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Burgemeester 
Rob Mennes

Beste Schellenaar,

Internationaal klinkt er een stevige oorlogsretoriek. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-
Koreaanse leider Kim Jong-un willen mekaar overtreffen in verbale krachtpatserij.  Zuid-Korea en Japan plooi-
en hun anti-raketsysteem open. Waartoe leidt dit alles? De weg naar een leefbare toekomst ligt zeker niet
bezaaid met kernbommen. Voor China is de onderhandelingstafel de plaats om dit wereldconflict op te los-
sen. Alleen de weg van het geduldig overleg opent perspectieven, creëert hoop en biedt uitzicht op toekomst.
Steeds en altijd opnieuw is het goede woord en verstandhouding te verkiezen boven geweld in woord en daad.  

De guerrilla-achtige terreurdaad op 17 augustus in Barcelona op de Ramblas, in het badstadje Cambrils en het
Finse Turku maakte opnieuw onschuldige slachtoffers. Barbaars. Het raakt ons allen diep. De extremistische
ideologie van geïsoleerde individuen en het radicalisme van jongeren-van-de-haat ondermijnen de vreedza-
me veiligheid. Zij vormen een aanslag op onze westerse democratische waarden van openheid, gelijkwaardig-
heid, vrijheid en pluralisme. Dat vredelievende mensen omwille van dit mooie gedachtegoed in een blind ter-
reur weggemaaid worden, is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Elk extremisme in woord en daad maakt
onschuldige slachtoffers, doodt mensen letterlijk en figuurlijk. Voor extremisme van welke aard ook is er ner-
gens een plaats. Extremisme verdeelt mensen, werkt splitsend en ondermijnt. Verdeeldheid is de voedings-
bodem voor haat en doet mensen onrecht aan. Alleen op de golven van gelijkwaardigheid en respect groeit
een nieuwe wereld. 

Op 1 september stappen ca. 1.100 kinderen de schoolpoorten van onze twee basisscholen binnen. Nog nooit
telden onze scholen zoveel kinderen. Hier wordt toekomst voorbereid en geduldig opgebouwd. Onze Schelse
scholen zijn zonder meer  goede scholen. Wist u dat er meer dan 420 kinderen van buiten Schelle naar onze
basisscholen komen? Dit is bijna een basisschool op zich! Het zegt wellicht zeer veel over de kwaliteit van ons
onderwijs. Dit laatste wordt gemaakt door en met mensen. Proficiat! Moge elk schoolmedewerker elke dag
de motivatie blijven vinden om met bezieling en heilig vuur al deze jongeren te begeleiden en hun talenten
mee tot ontwikkeling te brengen. 

Onze Academie voor Muziek en Woord geniet eveneens een goede reputatie. Muzische talenten en vaardig-
heden komen hier tot ontplooiing. Ze biedt scholing en vorming voor het leven, zowel voor jongeren als voor
volwassenen. Laat uw kind proeven van dit aparte, rijke aanbod. Het
kan naar de toekomst een verschil maken. De 3 gemeenten
Hemiksem, Schelle en Niel investeren hierin heel wat middelen.  

Op cultureel vlak dienen zich komende maanden belangrijke structu-
rele aanpassingen aan. Als de minister van Binnenlandse Zaken eerst-
daags de statuten goedkeurt, ligt de weg open om het samen-
werkingsverband Schelle-Hemiksem op het vlak van bibliotheek en
cultuur (Ivebic) te verruimen naar IVEBICA. Cultuur, bibliotheekorga-
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nisatie én de academie van de Hemiksem, Schelle en Niel komen dan onder één gemeenschappelijk en
apart bestuur samen. Krachten en middelen worden gebundeld en op elkaar afgestemd. Met hetzelfde
geld zal meer mogelijk zijn. De vroegere ambitie om in de abdij één grote gemeenschappelijke biblio-
theek onder te brengen én een cultuurruimte te creëren ligt hierbij terug op tafel. Een brug over de
Benedenvliet zal dit  streefdoel versterken. Het IVEBICA-concept is een schoolvoorbeeld van gemeen-
ten die zich versterken door samen te werken zonder te fusioneren. Goede samenwerkingsverbanden
versterken de bestuurskracht van gemeenten zonder de eigenheid van een gemeente op te offeren.
Dit is de weg die Schelle kiest!  

Het fusie-spook daagt deze maanden meer dan ooit op. Het is en blijft de intentie van minister
Homans, Vlaams minister van Binnenlandse Zaken, om gemeenten aan te zetten om te fusioneren. De
wortel van schuldvermindering en een schepenzitje meer wordt voorgehouden. Onze bestuursmeer-
derheid gaat in die wortel niet bijten. In Schelle delen echter niet alle partijen die mening. Spijtig! 
Deze meerderheid zet Schelle echter niet te koop. Schelle is voldoende bestuurskrachtig en financieel
gezond. Studies tonen dit telkens opnieuw aan. De grote belastingen zoals de personenbelasting, de
onroerende  voorheffing en de watersaneringsbijdrage liggen in Schelle relatief laag. Ook de schul-
denlast is klein. Schelle levert zelfs 2 bestuursperioden vrijwillig een schepenzitje in plaats van er één
bij te voegen! ‘Hou het klein en versterk u door samen te werken daar waar nodig’, is een gouden
bestuurlijke stelregel. Schelle doet dit. Houden zo! Wij geloven in de toekomst van een  zelfstandig en
autonoom Schelle! Als de bevoegde minister fusies financieel ondersteunt dan zou het redelijk, even-
wichtig en rechtvaardig zijn mocht zij ook samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op een
gelijkaardige manier ondersteunen. Waarom gebeurt dit niet? 

De binnenrestauratie van de Laarkapel is, op enkele details na , voltooid. De oorspronkelijke muurte-
keningen werden hierbij van onder de verflagen gehaald. Ook de buitenkant werd opnieuw gekaleid.
Totale investeringskost bedroeg ca.  215.000 euro, waarvan 20% ten laste van de gemeente. De reste-
rende 80%  werd gefinancierd door provincie en gewest. Deze mooie geklasseerde kapel schittert
opnieuw in deze mooie landelijke omgeving. Prachtig!  

De heraanleg van de Heidestraat is afgerond. Meer parkeerplaatsen, 2 fietssuggestiestroken, meer
bomen en groen, gescheiden waterafvoer, extra ondergrondse waterbergingscapaciteit en een ener-
giezuinige led-verlichting creëren een belangrijke meerwaarde en realiseren waardevolle, toekomst-
gerichte accenten. Ze geven deze straat een compleet nieuwe aanblik. Ca. 1 miljoen euro werd hier
geïnvesteerd.

