen. Zo creëert men een hoopvol
toekomstperspectief. Eén van de grote uitdagingen van
deze tijd is de strijd tegen de klimaatopwarming. Groot en
klein kunnen een bijdrage leveren.

Tijdens dit plantseizoen brengen onze groenwerkers verspreid over de gemeente - ongeveer 3.850 bomen en
planten aan. Ook langs de Steenwinkelstraat komen er nog
bomen bij. De vergroening van de gemeente gaat verder.
De Hogeschool van Gent digitaliseerde twee jaar geleden
de laanbomen in onze gemeente. De 2.239 exemplaren
slaan jaarlijks 71 ton CO2 op. Dezelfde hogeschool bracht
nu het overige openbaar groen (bomen, diverse planten,
grasvelden, …) in kaart. Al dit groen is nog eens goed voor
51 ton CO2-captatie. In totaal verwerkt ons openbaar groen
momenteel jaarlijks 122 ton CO2!

Zo leverden zondag 9 december 2018 jong en oud in grote
solidariteit een dergelijke concrete bijdrage. Boven in de
Tuinlei, waar de nieuwe huisvesting van de Chiro in een
groene omgeving is gepland, werd met veel enthousiasme
één hectare bos aangeplant.

Klimaatneutraal
Het bestuur kijkt uit naar de aanplanting van twee hectare
olifantengras (of miscanthus-x-giganteus) in de loop van
de maand mei. Dit project verwerkt jaarlijks nog eens
ongeveer 50 ton CO2. Als alle groenprojecten gerealiseerd
zijn, bedraagt de CO2-opslag jaarlijks meer dan 250 ton.
Midden 2019 zijn zes dieselwagens vervangen door wagens
op CNG. Ook nieuwe platte daken moeten groendaken
worden.

Ongeveer tweeduizend bomen, met inbegrip van 250
levensbomen, maken zo de verbinding tussen het
bestaande Kerkebos (ongeveer 1,5 hectare) en het
Berrenheibos (in uitbreiding). Deze aanplanting is goed
voor een CO2- opslag van 4,5 ton. Deze actie drukt ten
volle het geloof in, de hoop op en het verlangen naar
toekomst uit.

Ons bestuur ging naar de provincie het engagement aan
om tegen 2020 als bestuurlijke entiteit klimaatneutraal
te zijn. Diverse maatregelen zoals het ’inpakken’ van de
gemeentelijke basisschool , versnelde overschakeling naar
leds en afbraak van verouderde gebouwen verminderen
ondertussen aanzienlijk het verbruik van fossiele
brandstoffen.

Uitbreiding Berrenheibos
De voorbereidingen lopen om dit jaar, hopelijk nog in het
voorjaar, het Berrenheibos van ongeveer 1,8 hectare uit te
breiden met 1,2 hectare bos. Volgend jaar komt er nog eens
minimaal 1 hectare bij. Tegen eind 2021 moet daar nog eens
7,7 hectare bos aan toegevoegd zijn.

Reeds meerdere jaren produceren de daken van
gemeentelijke gebouwen alternatieve energie. Het is de
ambitie om eind dit jaar voldoende maatregelen te hebben
ingezet om tegen 2020 daadwerkelijk klimaatneutraal te
zijn. Misschien bereiken we die doelstelling zelfs eind 2019!
We gaan ervoor.

Het Berrenheibos is dan minimaal uitgegroeid tot een bos
van 11,7 hectare. De ambitie is om uiterlijk over tien jaar het
Berrenheibos te laten ontwikkelen tot een groene zone van
ruim 23 hectare. 70 hectare of ongeveer één tiende van het
grondgebied bos en groen: daar gaan we voor. De start is
gegeven.

Waterberging
Momenten van zeer felle regen en langdurige
regenperiodes wisselen af met periodes van droogte
en watertekort. De klimaatopwarming ligt hier aan
de basis van. Meer en meer doet zich dit voor. Meer
ruimte voor waterberging, maar ook meer ruimte voor
waterbevoorrading, vormen eigentijdse maatschappelijke
uitdagingen.

Groen in onze straten
De wegeniswerken in de Suyslaan (omgeving van
Schelle Sport), in de Nelson Mandelastraat, Jacques
Gansackerstraat en Ertbornstraat (nieuwe straten van de
sociale koopwoningen aan de Clement Bolsensstraat) zijn
in hun eindfase. Bomen, heesters en hagen vormen er het
sluitstuk van.
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Ons bestuur zette reeds zeer sterk in op het vlak van
wateropvang en voorkoming van wateroverlast. Kijk maar
naar de bouw van het pompstation aan de Benedenvliet
dat onze gemeente ‘droog’ houdt, het trekken van een
drie km lang en breed grachtenstelsel om het regenwater

VO O R W O O R D

van de ruime omgeving van Steenwinkelstraat en Tuinlei op
te vangen en rechtsreeks af te voeren naar de Bovenvliet,
naast de ontdubbeling van de riolering de aanleg van
bijkomende ondergrondse waterbuffers in de Heidestraat en
de Suyslaan.
Momenteel ruimt de Vlaamse Milieumaatschappij,
in opdracht van minister Joke Schauvliege, in de
waterbergingskom van de Benedenvliet duizenden kubieke
meters slib ten belope van ongeveer 400.000 euro. Het slib
wordt naar een boot op de Schelde verpompt. Deze actie
creëert extra ruimte voor stockage van water.
Wellicht in het voorjaar volgt een nieuwe actie waarbij
de dijk van de Bovenvliet (Grote Struisbeek) op de grens
met Hemiksem en Aartselaar verlaagd wordt en het
achtergelegen gebied lichtjes wordt uitgegraven. Daardoor
ontstaat extra overstromingsgebied.
In juli keurde de minister van leefmilieu Joke Schauvliege
de procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan om het gebied tussen de A12 en
de E19 in te richten als een groot overstromingsgebied. Het
is de intentie om dit gebied vrij te houden van bebouwing
en het in te richten als één groot openruimtegebied voor
waterberging. De effectieve realisatie vermindert ook de
druk naar de wateropvang aan deze zijde van de A12. Dit is
goed nieuws voor Aartselaar, Hemiksem en Schelle.
Hemelwaterplannen
Een belangrijke grote stap zetten we in het kader van de
geplande herstructurering van de Fabiolalaan. Een ruime,
brede gracht voorziet in de opslag van het oppervlaktewater
van een verhard gebied van 9 hectare.
Verder startte een studie op over ‘hemelwaterplannen’.
Hierbij gaat men na op welke plaatsen en hoe water extra
verwerkt, gebufferd en geleidelijk afgevoerd kan worden.
Daarnaast is er de uitdaging uit te zoeken waar we in de
omgeving een buffer van zuiver water kunnen aanleggen
die in periodes van uitzonderlijke droogte akkers en velden
kan besproeien.
Verkeersnelheid
Ongeveer 70% van de straten in onze gemeente ligt in
een 30 km-zone. Om dit duidelijk en zichtbaarder in het
straatbeeld te maken, brengen we een reeks grote stickers
met het zonebord 30 km op de straat aan. Vergelijkende
cijfers tussen gemeenten inzake fietsveiligheid tonen aan
dat Schelle zeer goed scoort op het vlak van fietsveiligheid.

Halt aan zwerfvuil
Er worden twee mobiele camera’s aangekocht die we op
diverse plaatsen inzetten in de strijd tegen zwerfvuil. Wie
vuil op straat gooit, riskeert een stevige GAS-boete. De
camera’s ondersteunen het werk van onze mensen om
onze straten en pleinen netjes te houden. ’Afval’ is een
grondstof en moeten we maximaal recupereren.
Nieuw mandaat
Bij besluit van de Vlaamse regering werd ik op 11 december
benoemd tot burgemeester van onze gemeente. Op 18
december mocht ik de eed afleggen bij de gouverneur.
Ik wil dit bijzondere mandaat, dat de Schelse bevolking mij
opnieuw toevertrouwde, zorgzaam, met de bezieling van
het eerste uur en met de opgebouwde kennis en ervaring
voluit ter harte nemen. Ik zal maximaal dienstbaar zijn voor
elke Schellenaar en voor een hoopvolle toekomst van onze
gemeente en haar bewoners. Ik dank u voor het vertrouwen
dat ik voor de vijfde maal mocht ontvangen.
Moge 2019 kansen aan de
vrede geven. Laat ons met veel
vertrouwen het nieuwe jaar
tegemoet gaan!

Rob Mennes
Uw burgemeester

Colofon
Gemeentelijk informatieblad,
verschijnt vijf keer per jaar.
Redactie: Dienst communicatie,
Fabiolalaan 55, Schelle,
tel. 03 871 98 34, info@schelle.be
Vormgeving en druk:
Antilope De Bie, Duffel
VU: College van burgemeester
en schepenen,
Fabiolalaan 55, Schelle

We blijven verder inzetten op nieuwe fietspaden en trage
wegen. Naast bestendige trajectcontroles met ANPRcamera’s blijft de politie met mobiele camera’s de snelheid
op meerdere plaatsen controleren.
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De gemeenteraadsverslagen kan je inkijken op het
gemeentesecretariaat. Op www.schelle.be vind je
agenda en het verslag van de gemeenteraadszittingen.
Een greep uit de behandelde punten van de voorbije
maanden:

aa
er
nt
ee
m
Ge

Gemeenteraad
25 oktober 2018
»» Schelle 2030 - gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan /
overeenkomst projectnota: aanpassing
»» goedkeuring arbeidsreglement 28/09/18 Gemeentelijke
Basisschool ‘De Klim’

22 november 2018
»» budgetwijziging van de gemeente nr 2: goedkeuring
»» jaarrekening 2017 OCMW: aktename
»» toelage aan inwoners in kader van wijzigen van straat
en/of huisnummer
»» intekening op aan gemeente toekomende pro rata deel
van de 10.000 provinciale aandelen van Pidpa
»» landinrichtingsplan Openruimteverbindingen
Rupelstreek: verklaring tot instemming
»» lokaal toewijzingsreglement 65+: wijziging

Adviesraden

»» Jeugdraad (oktober en november): evaluatie debattle
- dag van de jeugdbeweging - halloweentocht,
controle hygiëne, sleep in 2019 en buitenspeeldag
2019
»» Sportraad (oktober en november): evaluatie
scholenveldloop en laureatenviering,
wintersamenzijn, vorming, Vlotter, laureatenviering
2019 en vrijetijdstoelage
»» Seniorenraad (december): evaluatie voorbije
activiteiten, memorandum, evaluatie werking en blik
op toekomst
»» Verkeersadviesraad (november):
gehandicaptenplaatsen (Rupelstraat 20, Rupelstraat
Sint Lutgardisschool, kerk, L. Vereyckenplaats 11 en 15)
en speed pedelecs
»» Gecoro (november): verkaveling Frans Cretenlaan 5060, Schelle 2030 - RUP (update), PRUP Electrabelsite
(update), Gemeentelijk RUP Kapittel Niel (update),
bouwproject Witte Gevelstraat 63 - Provinciale
Steenweg 418-420 en bespreking randvoorwaarden
voor ontwikkeling Pastorijstraat 60
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20 december 2018

»» kennisname financiële rapportering
»» gemeentelijke opcentiemen 2019 en aanvullende
personenbelasting
»» dotatie 2019 Ivebica en dotatie dienstjaar 2018
Hulpverlengingszone Rivierenland
»» allerlei gemeentebelastingen, retributies en reglementen
»» aktename meerjarenplan OCMW 2014-2022 en budget
OCMW 2019
»» goedkeuring budget 2019 en meerjarenplan 2014-2022 AGB
»» prijssubsidiereglement AGB 2019
»» goedkeuring beheersovereenkomst gemeente Schelle en
AGB Fluctus Schelle
»» goedkeuring statutenwijziging AGB Fluctus Schelle
»» goedkeuring meerjarenplan 2014-2022 en budget 2019

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

Van harte proficiat met jullie huwelijk:
Kevin Syed en Marissa Verschueren

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen:
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
25 januari: René Bubbe en Marie-José Deben

Feestverlichting

In samenwerking met de middenstand werd
opnieuw LED-feestverlichting aangebracht.
Het bestuur dankt: Apotheek Centrum
Schelle, Bakkerij Vanessa, Burms Johan, Cafe
Schuttershof, Familiehof Bvba, Fietsen Fransen,
Frituur Mikman, Heide Velden Vzw, Immo De
Laet, Jeniale, Leen Nv, Lingerie Evi, Rehab Axel
Boen, Schoonderwoert Bvba, Scoop, Slagerij De
Proost Bvba en Van Reeth.

IN DE KIJKER

Rook je? En denk je er wel
eens aan om te stoppen?
Gewoon doen! Voor je gezondheid én
voor je portemonnee.
Je kans om voor altijd te stoppen
wordt echt veel groter als je het goed
aanpakt. Want stoppen met roken kan
je leren. Met de hulp van je huisarts of
van een tabakoloog.

Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij begeleidt je en geeft
je handige tips om te stoppen met
roken. Hij gaat na wat roken voor je
betekent en hoe je dat kan veranderen. Hij weet hoe moeilijk het kan zijn
om te stoppen.