De vernieuwingswerken aan de Steenwinkelstraat, Tuinlei, Albrecht Rodenbachplaats, Oude Bosstraat
en Hulstlei en de aanleg van een uitgebreid grachtenstelsel zitten nagenoeg op schema. Of dit zeer
krappe tijdsschema overeind blijft, zal grotendeels afhankelijk zijn van het weer en nog enkele grote-
re werken aan nutsvoorzieningen. Meerdere onverwachte moeilijkheden deden zich voor. Toch zet de
aannemer blijvend en met de nodige flexibiliteit alle middelen in om binnen de vooropgestelde ter-
mijn te blijven. Hoed af voor de aannemer en zijn mensen en ook voor onze diensten met de schepen
van openbare werken. Een dergelijk werk op minder dan een jaar rondkrijgen spreekt tot de verbeel-
ding van alle wegenbouwers! 

Op meerdere domeinen realiseert dit omvangrijk openbare werk,  ten belope van ca. 7 miljoen euro
structurele vernieuwingen. Meer dan 3 km gracht en meer dan 2,5 km riolering verleggen als het ware
de stroom van het regenwater, rechtstreeks naar de Bovenvliet en in beperkte mate naar de Wullebeek
en Maeyebeek. Deze spectaculaire ingreep is nauwelijks zichtbaar: de loop der grachten door de vel-
den en vooral de ondergrondse riolering ontsnappen grotendeels aan ons gezichtsveld. Na de bouw
van het pompstation aan de Benedenvliet is deze ingreep dé belangrijkste structurele stap in de voor-
koming van wateroverlast in het centrum. Een gouden ingreep die de brede omgeving van het dorp
optilt van een watergevoelig centrum naar een volkomen ‘waterbeheersbaar’ centrum. Dit is een
geweldige stap in de waterbeheersing van onze gemeente! Voor de bewoners en eigenaars maakt dit
een wereld van verschil uit. We staan mijlen ver van de periode dat het centrum bijna 2 keer per jaar
met wateroverlast kampte! Bij een herstructurering van de Fabiolalaan wordt hier nog een derde
belangrijke wateropvangpijler aan toegevoegd. Het waterdorp Schelle ‘droog’, is en blijft de inzet!  

Eveneens op het vlak van de waterhuishouding en eveneens beperkt zichtbaar, voorkomen deze riole-
ringswerken dat er nog afvalwater in de bodem terecht komt. Zij zijn een laatste belangrijke schakel in
het opvangen van afvalwater van Schelse woningen en bedrijven. Op ca. 6 woningen na zal na deze
werken al het afvalwater van onze gemeente ter zuivering afgevoerd worden! Het kleine Schelle
brengt hiermee een grote Europese doelstelling binnen de vooropgestelde termijn tot uitvoering:
geen bodemverontreiniging meer door afvalwater! Weinig gemeenten staan reeds zo ver. 
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Een zeer zichtbare ommekeer is de prominente plaats die de fietser in deze nieuwe omgeving krijgt.
Niemand kan er nog naast kijken. Vanaf de spooroverweg in de Steenwinkelstraat tot aan de A12/N177
komt er een breed ontdubbeld fietspad met een veiligheidsstrook. Tot aan de Rozenstraat is dit reeds uit-
gevoerd. Over de gehele lengte van de Tuinlei werd, afgescheiden van de rijbaan, een betonnen fiets-
pad van 2,75 m breed aangelegd. Dit fietspad sluit naadloos aan op de Steenwinkelstraat en op het ver-
bindingsfietspad in aanleg tussen Tuinlei en de spoorlijn 52. De plannen voor de aanleg van een fiets-
ostrade langs deze spoorlijn worden geactiveerd. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het concept
van een fietspad langsheen de Bovenvliet. Tegen het einde van dit jaar zal al meer dan 7 km fietspad
ontworpen zijn ,volgens de laatste nieuwe normen! De fiets is het vervoermiddel van de toekomst.
Ruimte hiervoor wordt vrijgemaakt. Enthousiaste, lovende reacties blijven niet uit! Zeer spijtig dat
door de jarenlange tegenkanting vanuit enkel  hoeken  de gemeente  80% subsidies of ca. 230.000
euro heeft mislopen. Deze middelen hadden beter in de vernieuwing van andere paden kunnen geïn-
vesteerd worden! Voor de start van het nieuwe schooljaar zal dit fietspad zeker in gebruik kunnen
worden genomen. Ook de Oude Bosstraat zal dan voor de zachte weggebruiker berijdbaar zijn. 

Overbodige verharding wordt vermeden. Waar kan en voldoende ruimte is, komen aanplantingen. 
In het komende plantseizoen gaat dit in uitvoering. In alle straten waar de werken bezig zijn, komt
energiezuinige led-verlichting. En zoals reeds gemeld, werd in het bovenste gedeelte van de Tuinlei
vleermuizenvriendelijke amberkleurige ledverlichting aangebracht. Tevens werden daar 3 eco-buizen
geplaatst. 

In de bebouwde omgeving van de Tuinlei moeten meerdere infrastructurele ingrepen een 30 km-snel-
heid afdwingen. De  50 km-snelheid in de Steenwinkelstraat zal ondersteund worden door een smal-
lere weg (in de plaats van de legendarische bloembakken). Bovendien zullen camera’s met traject-
controle deze snelheid sanctionerend afdwingen. Ook op de Fabiolalaan komt er trajectcontrole. 
Een aangepaste snelheid is één van de pijlers van verkeersveiligheid. Daar gaan we resoluut voor.  

De politiezone Rupel zet reeds meerdere jaren dagelijks 3 wagens in die uitgerust zijn met camera voor
snelheidscontrole. Thans beschikt de politiezone ook over een onbemande mobiele camera die ver-
spreid over de Rupelstreek en op voortdurend wisselende plaatsen wordt uitgezet. Waar u ook rijdt in
de streek, hou u aan de toegelaten maximumsnelheid. 

Op alle toegangswegen naar Schelle komen camera’s met automatische nummerplaatherkenning
(ANPR). Zij registeren elke wagen die Schelle binnenkomt, signaleren geseinde of niet-verzekerde
wagens. Het gaat om een investering van ca.  350.000.euro Het zal de veiligheid en het veiligheids-
gevoel versterken.  