Kom naar de gratis infosessie in

jeugdhuis Sjatoo op vrijdag 15 februari om 19.30 uur en zorg voor je beste
stoppoging ooit! Zo maak je van die
nieuwe start een succes.

Gemeentelijke activiteiten in 2019
Dinsdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie bewoners
Dinsdag 12 maart: seniorenfeest
Vrijdag 22 maart: ontvangst nieuwe inwoners
Zondag 31 maart: opening toeristisch seizoen
in De Schorre

Woensdag 24 april: buitenspeeldag
Zondag 26 mei: dag van het park

Zondag 2 juni: duo-run
Zaterdag 15 juni: sleep-in
Vrijdag 6 september: ontvangst nieuwe inwoners
Woensdag 25 september: scholenveldloop
Vrijdag 18 oktober: dag van de jeugdbeweging
Zaterdag 19 oktober: jaarmarkt en kermis
Zondag 20 oktober: gocart-wedstrijd en kermis
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MILIEU

Sorteren van GFT wordt nog
makkelijker
Vanaf januari 2019 wijzigen de
sorteerregels voor GFT. Vanaf dan
mag je vlees- en visresten met het
gft-afval meegeven.
Opgelet:
»»
»»

voor thuiscompostering blijven
de sorteerregels ongewijzigd
om de verspreiding van plastics
in het milieu verder te beperken,
horen theezakjes en koffiepads
niet meer bij het GFT. Papieren
koffiefilters behoren wel nog tot
het GFT.

Info: IGEAN Milieulijn,
tel. 03 350 08 14, inzameling@igean.be

Aangepaste sorteerregels gft
vanaf 1.01.2019

Wat wel

Wat niet

• schillen en resten van fruit, groenten en
aardappelen
• plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten
• vlees- en visresten
• vaste zuivelproducten (bv. kaasresten)
• broodresten
• koffiedik, theebladeren
• eieren, eierschalen
• doppen van noten en pitten van vruchten
• fijn tuin- en snoeiafval (bv. gras, bladeren,
onkruid, haagscheersel, kamerplanten
(inclusief potgrond), snijbloemen…)
• niet recycleerbaar papier (bv. broodzakken,
slagerspapier, pizzadozen, papieren koffiefilter,
keukenrolpapier, papieren servetten en
zakdoekjes…)
• schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

• grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken
• beenderen en dierlijk (slacht)afval
(bv. visgraten en botjes van vlees)
• schelpen van mosselen, oesters
• kattenbakvulling en vogelkooizand
• mest van dieren
• dierenkrengen
• plastiek, glas, metalen, batterijen
• houtskool en asresten van kachel,
barbecue, asbak
• aarde, zand en stenen
• stof uit de stofzuiger
• wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
• sauzen, vet en olie
• vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie)
• theezakjes en koffiepads (wegens
microplastics)
• behandeld hout (met verf, vernis…)

Afvalkalender

In december viel de afvalkalender voor 2019
in je brievenbus. Je vindt er de standaard- en
uitzonderlijke ophalingen bv. ter vervanging
van feestdagen.
In de rubriek wonen en milieu op www.schelle.be
staat een digitale versie van de afvalkalender. Bovendien kan je de gratis app ‘Recycle!’ downloaden voor
je smartphone. Zo vergeet je nooit meer je afval tijdig
buiten te zetten en ontdek je alles over de sorteerregels en inzamelpunten in je buurt.
Restafvalzakken, PMD-zakken en gft-stickers kan je
kopen bij AD Delhaize Schelle, Gulf Schelle, Leonidas,
OKay Hemiksem en Topslagerij Burms.
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Paardenmest en
hondenpoep,laat
het niet liggen
op de stoep
Paardenmest en hondenpoep op de openbare
weg zorgen steeds meer voor ergernis.
We maken de paarden- en hondeneigenaars er graag
attent op dat het volgens het politiereglement verplicht is om de uitwerpselen van dieren op te ruimen
op de openbare weg.

MILIEU

Winnaars Floriade 2018
Voor de 48ste editie van de Schelse Floriade zorgden
280 deelnemers voor bloemen op de vensterbank,
in de tegeltuin of in de voortuin. Zij kregen een
beoordeling van de jury. De puntenlijst ontdek je op
www.schelle.be.

Tijdens de laureatenviering op 30 november verzorgde de
Koninklijke Fotogroep Dafofi de presentatie van de mooiste
voortuintjes. Het gemeentebestuur en de juryleden overhandigden de prijzen aan de top drie van elke categorie.
Ook de andere aanwezige deelnemers ontvingen hun prijs.
Een gezellige receptie sloot de avond af.
De wedstrijd wordt ondersteund door het gemeentebestuur dat budget vrijmaakt voor prijzengeld en de lokale
handelaars die de wedstrijd sponseren. De gemeente dankt
de sponsors van deze editie: AD Delhaize, De Bloementuin,
Keurslagerij De Proost, Klasseslagerij Burms, San Marco
Village, Van der Auwera en Wima Bowling.

Wil je in 2019
deelnemen aan
de Floriade?

Neem dan contact op met het onthaal van
het gemeentehuis via onthaal@schelle.be tel. 03 871 98 30.
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JEUGD

Vakantiedagen
De Schellebel

Zapposdagen
krokusvakantie

De vrijetijdsdiensten van Schelle, Hemiksem en
Niel organiseren opnieuw toffe activiteiten in
de krokusvakantie. Op het programma staan
ijsschaatsen, rave party, poppentheater en een
workshop.
Vanaf half januari vind je alle informatie op www.
schelle.be en de gemeentelijke facebookpagina.
De leerlingen van GBS De Klim krijgen een Zapposboekje via de leerkracht. In de Sint-Lutgardisschool
krijgen alle ouders het boekje per mail.
Op tijd inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt!
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Kobo

De Schellebel is gesloten op: 1 -2 januari, 22 april,
1-30-31 mei, 10 juni, 11 juli, 15 augustus, 1-11-15
november, 24 december vanaf 16 uur en van 25
december 2019 tot en met 2 januari 2020.

Tieneractiviteiten
De Schellebel
Er staan heel wat leuke activiteiten op het
programma voor onze tieners:
•
•
•
•
•
•

16 januari om 14 uur: schaatsen
13 februari om 14 uur: lasershooting
20 maart om 14 uur: slijm maken
3 april om 14 uur: paasshoppen
15 mei om 14 uur: barrevoetspad in de Schorre
19 juni om 14 uur: minigolf

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).
Je kan ook bij hen terecht in hun kantoor:
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

03 880 50 91 - info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be
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IN DE BIB

Vrijwilligerswerk

in de bib

De bib zoekt vrijwilligers om af en toe eens te helpen
bij een activiteit zoals het ‘Feest in de bib’ in het voorjaar, de verwendag in het najaar of voor het kaften van
boeken en cd’s.
Je kan je aanmelden bij de balie of via
bibliotheekbalie@ivebic.be.