Sinds 2004 daalt het inbraakcijfer in Schelle gestaag. In 2016 waren er nog 16 inbraken. Sinds vele jaren
is dit in absolute én relatieve cijfers het laagste cijfer van de Rupelstreek. Meer nog, het behoort tot de
laagste cijfergroep van heel Vlaanderen. Wist u dat Schelle de enige Vlaamse gemeente is met een ste-
denbouwkundige verplichting om bij nieuwbouw techno-preventieve inbraakveilige maatregelen
door te voeren? Misschien werpt dit wel zijn vruchten af. Ondertussen keurde de federale minister van
Binnenlandse Zaken de oprichting van een nieuwe BIN (Buurtinformatienetwerk), nl. het BIN
Stuyvenberg goed. Aan alle Schelse  BIN’s samen participeren nu reeds 365 burgers. Het zijn 730 extra
ogen en oren voor onze politie. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bestuur, politie
en burgers voor meer veiligheid. 

Aankopen, slopen en bouwrijp maken een jarenlange volgehouden verhaal voor eigentijdse, duurza-
me huisvesting en opwaardering van de gemeente. Stapsgewijs wordt hieraan verder gewerkt. Zo
start komende weken de nieuwbouw van 35 bijna-energiepassief appartementen op de hoek van de
Provinciale Steenweg en de Poortstraat. Dit is bouwen met respect voor het klimaat en onze planeet.
Bouwen in de kern van de gemeente op wandelafstand van ruime dienstverlening en in de nabijheid
van een knooppunt van openbaar vervoer is toekomstgericht bouwen. In en aan de Stormsstraat met
de hoek van de Provinciale Steenweg worden eind oktober wooneenheden gesloopt. Het vormt een
eerste verre aanloop naar een vernieuwende herinrichting van de nabije en achterliggende omgeving
in een meer groen kader. Zodra de lange  procedureslag voor de sloping van het bedrijfsgebouw in de
Frans Cretenlaan volledig is doorlopen, start de sloping ervan. Deze gronden kunnen dan opnieuw her-
bestemd worden. 

Het studiebureau Landscape Rotterdam samen met het ontwerpbureau Collectief Architecten Noord
Antwerpen kregen na een wedstrijdformule de opdracht om een beeldkwaliteitsplan van de brede
dorpskern op te maken. Dit zogenaamd masterplan is thans in opbouw. Het is een voortschrijdend pro-
ces: in overleg en met inspraak moet het uitgroeien tot een uitgebalanceerd,  evenwichtig en breed
gedragen concept dat doorheen het volgend decennium stapsgewijs kan worden gerealiseerd. 



4

De basisuitgangspunten sluiten aan bij de nieuwe Vlaamse visie op ruimtelijke ordening zoals die ook
door de Vlaamse Bouwmeester worden uitgedragen. Kerngedachten zijn: herstructurering van de
Fabiolalaan met ontharding en meer ruimte voor wateropvang, een kwalitatief ingericht dorpsplein van
minstens 2200 m, een Vlietpark, ruimte voor horeca en winkelactiviteiten, een densere, dichtere bebou-
wing op wandel- en fietsafstand van diverse diensten, bij een knooppunt van openbaar vervoer, een net-
werk van verbindingen voor de zachte weggebruiker en een netwerk van groene verbindingen. Willen we
vermijden dat Vlaanderen en ook Schelle helemaal wordt dichtgebouwd, zal men kleiner en  hoger
moeten bouwen. Dit is de nieuwe realiteit. Het is de enige manier om onze open ruimte te bescher-
men en te behouden: wonen in de kern en verdichten om het open landschap te vrijwaren!  

Onze gemeentelijke basisschool staat in de steigers. De school krijgt ‘een jasje’ aangetrokken, wordt
ingepakt om energie te besparen. Het is één van de vele projecten om CO-uitstoot te verminderen. Het
is de intentie van ons bestuur om tegen 2018 alle maatregelen klaar te hebben om uiterlijk 2020 als
bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te zijn. 

Aansluitend op het Berrenheibos in de Tuinlei starten verdere ophogingswerken. In totaal gaat het om
ca. 3,5 ha. Streefdoel is om in het volgend plantseizoen hier al 1 ha van te kunnen bebossen. Zo groeit
het Berrenheibos ha per ha  aan. Bomen vangen fijn stof op, produceren zuurstof, slaan CO op, verwer-
ken water en brengen rust. Aan de overzijde van het Berrenheibos worden gronden verworven voor de
aanplanting van een stuk bos van ca. 1 ha, nieuwe huisvesting van de Chiro, ruimte voor uitbreiding
van volkstuinen.  De blik op de toekomst.

Op 17 september neemt Schelle deel aan de autoluwe zondag. De milieuraden van Schelle en
Hemiksem laten ons al fietsend genieten van een aantal mooie plekjes in de beide gemeenten. Spring
op je fiets en doe mee aan deze fietsverkenning. Bijeenkomst om 13.00 uur aan cafetaria
Scherpenstein. 

Het gemeentebestuur en het OCMW stapten in een proefproject van de Vlaamse Overheid over Lokaal
Verantwoord Ondernemen. Duurzaamheid met o.a. de circulaire economie staat hierbij centraal. Op
deze ingeslagen weg wil ons bestuur verder doorzetten. 

Ons bestuur maakte aan de federale minister van mobiliteit het voorstel over om het spoorwegnet
(3.607 km lang en minimaal 12 m breed) en ook de stationsgebouwen te overkappen  met zonnepane-
len. Onbenutte ruimte kan zo omgezet worden tot een gigantische zonne-energiecentrale. Slingerend
door heel het land zitten hier tevens ruime kansen tot burgerparticipatie aan alternatieve energie in.
De bevoegde minister liet weten het voorstel op een constructieve wijze te onderzoeken. Ondertussen
onderschreven ca. 12 gemeentebesturen het voorstel van onze gemeente. We laten dit voorstel zeker
niet los en onderzoeken nieuwe stappen. Geen toekomst zonder dromen…

De Sociale Bouwmaatschappij zet haar intens investeringsprogramma met een grote duurzaamheids-
waarde verder door. Een eerste reeks van 50 woningen met platte daken werd reeds geïsoleerd (ca.
850.000 euro excl. BTW). Kortelings starten de isolatiewerken aan een tweede reeks van 33 woningen
(533.488,33 euro excl. BTW). De isolatie van 63 puntdaken (zadeldaken) wordt geraamd op 1.203.058,33
euro(excl. BTW). Hopelijk kunnen deze werken nog dit jaar worden toegewezen. De dossiers voor de
isolatie van de nog resterende (platte en punt)daken zijn in voorbereiding. Vermoedelijk investerings-
bedrag: ca. 2,5 miljoen euro. Met een  bedrag van  63.642 euro (excl. BTW) worden de 7 laatste wonin-
gen voorzien van dubbele beglazing. Reeds vele woningen werden voorzien van energiezuinige bran-
ders. Aanbestedingsklaar zijn de dossiers voor de plaatsing van liften en isolatiewerken in de apparte-
mentsblokken in de Peperstraat-Dendermondestraat en Renaat Veremansstraat.  Raming voor al deze
werken  1.238.457,63 euro (excl. BTW). De renovatiewerken aan een woning in de Albrecht
Rodenbachplaats en één op de Edgar Tinelpaats zijn geraamd op 257.789 euro. De bouw van 5 nieuwe
appartementen in de Zandstraat is geraamd op 792.355 euro. Als Brussel het sein op groen zet, kan er
komende maanden heel wat op gang gebracht worden. 