Leeskring

Anna Enquist, Elizabeth Strout en
Claudio Magris
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. Lees mee en deel jouw ervaring
met andere boekenliefhebbers.
In januari staat het boek ‘De thuiskomst’ van Anna Enquist
centraal. In februari plaatsen we ‘Niets is onmogelijk’ van
Elizabeth Strout in het voetlicht. Het museum van oorlog’
van Claudio Magris bespreken we in maart.
•
•
•
•

dinsdag 29 januari, 26 februari en 26 maart 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)

Daisy online:
voor mensen met
leesproblemen
Voor blinde en slechtziende mensen of mensen met
vastgestelde leesproblemen zoals dyslexie bestaat
er nu ook daisy online. Je kan dan zelf je daisyboeken
kiezen uit de online luisterbibliotheek. Contacteer de
bib voor info en toegang.

Verhalenparade

Rupelbib

De bib nodigt graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar in bib
Hemiksem/Schelle en alle kindjes tussen 4 en 8 jaar in
bib Niel uit om te komen luisteren naar de verhalen van
onze voorlezers. Zij nemen de jongste lezertjes mee in
de spannende wereld van het prentenboek. Daarna is
er altijd een gezellig knutselmoment. Alle kinderen die
naar het voorleesuurtje komen, krijgen een stempelkaart. Met een volle kaart verdien je een geschenkje.
•
•
•

intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot 16
uur op woensdag 9-23 januari, 13-27 februari, 13-27
maart, 24 april en 8-22 mei
intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op
woensdag 16 januari, 20 februari, 20 maart, 15 mei
en 19 juni
gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be, in
de bib of bij de cultuurdienst

© Giulia Bertelli’
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Leren programmeren Twitter
voor jongeren
De vrijwilligers van CoderDojo leren jongeren van 7 tot 18
jaar programmeren, websites, games, apps en spelletjes
maken. Geen voorkennis nodig, wel je pc meebrengen.

De workshops helpen jongeren met technische interesse
op een speelse manier een stap verder. -12-jarigen worden
best bijgestaan door een ouder.
•
•
•

zaterdag 12 januari en 16 februari van 14 tot 17 uur

intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
gratis na verplichte inschrijving:
www.coderdojobelgium.be
organisatie IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel i.s.m.
CoderDojo Hemiksem

In deze workshop, in samenwerking met Vormingplus
regio Antwerpen, leer je Twitter vanaf 0. Je leert de app
installeren en een account aanmaken. Daarna ontdekken
we de mogelijkheden van Twitter: hoe sturen we berichtjes,
hoe bekijken we ze, hoe volgen we mensen, …
We kijken ook naar de instellingen en de mogelijkheden
qua privacy. Als laatste verkennen we wat tips en tricks: zijn
er regels op Twitter, mag ik zomaar elke foto meesturen, …
Na afloop begrijp je ook de typische Twittertaal: hashtag,
tweeten en retweeten, volgers, …

woensdag 23 januari van 19 tot 21.30 uur

•
•
•

intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Beginternet

Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend?
Stap voor stap leer je in negen lessen de basisvaardigheden
van de computer, het internet en e-mail.
•
•
•

start met surfen: je leert werken met de muis, het
toetsenbord en je zet je eerste stappen op het internet
start met zoeken: je leert informatie opzoeken op het internet
start met mailen: je leert een eenvoudige mail opstellen

De lessen worden gegeven door vrijwilligers van Rupelbib
die een opleiding kregen bij Vormingplus. Zij helpen om je
angst voor computers te overwinnen.

dinsdag 29 januari, 5-12-19-26 februari, 5-12-19 en 26
maart van 9.30 tot 12 uur

Tentoonstelling
‘Terra Paradoxa’

Videotentoonstelling
over Interescaut

Kid-Lee Vermaase werkt in zijn tekeningen voornamelijk met pastelkrijt, maar ook met inkt en
aquarel. Zijn grote interesses zijn geschiedenis,
filosofie, literatuur en mythologie en die sijpelen
regelmatig door tot in zijn kunst. Hij zoekt het
niet-alledaagse en vindt die terug in symbolen,
ruïnes, maskers en lege landschappen. Zijn werk
houdt dan ook het midden tussen sober realisme
en surrealisme.

•
•
•

intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
€ 9 voor de reeks
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

In januari kan je op één van de schermen van de bib
een film en een aantal losse beelden zien over de
elektriciteitscentrale Interescaut in Schelle. Er wordt een
beeld geschetst van de bouw van de centrale, de centrale in
werking en hoe het er uit ziet na de ontmanteling.
Edith Vercammen zorgde voor de beelden.
•

januari, tijdens de openingsuren, gratis

intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
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van 18 januari tot en met 22 maart, tijdens de
openingsuren, gratis

•

intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel

ACTIVITEITEN IVEBICA

ImprovisatieInitiatie
theater
rolstoeldans
workshop
In deze initiatie is zowel combi- als duorolstoeldansen mogelijk. Bij duodans dansen
twee personen met een rolstoel samen. Dit
kunnen twee handbewogen rolstoelen zijn, twee
elektrische rolstoelen of een combinatie van
beiden. Bij de combidans is het de bedoeling
dat een danser met een rolstoel en een staande
partner samen dansen.
Doe mee op nummers zoals ‘Un, Dos, Tres’, ‘Blame it
on the boogie’ of ‘Waka waka’. Lesgeefster Els Tiri is
zevenvoudig Belgisch kampioen. Er is geen voorkennis
nodig.
•
•
•

woensdag 30 januari van 19.30 tot 22 uur

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€5
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Deze workshop is voor iedereen die de acteur
of speler in zichzelf wil ontdekken of verder wil
ontplooien. Je hebt geen voorkennis nodig, wel veel
goesting om je te smijten.
Improvisatietheater is theater zonder, vooraf geschreven,
script. Je kan wel een aantal basisprincipes leren toepassen
zoals gebruik maken van je intuïtie, samen spelen met
iemand anders en ‘in het hier en nu spelen’.
•
•
•

woensdag 6 februari van 19 tot 22 uur

gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
€ 14 / € 12 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Verenigingenmarkt
Maak kennis met de socio-culturele verenigingen van
Hemiksem en Schelle. Zo kan je de kunstzinnige kant
van je gemeente ontdekken bij de fotokringen, muziekverenigingen of kunstkringen en ontmoet je vertegenwoordigers van KWB, de heemkring of Velt. Optredens
van de harmonieën, demonstraties kantklossen, schilderen, boogschieten en een grote keuze aan drank en
hapjes zorgen voor een gevarieerd aanbod.