Gezien de omvang van het woonpatrimonium van de Sociale Bouwmaatschappij leveren al deze wer-
ken een geweldige bijdrage in de doelstelling om voor het gehele grondgebied van onze gemeente
tegen 2020 te komen tot 20% minder energieverbruik, 20% minder CO-uitstoot en 20% meer her-
nieuwbare energie. Ons bestuur ging een groot engagement aan. We willen hierin ook slagen. Het is
noodzakelijk voor onze planeet  en willen is kunnen.

Zwerfvuil ontsiert straten en pleinen: storend en ‘verwerpelijk’. Het getuigt van weinig respect voor de
open ruimte die van elkeen is en met iedereen gedeeld wordt. Het getuigt van weinig fierheid voor de
eigen woonomgeving. Met de slogan ‘Ook thuis gooit men geen afval op de grond’ wordt in de week
van 18 september in heel Vlaanderen een actieve controle - en handhavingsactie gehouden, waaraan
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politiediensten en gemeenschapswachten deelnemen. Ook bij ons is dit het geval. Wie betrapt wordt,
mag zich aan een GAS-boete verwachten. Deze kwalijke gewoonte van afval weggooien is totaal onac-
ceptabel!  

Groen onderhouden zonder pesticiden: onze mensen doen dit en deden dit reeds voor het 12e jaar op
rij. Geen gram onkruidbestrijdingsmiddel wordt gebruikt. Deze jaarlijkse krachttoer van onze mensen
dient één groot objectief: vermijden dat pesticiden in het grondwater terechtkomen en zo in onze
voedselketen. Volksgezondheid primeert. Daarnaast zijn onze mensen dagelijks in weer en wind  op
pad om straten en pleinen, het gehele openbaar domein, net te houden en herstellingen uit te voeren.
Onze buitendiensten verrichten erg verdienstelijk werk. Ze verdienen waardering en appreciatie.      

De vakantietijd creëert ruimte om buurtcontacten op te frissen. Zo waren er buurtfeesten in de Stijn
Streuvelsstraat, de Heidestraat, de omgeving van de Steenwinkelstraat, Vlasweg,  Reuteweg, de
Heidestraat, de Boerenkrijgstraat, de Leopoldstraat, de Leonard Vereyckenplaats, de Ceulemansstraat,
de Sierkerslaan en op het Peter Benoitplein… Proficiat voor de initiatiefnemers en alle deelnemers aan
dit buurtgebeuren. Moge dit het buurtleven opwaarderen en kracht bijzetten en de samenhang
bevorderen..  

Zaterdag 9 september heeft de 6e editie plaats van het driejaarlijks ScheveTorenFeest. Dit evenement
vindt haar oorsprong in het einde van de buitenrestauratiewerken van de St.-Petrus en Pauluskerk in
2002. De geklasseerde scheve toren moest hierbij opnieuw scheef heropgebouwd worden en staat 1,15
m uit haar centrum. Het feestterrein is het park en het kerkplein. Het feestelijk, veelzijdig en feëriek pro-
gramma garandeert een gezellig, familiaal volksfeest. Een 7-tal lokale verengingen zorgen voor drank
en hapjes. Bekijk de programmafolder die u de voorbije dagen ontving en kom mee genieten van dit
kleurrijk evenement.   

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor de jaarmarkt volop bezig. Zij wortelt in een lange
Schelse traditie. 125 jaar geleden had de eerste jaarmarkt bij ons plaats. Omtrent het precieze aantal
edities is er enige onduidelijkheid. Tijdens de oorlogsjaren werd er geen jaarmarkt georganiseerd.
Uiteraard is de inhoud ervan doorheen de jaren sterk geëvolueerd: de dieren met de veeprijskamp
blijft de schakel met het verleden. De jaarmarkt is een uitgelezen moment om met familie en vrien-
den door het dorp te wandelen. Schelse verenigingen kijken uit naar uw komst. Noteer met stip zater-
dag 14 oktober. Doe Schelle mee leven!      

En leven is er in Schelle. Op een jaar tijd vestigden zich een 7-tal nieuwe zaken en vernieuwde taverne
Ravenstein grondig. Volg even mee: het restaurant Toque Tok, het IJssalon Scoop, de fietsenzaak
Franssens, de Sushi-bar, de speciaalzaak Carp Factory en het investeerderskantoor MoneyInvest. Met
de jaarmarkt is de opening voorzien van een zevende nieuwe zaak in het centrum. Niet zolang gele-
den vernieuwden onze 2 klasse-beenhouwers hun zaak en een andere grote handelszaak bereidt een
grondige face lift voor. Deze evolutie gaat tegen de hedendaagse trend van winkelsluitingen in. De
overtuiging is dat deze positieve beweging nog niet ten einde is. De geplande herinvulling van de
brede kerkomgeving zal het handelsleven ongetwijfeld een sterke bijkomende impuls geven. Schelle,
een plaats voor nieuwe toekomst voor het winkel- en handelsleven. 

Op 4 september treedt een communicatieambtenaar in dienst. Zij zal het leven van de gemeente en
alle op til zijnde ontwikkelingen mee in woord en beeld brengen. Tevens is de plaats openverklaard
voor een deeltijdse duurzaamheidsambtenaar en een deeltijds medewerker milieu.

Wij wensen alle studerenden en ook de vele leerkrachten en docenten een goede opstap naar het
nieuwe school- en academiejaar. De boog kan evenwel niet altijd gespannen staan: geef ook een
plaatske aan het Schevetorenfeest en de jaarmarkt! 

En de boer hij ploegde voort stap voor stap op weg naar een nog betere toekomst, dromend van een
leefbare planeet waar iedereen tot zijn recht kan komen. Een dergelijke droom kan maar gestalte krij-
gen wanneer velen  in harmonie met elkaar,  de handen in elkaar slaan.