•
•
•

zondag 24 februari van 11 tot 18 uur

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
gratis
info: www.ivebica.be of cultuurdienst (gemeentehuis)
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Even
Geduld
Ontbijtlezing
Collectief
dOFt
Bart Moeyaert
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. Vanaf 9.30 uur serveren wij een
gezellig ontbijt, de lezing start rond 10.30 uur.
•
•
•

zondag 10 februari om 9.30 uur

gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
€ 12 / € 9 (-26 jaar) - ontbijt inbegrepen
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Danstheater

Even geduld is een absurde, krachtige
danstheatervoorstelling waarbij twee performers de
toeschouwer op een subtiele manier naar zichzelf
doet kijken. Het is een poging tot het opvoeren van
een opvoering. Denken en doen, en alles daartussen,
met de twijfel voorop.
Als één ongestoorde machine ratelen ze hun pleidooi
af, met 7 grote spiegels in de aanslag. Ze bewegen, als
een eeneiige tweeling, synchroon op een superstrakke
geluidsband, halen acrobatische toeren uit en charmeren
met hun aanstekelijke humor en energie. De voorstelling is
ook geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar.
Spel: Piet Van Dycke en Jonas Vermeulen
•
•
•

zaterdag 16 februari om 19 uur

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€ 9 / € 6 (-18 j)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)
© Anna van Kooij

© Joost Joossen
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ACADEMI E MUZI EK EN WOORD

Academie muziek en woord
Nieuwjaarsconcert

Met sprankelende werken, heldere klanken en
veel mooie en positieve boodschappen verwelkomt de Academie Muziek en Woord het nieuwe
jaar.

Een aantal van onze grote ensembles, al dan niet voor
de gelegenheid aangevuld door leraars en solisten,
geven het beste van zichzelf in een zorgvuldig gekozen
programma. Voor de gelegenheid wordt ook ditmaal
een speciale gast uitgenodigd. Wij nodigen je alvast van
harte uit om samen met ons het nieuwe jaar muzikaal
in te zetten en het glas te heffen op een mooi, muzikaal
en gelukkig nieuw jaar.

zondag 27 januari, 15 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
• tickets via www.academiehsn.be/kalender/activiteiten: € 5 (inclusief consumptie tijdens pauze)
• info: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
• Org: Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle
- Niel en IVEBICA

Carnavalsconcert
Carnaval … Elders regent het
confetti en meters bier... Schelle
blijft niet achter! Hier wordt de
avond opgevrolijkt door dansende
muzieknoten, trotse kinderlachjes,
humoristische klanken, gek
verklede leerlingen en lekkere
hapjes.

Op 28 februari houdt de Academie
voor Muziek en Woord haar jaarlijkse
carnavalsconcert. De leerlingen
Muziekatelier, Woordatelier, initiatie
en instrument van de afdeling Schelle
spelen en zingen in groep, onder
leiding van hun leerkracht. Met
aansluitend (huisgebakken) receptie!
De opbrengst van deze activiteit gaat
naar Bednet vzw.

donderdag 28 februari om 18.30 uur
• gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan
55, Schelle
• kaarten: € 3 (+12 jaar) afhalen
tijdens openingsuren Secretariaat
Academie Schelle, Provinciale
Steenweg 100, Schelle, 0494 53 05
42, www.academiehsn.be
• Org: Academie Muziek en Woord
Hemiksem - Schelle - Niel en IVEBICA
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SOCIAAL

Sociale toelagen
in de kijker

De deuren van de sociale dienst van het OCMW staan
dagelijks open voor elke inwoner van Schelle. De dienst
staat garant voor kwalitatieve hulpverlening en zorg waar
nodig. Zo biedt de sociale dienst psychosociale hulp, advies
en financiële ondersteuning op maat. Dit laatste doet
ze onder andere door het toekennen van toelagen onder
bepaalde voorwaarden.
Verwarmingstoelage
De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in
van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een
laag inkomen het risico om in financiële moeilijkheden te
geraken.
Wie zijn woning verwarmt met huishoudbrandolie,
verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kan in
aanmerking komen voor een verwarmingstoelage voor een
maximum bedrag van 210 euro per jaar.
Een OCMW-medewerker geeft je meer informatie en
bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor een
verwarmingstoelage.
Mantelzorgtoelage
Vele zorgbehoevende inwoners van onze gemeente krijgen
hulp en ondersteuning van een vriend, familielid of buur.
Deze mantelzorgers dragen bij tot het zo lang mogelijk
comfortabel thuis wonen van de zorgbehoevende. Dit is
geen eenvoudige opdracht.

Als waardering keert het OCMW een mantelzorgtoelage
ten bedrage van 40 euro per maand (bedrag vanaf januari
2019) uit aan de mantelzorger. Deze toelage is gekoppeld
aan een aantal bepalingen rond de mantelzorger en de
conditie van de zorgbehoevende.
Een OCMW-medewerker geeft je meer informatie en
bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor een
mantelzorgpremie.
Tussenkomst incontinentiemateriaal
Voor de kosten van het gebruik van incontinentiemateriaal,
geeft het OCMW ondersteuning. Zo heb je, indien
je huisarts de behoefte aan incontinentiemateriaal
kan attesteren, recht op twee rollen gemeentelijke
huisvuilzakken per kalenderjaar.
Heb je vragen over onze dienstverlening, sociale
dienst psychosociale hulp, advies en financiële
ondersteuning op maat?
Neem vrijblijvend contact op met de medewerkers
van de sociale dienst van het OCMW Schelle. Zij
doen hun uiterste best om je zo goed mogelijk en
discreet verder te helpen.
tel. 03 871 98 70 - secretariaat@ocmwschelle.be

Sociaal tarief

water, gas en elektriciteit
Het sociaal tarief is een maatregel om
personen of gezinnen die behoren tot bepaalde
categorieën van rechthebbenden te helpen om
hun elektriciteits, water- en/of aardgasrekening
te betalen. Het tarief is hetzelfde in heel België,
onafhankelijk van de leverancier.
De voorwaarden om het sociaal tarief te bekomen
zijn onder andere: leefloon gerechtigd zijn of
inkomensgarantie voor ouderen of tegemoetkoming
aan gehandicapten genieten. Een ziekte- of
invaliditeitsuitkering genieten is niet voldoende.
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Het sociaal tarief wordt meestal automatisch toegekend.
Ook indien je beschikt over een budgetmeter wordt het
tarief toegepast, als je aan de voorwaarden voldoet.
Indien je meent recht te hebben op het sociaal tarief,
maar dit niet geniet, kan je best navraag doen bij je
leverancier of via het OCMW van Schelle.
www.economie.fgov.be (zoeken op sociaal tarief)
www.vmm.be/waterloket/de-waterfactuur/

ALGEMEEN

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1 januari 2019
Op 9 november 2018 kondigde
de Vlaamse Regering het Vlaams
Woninghuurdecreet af. Of u nu
huurder, verhuurder of kotstudent
bent, alle huurcontracten die vanaf 1
januari 2019 worden gesloten, vallen
onder de nieuwe regelgeving.
Die is enkel van toepassing op de
huurovereenkomsten voor een
woning als hoofdverblijfplaats en
op studentenhuisvesting. Dus niet
op handelshuurovereenkomsten,
pachtcontracten of huurcontracten
voor kantoren, tweede
verblijfplaatsen en garages.

Wat verandert er dan precies?
In het decreet staan nieuwigheden
rond o.a. de staat van het
gehuurde goed, de duur
van de huurovereenkomst,
de huurwaarborg, de
opzeggingsmogelijkheden,
de overdracht van de
huurovereenkomst, de
onderverhuring, de indexatie
en de eventuele herziening
van de huurprijs. Het decreet
bevat ook vernieuwingen op
het vlak van medehuur en
studentenhuurovereenkomsten.
Informeer u dus goed voor u als

verhuurder een huurcontract
opstelt of als huurder een contract
ondertekent.

www.woninghuur.vlaanderen

Bezit je een bewakingscamera?
De wet rond plaatsing en gebruik
van bewakingscamera’s werd
gewijzigd.

De wet van 21 maart 2018 legt aan de
bezitter van een bewakingscamera op
om:
•
de bewakingscamera aan te
geven
•
een register van de
beeldverwerkingsactiviteiten bij
te houden
•
een pictogram aan te brengen
aan de ingang van de bewaakte
plaats

Deze wet geldt voor:
- de particulier die een camera plaatst
om de ingang van zijn huis of de tuin
rond zijn huis bewaken
- de zaakvoerder van een winkel die
een bewakingscamera plaats om de
etalage of winkelrekken te bewaken
- de onderneming die camera’s plaatst
om gebouwen te beschermen tegen
inbraak, beschadiging, …
De enige uitzondering is de
natuurlijke persoon die aan de
binnenkant van zijn privéwoning
een bewakingscamera plaatst voor
persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Bekijk de brochure met alle
verplichtingen op
www.besafe.be.
De camerahelpdesk helpt met
het indienen van jouw aangifte
van maandag tot vrijdag
tussen 9 en 17 uur via
tel. 02 739 42 80 of
helpdeskcamera@eranova.fgov.be

Meteen verwittigd bij een noodsituatie:

schrijf in op BE-Alert!
Bij een noodsituatie in Schelle willen we jou graag snel
verwittigen. Daarbij gebruikt onze gemeente BE-Alert.

Dit is een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van
een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Inschrijven is volledig gratis
Je kan je gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Geen mailadres? Vul het formulier in op het onthaal van
het gemeentehuis.
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Afwijkingen op wekelijkse sluitingsdagen
lokale handelaars
Wintersolden:

van donderdag 3 tem woensdag 9 januari 2019

O.L.V Hemelvaart:

van donderdag 24 tem woensdag 30 januari 2019

van woensdag 14 augustus tem dinsdag 20 augustus 2019
Sunday Shopday: van donderdag 3 oktober tem
woensdag 9 oktober

van donderdag 18 tem woensdag 24 april 2019

van woensdag 23 oktober tem dinsdag 29 oktober 2019

Wintersolden:
Pasen:

Moederdag:

van woensdag 8 tem dinsdag 14 mei 2019

O.H.Hemelvaart:

van woensdag 29 mei tem dinsdag 4 juni 2019

Vaderdag:

van donderdag 6 juni tem woensdag 12 juni 2019

Zomersolden:

van donderdag 4 juli tem woensdag 10 juli 2019

Zomersolden:

Openboekdagen (SB):
Allerheiligen:

van woensdag 30 oktober tem dinsdag 5 november 2019

Eindejaarsfeesten:

van vrijdag 13 tem donderdag 19 december 2019

Eindejaarsfeesten:

van vrijdag 20 tem donderdag 26 december 2019

Eindejaarsfeesten:

van vrijdag 27 december 2019 tem donderdag 2 januari 2020

van donderdag 25 juli tem woensdag 31 juli 2019

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. De lessen zijn gratis. Je betaalt alleen een kleine bijdrage voor
cursusmateriaal of kopiekosten.
Creatief samenwerken

EHBO voor bij jouw thuis

In deze cursus vertrekken we
vanuit jouw talent. Je vertelt over
je hobby en samen proberen
we het uit. Bijvoorbeeld koken,
bloemschikken, kaarten maken, ...

Hoe ga je thuis om met kleine
ongevallen? Wanneer ga je naar de
dokter of spoed? Deze cursus geeft je
eenvoudige tips om ongevallen thuis
te voorkomen of er goed mee om te
gaan.

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, C.
Silvertopstraat 15, Boom

Je leert wonden verzorgen, een
verband leggen en omgaan met
verslikken, vallen en flauwvallen.
Deze cursus is voor Nederlands- en
anderstaligen.

vrijdagen van 1 februari
tot 1 maart, 9 - 12 uur, C.
Silvertopstraat 15, Boom

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

Amnesty
International
schrijfavond
Amnesty International wil alle mensen tot
hun recht laten komen. Het recht dat hen
toekomt op basis van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens. Een halfuurtje is
voldoende om voor gerechtigheid op te komen.
Elke derde dinsdag van de maand (15 januari
en 19 februari) kan je tussen 18.15 en 19.50 uur
vrij komen schrijven in het gemeentehuis (E.
Wilssenszaal - inkom via Fabiolalaan). Er ligt
een modelbrief klaar die je alleen hoeft over
te schrijven en te ondertekenen. Pen, papier,
omslag, postzegels en een tasje koffie of thee
van Oxfam zijn aanwezig.

Rode Kruis
bloedinzameling
Het Rode Kruis verwelkomt je graag in de hal
van het gemeentehuis voor de bloedinzameling
op donderdag 7 februari, woensdag 8 mei,
woensdag 31 juli en woensdag 30 oktober 2019
tussen 17.30 en 20.30 uur.