Van harte,

Rob Mennes
Uw burgemeester



6

INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE
• Bibliotheek en Cultuur
• Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 
• Senioren
• Dienst vrije tijd
• Toerisme
• Politie
• UIT in Schelle
• Gemeentediensten
• Invulformulier

• Voorwoord burgemeester
• Gemeentelijke Info
• Burgerlijke Stand en Bevolking
• Leefmilieu
• Openbare werken
• Woonbeleid
• Noord - Zuid samenwerking
• OCMW 
• Sociaal

GEMEENTELIJKE INFOGEMEENTELIJKE INFO

Zaterdag 9 september: ScheveTorenFeest
Park en Kerkplein
Tijdens de 6de editie van het ScheveTorenFeest, in het park, op het Kerkplein en in de sporthal van Schelle kan je
genieten van een bijzonder ontspannend en gevarieerd programma. 

Doorlopend van 14.00 tot 04.00 uur.
Met topartiesten, leuk straattheater, toonaangevende muziek- en tributebands, vele kinderattracties, sfeervolle 
verlichting van park en Kerkplein, een onovertroffen Stubru-fuif en de populaire Torekesworp met prachtige prijzen.

25 optredens - 10 artiesten straattheater - 4 muziek- en coverbands -
Optreden van Cirq’ulation Locale (finalist ‘Belgium’s got talent’) -

Kinderattracties - 7 eet- en drankstands met Europese specialiteiten -
Nieuw en uniek Lichtspektakel op het Kerkplein - Torekesworp met 

fantastische prijzen - Stubru-fuif ‘Was het nu 80, 90 of 2000’



7

Een voorbeeld van de topacts?
Om 22.00 uur presenteert Cirqu’lation Locale (FINALIST VAN BEL-
GIUM’S GOT TALENT) de unieke show ‘Perfect Storm’. 
Daarna om 22.30 en 23.30 uur geniet je ook nog van een NIEUW,
uniek Lichtspektakel ‘De Scheve Toren’ op de kerkgevel. 
Niet te missen!

Schelse verenigingen zorgen met 7 eet- en drankstands voor sma-
kelijke gerechten/hapjes en dranken uit 7 Europese landen want
deze editie van het ScheveTorenFeest kreeg ‘Europa’ mee als
thema. Een aantal optredende artiesten zijn ook uit verschillende
landen afkomstig.
Net zoals bij de vorige edities zal dit ScheveTorenFeest weer dui-
zenden bezoekers ontvangen want het wordt een fantastische
belevenis.

Het gedetailleerde programma van uur tot uur kan je bekijken in de brochure die huis-aan-huis bedeeld wordt en
op www.schelle.be.

PRAKTISCH
Ingang: De ingang van het feestterrein ligt in de Dendermondestraat (straat naast het park). 

Toegangsprijs: De toegangsprijs tot het ScheveTorenFeest bedraagt slechts 2 euro per persoon (volwassenen en kin-
deren). Kinderen -3 jaar: gratis

StuBru-fuif: Voor de Stubru-fuif geldt een andere regeling. Je betaalt voor een ticket 8 euro in voorverkoop en 10
euro aan de kassa. De Stubru-fuif heeft plaats in de sporthal (ingang via de Parklaan). 
Verkooppunten vind je op www.stubru.chiroschelle.be .

Parkeren: Parkeren kan je in de centrumstraten van Schelle, in de Kapelstraat naast het sportcentrum ‘Schelle Sport’.
Na 19.00 uur kan je ook terecht op de Delhaize-parking (bij de kerk van Schelle op de grens Schelle-Hemiksem) en
op de Aldi-parking (grens Schelle-Niel).
Kom zo veel mogelijk te voet of per fiets: er is een fietsenparking voorzien bij het Kerkplein.

Opgelet:
Hou er rekening mee dat de dijkweg naast de Vliet (van aan de Schelde naar het centrum van Schelle) volledig zal
afgesloten zijn !
De Dendermondestraat en de Parklaan zijn enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Toegangscontrole:
Op het feestterrein zijn honden NIET toegelaten!
Breng liefst GEEN rugzak mee. Als u die toch meebrengt zal deze gecontroleerd worden. Ook handtassen kunnen
gecontroleerd worden.

Jaarmarkt 2017
125 JAAR OUD

De eerste jaarmarkt vond plaats 125 jaar geleden. Het wordt dus een feestelijke editie.

De jaarmarkt brengt op 14 en 15 oktober de Schellenaren weer samen. Opnieuw zijn het vrijwilligers en verenigin-
gen die dit feestelijk gebeuren trekken. Met een gevarieerd aanbod aan attracties en activiteiten willen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf dit volksgebeuren blijven ondersteunen. 

Wij hopen dan ook dat de jaarmarkt 2017 een gesmaakt en succesvol verloop mag kennen.
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Programma jaarmarkt:

Zaterdag 14 oktober 2017:
• Jaarmarkt wordt met feestgeschut om 9.00 uur geopend
• Koopjesmarkt langsheen de Provinciale Steenweg
• Treintje voor minder mobiele senioren voorafgegaan door de Muziekkapel van Chiro Schelle
• Openwandeling door het college van burgemeester en schepenen onder begeleiding van de streetband

‘Goe Vals en uit de Moate’
• Animatie:

- Lange Gust, clown op stelten & trottinette
- MONstars, 2 crazy trollen
- The Love & Peace Police
- Cirque Poubelle

• Veeprijskampen op Chiroweide en in de Ceulemansstraat 
• Autoshow in de Rupelstraat 
• Van 16.00 tot 20.00 uur: DJ straatfestival in samenwerking met Crystal Events ten voordele van de ALS Liga
• Om 20.00 uur spetterend vuurwerk achter de nooddijk in de Renaat Veremansstraat 

Zondag 15 oktober 2017:
• Gocartwedstrijd: 

- tussen 13.00 en 17.00 uur
-  kinderen van 6 tot 12 jaar 
- 3,00 euro per kind
- inschrijvingen: 

° online via www.schelle.be vanaf 1 oktober 2017
° dinsdag 10 oktober tussen 18.00 en 19.30 uur hal gemeentehuis

Gemeenteraad

De gemeenteraadsverslagen liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat.
Een greep uit de behandelde punten:

18 MEI 2017
• Retributie voor het opzoeken van administratieve inlichtingen
• Overeenkomst projectnota binnengebied Peperstraat
• Overeenkomst projectnota gronden Ceulemans Tuinlei
• Subsidiereglement renovatie audit
• Gemeentelijk  reglement op de leegstand van woningen en gebouwen
• Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen 2017-2019
• Akte van overdracht aan lgean dienstverlening van eigendommen gelegen Frans Cretenlaan 50-58+
• Verkeersreglement Witte Gevelstraat
• Algemene Vergadering van lvebic dd. 20.06.2017: Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordigers en

goedkeuring van de agenda
• Aanstelling afgevaardigde MiNa-raad
• CIPAL: Aanduiding van een lid van het adviescomité

8 JUNI 2017
• Verkeersreglement Heidestraat
• Verkeersreglement Kapelstraat
• Algemene Vergadering van Iveka dd. 20.06.2017: Goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging en vast-

stelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
• Algemene Vergadering van IKA dd. 20.06.2017: Aanduiden van een vertegenwoordiger
• Algemene Vergadering van IKA dd. 20.06.2017: Vaststelling van de agenda
• Algemene Vergadering van Pidpa dd. 19.06.2017: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de

gemeente
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Overeenkomstig de wet op de privacy worden enkel de namen gepubliceerd waarvoor betrokkenen, nabestaanden
of ouders toelating tot publicatie hebben verleend.