Info:
www.rodekruis.be/afdeling/niel-schelle

Info: Maria Van Hoofstat - 0474 296 090

Publieksopening
toeristisch
seizoen
Rupelstreek
Toerisme Rupelstreek nodigt jou uit op
zondagnamiddag 31 maart in het Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre in Boom. Je kan
samen met vrienden en familie de streek (her)
ontdekken tijdens een gezellige streekmarkt
met degustaties, streekgerechten, kinder- en
randanimatie, workshops en infostands. Dit
evenement is gratis toegankelijk.

www.toerismerupelstreek.be

Spetterend
seniorenfeest
OCMW Schelle organiseert in
samenwerking met de seniorenraad
en het gemeentebestuur een
seniorenfeest op dinsdag 12 maart om
14 uur (deuren open om 13.15 uur) in
Sporthal Scherpenstein.
De Rico Zoroh band met zangeres Nicole
verzorgen samen met een aantal artiesten
een fijn muzikaal programma.
•
•

dinsdag 12 maart om 14 uur

toegang: 10 euro (stuk taart, koffie en
deelname tombola inbegrepen)
kaarten vanaf februari 2019: bij de
seniorenverenigingen en aan de
onthaalbalie van het gemeentehuis
tijdens de openingsuren

MOBILITEIT

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.
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.

Speed pedelecs

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. Een nummerplaat en helm zijn verplicht. In de wegcode
staat dat bromfietsen klasse B en speed-pedelecs, binnen bebouwde kom, zowel op de rijweg als op het fietspad mogen rijden tenzij anders aangeduid.
Voor de Steenwinkelstraat en Tuinlei
werd beslist dat speed pedelecs op de
rijbaan moeten rijden. Op het fietspad werd een verbodsbord voor deze
fietsen geplaatst.
De verkeersadviesraad adviseerde unaniem het bestuur om deze
beslissing te nemen 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 en voor bewoners
die uit een huis komen in deze
straten.

Dus 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.

Verschil elektrische fiets en speed pedelec
Een elektrische fiets mag max. 25 km/u rijden en wordt door de wetgever gelijkgesteld als een gewone fiets.
Een speed pedelec mag tot max. 45 km/u rijden en wordt door de wetgever gelijkgesteld als een bromfiets klasse B.
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Tweeduizend bomen
in nieuw speelbos
Recent kocht de gemeente Schelle 7,5 hectare grond
langsheen de Tuinlei. Tussen het Kerkebos en het
Berrenheibos komt een speelbos van 1 hectare
aansluitend aan de terreinen bestemd voor de
nieuwe huisvesting van de Chiro (1,5 hectare). Op
zondag 9 december was iedereen welkom om de
eerste tweeduizend bomen mee te planten.
De gemeente organiseerde deze plantdag in samenwerking
met het Regionaal Landschap Rivierenland, Bosgroep
Zuidrand, Chiro Schelle, Velt en Natuurpunt. Regen en wind
hielden jong en oud niet tegen om nieuwe boompjes te
planten in de Tuinlei op een stormachtige dag.
De muziekkapel van de Chiro zorgde voor een leuke noot
als aankondiging voor de aanplant van het speelbos.
Met verenigde krachten gingen in totaal tweeduizend
stuks plantgoed op één hectare in de grond. Ook de
allerkleinste kindjes waren van de partij om hun mooie
eik- of lindenboom te planten in het nieuwe geboortebos.
Het werd een geslaagde dag en een mooie aanzet naar een
fantastisch bosverhaal met vervolg!

Thuis voor Chiro

Deze zone vormt het verbindingsbos tussen het later nog
verder te realiseren natuurgebied Berrenheibos en het

bestaande Kerkebos. Een nieuwe trage weg maakt deze
zone toegankelijk voor bewoners en recreanten.
In deze groene omgeving kan Chiro Schelle haar nieuwe
thuis uitbouwen. Het wordt een plek waar iedereen
welkom is om te genieten, te wandelen en te spelen. Zo
realiseert de gemeente aan de Tuinlei een belangrijke
groene zone met een hoge, natuurkundige waarde.

Nieuw geboortebos

In dit speelbos komt ook een nieuw ‘geboortebos’. Het
gemeentebestuur herneemt hiermee de traditie om
levensbomen te planten voor elke pasgeborene. Van 1986
tot 2002 werd voor elk kind een boom geplant langs straten
en pleinen. Wegens plaatsgebrek werd vanaf 2004 één
boom per levensjaar aangeplant. Zo kreeg de schakel van
levensbomen een andere invulling zonder onderbroken te
worden.
De ouders van kinderen geboren tussen 2015 en 2017
ontvingen een persoonlijke uitnodiging om op 9 december
een levensboom te planten in de Tuinlei. De aanplanting
van een levensboom heeft een mooie symbolische waarde:
het drukt de wens op een duurzame toekomst voor onze
kinderen uit.
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in Schelle

JANUARI

Zaterdag 5 januari

Vogels kijken rondom het noordelijk
eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om
12 uur
Voor beginnende vogelkijkers zijn er
verrekijkers ter beschikking.
 Inschrijven: info@natuurpunt.be

Maandag 7 januari

Jaarvergadering met worstenbrood
of appelbol
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Donderdag 17 januari

Hobby- en knutselnamiddag:
armband nieuwe techniek (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 17 januari

Worstenbrood en appelbollen
Taverne Ravenstein, 14 uur
S-Plus
 0478 344 379

Vrijdag 18 januari

Zaterdag 26 januari
Muziekkwis
Sportcafé, 20 uur
www.schellesport.be
 0478 545 460

Maandag 28 januari

Winterconcert: Strauss en de Weense
sfeer
Koningin Elisabethzaal, 14.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 888 69 22

Woensdag 30 januari

Schelse Waterzooi
18.30 uur
Kwb H. Familie
 Inschrijven: 03 887 06 40
 dirk.belderbos@telenet.be

Creatief atelier: breien voorjaarstrui,
armbanden van restjes delies en
rocailles (deel 1)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Dinsdag 22 januari

Donderdag 31 januari

Voorstelling programma
bloemschikken en creatief atelier
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Woensdag 23 januari

Donderdag 31 januari

Donderdag 10 januari

Donderdag 24 januari

FEBRUARI

Maandag 7 januari
Opbergen kerststal
Kerk H. Familie, 9 uur
Kwb H. Familie
 0485 031 253

Woensdag 9 januari

Voorstelling voorjaarsprogramma
hobby-afdeling
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Vrijdag 11 januari

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

Dinsdag 15 januari

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

OKRA Academie: fake nieuws door
Tijs Mauroo
PC, Hoogstraat, Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59
Bloemschikken: wintersfeer
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83
Hobby- en knutselnamiddag:
armband nieuwe techniek (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 24 januari
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 03 887 26 61

Vrijdag 25 januari

Schelse Waterzooi
18.30 uur
Kwb H. Familie
 Inschrijven: 03 887 06 40
 dirk.belderbos@telenet.be
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Hobby- en knutselnamiddag:
armband nieuwe techniek (deel 3)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
Wervingsdag - Pannenkoekendag
14 uur
OKRA
 Info: 03 888 69 22