Een lang en gelukkig huwelijksleven wensen wij

MICHIELS Kurt en BOLSENS Tiny
RENS Michel en DE WACHTER Diane
ALKAN Sébastien en SMOUTS Lien
DE WEERDT Stefan en DE TROETSEL Katrien
COP Glenn en DE VOS Annemie
BOUSMINA Cédric en GEERAERTS Sarah
TROTTIN Sébastien en TIELEMANS Kim
RYLANT Dieter en GIJS Inneke
DE LANDTSHEER Patrick en VAN OSTAEYEN Patricia
CACCIOLA Antonio en BALLESTEROS GOMEZ Vanessa
VANDEWIJNGAERDE David en PEETERS Annik
VAN LEERBERGHE Benjamin en VAN BEEK Kim
DE BIE Jeroen en VAN HAM Dorien

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen

Gouden jubileum (50 jaar)

08.07.1967 BOEN Petrus en BILLIAU Arlette
02.09.1967 SCHAERS Jan en OOMS Liliane
09.09.1967 DE COEN Alfred en JANS Gerarda
28.10.1967 CLAUS Jackie en CALLUY Raymonda

• Algemene vergadering van dienstverlenende vereniging Cipal dd. 16.06.2017: Vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger

• Jaarvergadering van IGEAN dienstverlening dd. 16.06.2017: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor-
diger over de agendapunten

• Jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid dd. 16.06.2017: Vaststelling van het mandaat van de vertegen-
woordiger over de agendapunten

• Buitengewone algemene vergadering van IGS Schelde-Landschapspark dd. 06.09.2017: Aanduiding en manda-
tering van de gemeentelijke vertegenwoordiger

• Werkingsverslag en jaarrekening 2016 interlokale vereniging “sportregio Rivierenland”

5 JULI 2017
• Jaarrekening 2016 AGB Fluctus
• Kwijting aan bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus
• Jaarrekening 2016
• Budgetwijziging nr. 1 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring
• Brandweerbijdragen: afrekening 2013 - werking 2012
• Overeenkomst projectnota Fabiolalaan - Ceulemansstraat
• Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 35 “Den Hooghen Weg”: voorlopige vaststelling
• Huis-aan-huisophaling restafval 2018 - 2021: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze, verkeers-

reglement Heidestraat
• Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek: Goedkeuring jaarrekening 2016 - verslag accountant - activiteitenver-

slag 2016

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGBURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING
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BEHAAG…NATUURLIJK 2017, een actie van Natuurpunt,
de MINA-raad en de gemeente Schelle
Natuurlijk “behagen”
De jaarlijkse promotieverkoop van streekeigen struiken, hagen en bomen komt er weer aan. Deze actie van
Natuurpunt kent dit jaar haar 24e editie en loopt in 30 Antwerpse gemeenten!
Er wordt veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal. Een plantensoort is inheems
in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is
autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van plan-
ten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig
vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Alle autochtone planten zijn cursief aangegeven.

Welke planten?
I. Haagpakketten:
Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die je wenst te beplanten. Het plantgoed
van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. (De taxus is lager, zie verder). De prijzen van de pakketten liggen
door de samenaankoop lager dan de kleinhandelsprijs.

Pakket 1: Houtkant
Wie over voldoende ruimte beschikt (een strook van ongeveer 20 m lang en 3 m breed), kan een houtkant aanplan-
ten. Het onderhoud is zeer beperkt, met een kapbeurt om de 5 à 10 jaar.
Soorten: zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, vogelkers, lijsterbes.
12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m2. Prijs: 8,50 euro.

Pakket 2: Houtkant natte gronden
Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die prima groeien in een vochtige bodem.
Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar. 
12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m2. Prijs: 7,50 euro.

Pakket 3: Geschoren (doornloze) haag
Een echte omheiningshaag, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn functie. Deze haag wordt meestal tweemaal
per jaar gesnoeid: voor en na de zomer. Daardoor kan men de haag de gewenste vorm geven, zodat deze weinig
ruimte inneemt. Bloemen en bessen krijgen echter geen kans uit te groeien.
Soorten: wilde liguster, veldesdoorn, olm (veldiep), rode kornoelje, haagbeuk en Gelderse roos. 
24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m2. Prijs: 15,50 euro.

LEEFMILIEULEEFMILIEU
Restafval: 7, 14, 21 en 28 september – 5, 12, 19 en 26 oktober 2017
GFT+ en PMD: 14 en 28 september – 12 en 26 oktober 2017
Papier en karton: 28 september en 26 oktober 2017

Ophaling afval

De Minaraad kwam bijeen op 9 mei 2017 en besprak o.m. volgende punten:
• Goedkeuring verslag Minaraad 28.03.2017 
• Overzicht lopende milieuvergunningsaanvragen, openbare onderzoeken en toelatingen afwijking geluidsnorm
• Gezamenlijke uitstap in Niels Broek
• Eco-comedyshow “De Smoestuinier” 
• Gemeentelijk Natuurgebied Kelderijlei
• Samenwerking met Minaraad Hemiksem in kader Autoluwe Zondag op 17.9.2017
• Brainstorm acties tegen voedselverspilling 
• Werkbezoek gouverneur aan Schelle
• Datum volgende vergadering: dinsdag 12 september 2017

Minaraad
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Pakket 4: Doornhaag
Ondoordringbare haag die een prima afscherming vormt. Minimale snoei voor bloem en vruchtvorming.
Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, eglantier, hondsroos. 
24 planten: 4 soorten, 6 planten per soort, goed voor 8 m2. Prijs: 14,50 euro.

Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag
Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in het najaar om de 2 jaar zullen de
struiken uitbundig bloeien en vruchten dragen, wat heel wat vogels aantrekt. Door de variatie in soorten is bloei
verzekerd tot in de zomer. Deze haag kan naargelang het snoeiritme 1 à 2 m breed worden.
Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, gele kornoelje, sporkehout en kardinaalsmuts.
24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m2. Prijs: 16 euro.

Pakket 6: Veldesdoornhaag
Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag
helemaal geen doornen of stekels. De veldesdoorn wordt ook Spaanse aak genoemd. Mooi fijn blad met opvallen-
de herfstkleur. Daar deze plant vrij humusrijke grond vraagt, is hij minder geschikt voor echte zandgronden.
Soort: veldesdoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m2. Prijs: 16,50 euro.

Pakket 7: Meidoornhaag
Haag bestaande uit één plantensoort, prima geschikt als tuinafrastering. Deze sterk doornige plant komt ook tot
bloei, indien hij kortgeschoren gehouden wordt. De witte bloemen worden als nectarproducenten bezocht door
veel insectensoorten. De rode bessen worden gegeten door allerlei vogelsoorten zoals onze wintergasten: krams-
vogel en koperwiek.
Soort: eenstijlige meidoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m2. Prijs: 15,50 euro.

Pakket 8: Bijenbosje
Een bosje of een haag waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst wordt gedacht. Dat hebben onze wilde bijen
immers nodig.
Soorten: eglantier, hondsroos, sporkehout, veldesdoorn, wilde liguster en zoete kers. 
12 planten, 2 planten per soort. Prijs: 7,50 euro.

Pakket 9: Vogelbosje
Dit minipakket is bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een
ideaal nestplaatsje voor onze vogels.
Soorten: kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en sporkehout.
5 planten: 5 soorten, 1 plant per soort. Prijs: 3 euro.

Pakket 10: Taxushaag
Taxus is een inheemse naaldboom. Hij groeit goed op zonnige tot beschaduwde plaatsen op vochtige, goed door-
luchte, matig voedselrijke grond. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog. Hou er wel rekening mee dat dit een zeer traag
groeiende plant is. Voordeel is dan weer dat je weinig snoeiafval hebt. De plant is giftig. Een taxushaag is onze enige
streekeigen haagsoort die ‘s winters groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kost-
bare inhoudsstof baccatine die gebruikt wordt voor de aanmaak van kankerbestrijdende medicijnen. 
Soort: taxus - 10 planten. Goed voor 2,5 m2. Prijs: 16 euro.

Pakket 11: Haagbeukenhaag
Bekende boerenerfhaag, wordt meestal op een hoogte van ongeveer 1,5 m geschoren, voor en na de zomer. 
Niet te verwarren met de beukenhaag.
Soort: haagbeuk - 25 planten, goed voor 6,25 m2. Prijs: 18 euro.

Pakket 12: Beukenhaag
Het gaat hier om de natuurlijke groene variant. De cultuurvariëteit “rode beuk” wordt niet aangeboden.
Soort: beuk - 25 planten, goed voor 6,25 m2. Prijs: 21 euro.

II. Individuele planten
Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren, schuttingen en hekwerken, en zijn ideaal om dit
soort constructies te verfraaien en te verlevendigen. Klim planten “wortelen” niet in de muur. Alleen op oudere en
verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die
gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade aanrichten.
• Hop: opgepast: prima als gevelplant, maar in de tuin kan hij woekeren! Prijs: 5 euro.
• Wilde kamperfoelie Prijs: 4 euro.
• Bosrank Prijs: 4 euro.
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Extra aanbod: bijenhotels
Het gaat niet zo goed met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en ook de wilde bijen doen het zo moge-
lijk nog slechter. Hoog tijd voor acties!
Bewaar het hotelletje enkele maanden, en hang het op een zonnige plaats in je tuin tijdens de komende lente.
Van maart tot oktober gaan zich daar boeiende taferelen afspelen met verhalen over verleiding en bedrog, metse-
laars en behangers, macho’s en huisvrouwen. 
Wist je trouwens dat wilde bijen niet steken? En dat ze solitair leven en elk een eigen nestje maken, en vooral dat
ze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven? 
Kortom, voor Natuurpunt een prima moment om ook bijenhotelletjes te koop aan te bieden aan 20 euro/stuk. 

De bijenhotelletjes worden gemaakt door Den Atelier in Niel, een arbeidszorgcentrum voor mensen, die omwille
van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone tewerkstelling. 
Den Atelier is een project van vzw Pegode: www.pegode.be.

III. Bomen 

Knotwilg
Een mooie landelijke knotwilg bekomt u door het aanplanten van een knotwilgpoot. De knotwilgpoten, die door
Natuurpunt te koop worden aangeboden tijdens Behaag…natuurlijk, worden geoogst tijdens de Dag van de Natuur
op zaterdag 19 november. Een knotwilgpoot is ongeveer 2,50 m lang en heeft een doormeter van 4 tot 6 cm. 
Indien deze knotwilgpoot ongeveer 60 cm diep wordt geplant, zal hij uitgroeien tot een volwaardige knotwilg. 
Prijs: 3 euro

Bomen van het jaar
Winterlinde (Tilia cordata)
De winterlinde (of kleinbladige linde) is inheems in Europa. Hij groeit vrij snel als hij jong is en kan een hoogte van
meer dan 25 m en een omvang van 10 m2 bereiken. Dus enkel voor een tuin met veel ruimte! 
De kleine, welriekende, geelwitte bloemen verschijnen in juli. De sterke zoete geur van de lindebloesem is voor bijen
en hommels al op grote afstand te ruiken. De winterlinde is zowel voor de honing als voor de bloesemthee heel
bekend. De bomen kunnen kleverig worden, als ze door bladluizen aangetast zijn en een motregen van honingdauw
veroorzaken, maar minder dan bij zomerlinde. 
Prijs: 45 euro

Okkernoot (Juglas regia)
De okkernoot kan een hoogte tot 30 m bereiken en kan meer dan 10 m2 breed worden. De boom vormt een ronde
halfopen kroon en bij het ouder worden, krijgt de grijze stam een diep gegroefde bast. Met walnoot wordt meest-
al de vrucht van de okkernoot bedoeld. Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de walnoot aan dezelfde
boom voor. Mannelijke bloemen zijn in katjes verenigd. Vrouwelijke bloemen bevinden zich al of niet in trossen aan
het einde van nieuwe scheuten, die in het voorjaar ontstaan uit de eindknop van de langloten en uit enkele daar-
onder gelegen knoppen. De walnoot is een windbestuiver.
Prijs: 45 euro

De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 m hoogte. De hoogte is ongeveer 2,5 tot 3 m. 
Er wordt een steunpaal met een lengte van 2,5 m meegeleverd.

Hoe bestellen?
Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 27 oktober ingeleverd te worden
op de milieudienst (eerste verdieping gemeentehuis), samen met de betaling.