1-2-3 februari

Ribbekes a volonté
Sportcafé, 17.30 uur
www.schellesport.be
 tel. 0475 648 609

Zaterdag 2 februari

Vogels kijken rondom het noordelijk
eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om
12 uur
Voor beginnende vogelkijkers zijn er
verrekijkers ter beschikking.
 Inschrijven: info@natuurpunt.be

Woensdag 6 februari

Creatief atelier: breien voorjaarstrui,
armbanden van restjes (deel 2)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 7 februari
Hobby- en knutselnamiddag:
verjaardagskaarten maken borduren (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

8 - 9 februari

Vrijdag:
Blacklight tornooi (18 - 22 uur) en
Blacklight party (22 uur)
Zaterdag:
Blacklight tornooi (12 - 22 uur)
Sporthal Hemiksem
www.hellvoc.be

Zaterdag 9 februari
Vlaaienslag
9 - 13 uur
Sint-Lutgardisschool

Zaterdag 9 februari

Donderdag 14 februari

Donderdag 21 februari

Donderdag 14 februari

Donderdag 21 februari

Vrijdag 15 februari

Vrijdag 22 februari

Dinsdag 19 februari

Woensdag 27 februari

Hobby- en knutselnamiddag:
verjaardagskaarten maken borduren (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
Carnavalfeest
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 16 uur
Vief
 0475 799 386

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

Woensdag 20 februari

Schelse Waterzooi
18 uur start met aperitief
Kwb H. Familie
 Inschrijven: 03 887 06 40
 dirk.belderbos@telenet.be

Bloemschikken en creatief
atelier: stukjes maken voor
verenigingenmarkt
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Woensdag 13 februari

Woensdag 20 februari

Bloemschikken: Valentijn of
voorjaarstuk
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Woensdag 13 februari

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

Hobby- en knutselnamiddag:
verjaardagskaarten maken borduren (deel 3)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 344 379
Bingonamiddag
Zaal Schuttershof, 14 uur
Vief
 0475 799 386

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

Donderdag 28 februari
Hobby- en knutselnamiddag:
paasstuk (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Koken van A tot Z: fairtrade
Chocoladeworkshop
5 euro per les
De Mouterij, 19.30 - 22 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 femmasppschelle.nieuwsbrief@
hotmail.com

Donderdag 21 februari
Stadsbezoek oa Red Star Line
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31
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in Schelle
WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag

Naaisalon
21 januari, 4-18-25 februari
Zaal Mikman, 19.30 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Tai Chi (28/1 en februari)
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
Abdij Hemiksem, vanaf maart terug
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
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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
15-22 januari, 5-12-19 februari
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

Donderdag

Wandelen
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

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)
 www.wtc-de-beren-schelle.be
 0478 973 054
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OPENINGSUREN LOKETTEN
GEMEENTEHUIS
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 8.30 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 13 - 16.30 uur (enkel uitreiking
identiteitskaarten)
Het onthaal helpt je graag telefonisch verder
 03 871 98 30
ook buiten de openinguren van maandag tot en met
donderdag van 13 tot 16.30 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

Dinsdag

Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

16 - 20 uur

15 - 20 uur

16 - 20 uur

15 - 18 uur

Woensdag

10 - 12 uur en
13 - 20 uur

14 - 18 uur

Donderdag

gesloten

gesloten

13 - 17 uur

15 - 18 uur

10 - 12 uur

10 - 12 uur

Vrijdag

Zaterdag

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.
• donderdag 3 januari tot 17 uur: opkuis na KlankKleur
• woensdag 20 februari 12.30-16.30 uur: SVS - netbal
• zondag 27 januari, 10 en 17 februari: tafeltennistornooi

Nieuw vanaf 1 januari 2019:

Maandag

Kinderopvang
De Schellebel

Noodnummers en
meldingen
Politie Rupelse Blauwe Lijn: tel. 03 443 09 00
Politie: 101
Brandweer, ambulance - dringend: 112
Brandweer niet-dringende interventies
(wespenverdelging, wateroverlast, …) en algemene
vragen: tel. 015 280 280 of via het e-loket op
www.brandweerzonerivierenland.be
Defecte straatlamp melden: 0800 6 35 35
Gasreuk melden: 0800 6 08 88
www.meldpuntwegen.be voor infrastructuur,
zwerfvuil, verkeersborden, bermen, … Je melding wordt
doorgestuurd naar de juiste wegbeheerder.

Ophaling afval
Restafval: 3-10-17-24-31 januari, 7-14-21-28 februari
GFT+ en PMD: 3-17-31 januari, 14-28 februari
Papier en karton: 24 januari en 28 februari
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, donderdag
9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, zaterdag 9-16 uur

Gemeenteraad
OCMW-raad

3 januari en 4 februari, 20 uur, raadzaal gemeentehuis

Juridische dienst

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 10 en 31 januari 2019 van 19 tot 20 uur
• donderdag 14 en 28 februari 2019 van 19 tot 20 uur
Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Gratis opleiding reanimeren
en defibrilleren

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10% overleeft
dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot
toegediend met een AED (automatische externe defibrillatoren), dan heeft het slachtoffer 60 tot 70%
overlevingskans.
Daarom organiseren we als ‘hartveilige gemeente’ opnieuw gratis
opleidingsmomenten voor onze inwoners samen met Rode Kruis Afdeling NielSchelle. Dinsdag 26 maart kan je in de namiddag of ’s avonds de vaardigheden
leren en het vertrouwen krijgen om in te grijpen bij een hartstilstand.
•
•

dinsdag 26 maart van 14 tot 17 uur of van 19 tot 22 uur (telkens maximaal
15 personen)
hal, gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle

gratis na verplichte inschrijving: info@schelle.be - tel. 03 871 98 30
AED-toestellen in Schelle
»» hoek Kattenberg - Provinciale Steenweg
»» naast de ingang van de GBS De Klim op de Provinciale Steenweg
»» naast de ingang van de Sint-Lutgardisschool in de Peperstraat
»» aan de taverne ‘k EET nabij de speeltuin en de sporthal aan het park
»» aan parochiaal centrum De Mikman in de Tolhuisstraat

Ophaling kerstbomen
De gemeentediensten halen op donderdag
10 en vrijdag 11 januari 2019 vanaf 7.30 uur de
kerstbomen op.

Leg je kerstboom zonder pot en versiering
op een bereikbare plaats voor je woning. Je
kan uiteraard ook zelf je kerstboom naar het
recyclagepark brengen.

Het gemeentebestuur wenst
iedereen een gezond en
gelukkig 2019!