Wanneer afhalen ?
Op vrijdag 24 november tussen 15.00 en 16.30 uur kan je jouw bestelling afhalen aan het gemeentehuis:
Parking inrijden langs Leopoldstraat 

Info:
Milieudienst: Wim Verlinden, 03 871 98 25 of milieu@schelle.be
Natuurpunt Rupelstreek: 0476 39 19 94 of natuur.rupel@skynet.be
Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips zijn te verkrijgen op het gemeentehuis.
Website: www.natuurpunt.be/behaag
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Burgemeester zoekt verwarmingscoaches
Jij weet misschien wel op hoeveel je de thermostaat ’s nachts het best zet in de winter. Of dat je de gordijnen beter
niet over de radiator hangt. Maar wist je dat 47% van de gezinnen in onze gemeente niet weten hoe ze de thermo-
staat moeten instellen. En dat is zonde, want je kan er heel veel geld en energie mee uitsparen. 

Als coach ga je dit najaar vrijwillig op bezoek bij geïnteresseerde huishoudens. Je geeft hen tips op maat en helpt
hen bij het zuinig instellen van hun verwarming.
Je hoeft geen verwarmingsspecialist te zijn om deel te nemen. In oktober voorzien we een uitgebreide opleiding.
Je krijgt materiaal en checklists om mee te nemen tijdens de huisbezoeken, en een sympathieke beloning.  

De gemeente doet de promo van de huisbezoeken. 
Ben je geïnteresseerd? Bel voor meer info naar de milieudienst van Schelle. Inschrijven doe je ten laatste tegen 
20 september via het formulier op de website www.vriendvan.be of door een mailtje te sturen naar
vriendvan@provincieantwerpen.be. 

Samenaankoop groene stroom
Zevende groepsaankoop groene energie provincie Antwerpen, schrijf je nu in!
Tot en met 11 oktober 2017 kan je opnieuw intekenen op de groepsaankoop groene stroom en gas van het
Antwerpse provinciebestuur. Vorig jaar bespaarden 84 000 huishoudens gemiddeld zo’n 200 euro per jaar. Onze
gemeente steunt dit initiatief. Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Doe daarom mee, bespaar op je energie-
kosten en draag je steentje bij tot een beter milieu.
Denk eraan: de aangeboden tarieven van de groepsaankoop krijg je gedurende 1 jaar. Nadien mag de leverancier de
tarieven aanpassen.

Iedereen in Vlaanderen kan inschrijven, ook gezinnen die het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd.
De verbrekingsvergoeding is afgeschaft dus je kan zonder problemen het groepsaankoopaanbod aanvaarden.
Voor meer informatie surf naar www.samengaanwegroener.be of bel gratis naar 0800 21 134. 
Tijdens de maand september kan je ook terecht bij de gemeentelijke milieudienst. Breng dan zeker je laatste afre-
keningsfactuur mee.

Kauw in de schouw
Jaarlijks stijgt het aantal klachten over broedende kauwen in de schouwen. Kauwen zijn intelligente, kraaiachtige
vogels die graag in de buurt van mensen wonen. Zo vinden ze makkelijk voedsel en een geschikte plek om te broe-
den. Vanaf maart gaan kauwen op zoek naar een woonst en daarvoor verkiezen ze steeds vaker een schouw. Tijdens
de bouw van hun nest slepen ze een enorme hoeveelheid takken, textiel en soms afval aan. Zelfs schouwen van
twee meter doorsnee vullen ze zonder problemen met bouwmateriaal. Wie tijdens het voorjaar een kauwenkop-
peltje op zijn of haar schoorsteen ziet zitten, heeft deze vogels vrijwel zeker te gast. Hen dan nog verjagen, is
behoorlijk moeilijk. Voorkomen is beter dan genezen en zelfs van levensbelang! 

Misverstand: veranderen van energieleverancier kost geld  
16% van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een ver-
brekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen van leverancier is gratis. Je nieuwe leverancier regelt alle papier-
werk met je huidige leverancier. Je moet enkel een nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten. 
De verwarring is mogelijk te verklaren door het volgende: in hun algemene voorwaarden vermelden sommige lever-
anciers (Essent.be, Octa+ en Mega) dat de vaste vergoeding verschuldigd is per begonnen jaar. Als je dan als consu-
ment je contract voortijdig beëindigt, moet je toch de volledige jaarlijkse vergoeding betalen. Er zijn grote verschil-
len in de bedragen van de vaste vergoeding. Vraag daarom naar de algemene voorwaarden van je leverancier. 

Via www.vtest.be kan je zien wat de vaste vergoeding is van alle aangeboden elektriciteits- en aardgascontracten.
Klik daarvoor in de resultatentabel in de kolom “Totale kostprijs op jaarbasis” op ‘Meer’. 
Als je kiest voor de goedkoopste energiecontracten bespaar je tot 278 euro per jaar op je energiefactuur!
Alle informatie op www.vreg.be 
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Groepsaankoop dakisolatie
De gemeente Schelle organiseert een groepsaankoop dakisolatie
Heeft je dak ook nood aan een (extra) isolatielaag? Wist je dat er tot 30% van de warmte gewoon ‘verdwijnt’ via een
slecht of niet-geïsoleerd dak. Hoog tijd dus om deze energievreter grondig aan te pakken! 
Een goede dakisolatie is onontbeerlijk om het energieverbruik laag te houden en dus te besparen op je energiefac-
tuur. Dakisolatie betekent immers energie en kosten besparen, een verhoogd wooncomfort en groener wonen en
leven. Bovendien is er minder uitstoot van CO2 en minder vervuiling. Dakisolatie is prioriteit nummer één als je wil
besparen op je energiefactuur.
Toch hebben veel huizen in onze gemeente een slecht of niet-geïsoleerd dak. Daarom wil onze gemeente haar
inwoners stimuleren om hun dak beter te isoleren via een groepsaankoop in samenwerking met IGEAN.
Met een groepsaankoop kan je zonder zorgen, én voor een lagere prijs, dakisolatie laten plaatsen.

Verhoogde premies voor huurwoningen
Verhuur je een woning of appartement waarvan het dak niet geïsoleerd is? Dan loop je kans dat je opbrengstei-
gendom vanaf 2020 ongeschikt is voor de huurmarkt. Je wacht daarom best niet met isoleren. Nu kan je nog maxi-
maal beroep doen op een extra hoge premies voor dakisolatie en de IGEAN energielening.
Ontdek op https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-
sociale-isolatieprojecten-voor-huurwoningen of je in aanmerking komt voor de extra hoge premies. 

Door deel te nemen aan een groepsaankoop bespaar je niet alleen vele uren opzoekingswerk, maar koop je dak-
isolatie aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding bij een lokale handelaar.
Voor de organisatie van deze groepsaankoop wordt beroep gedaan op IGEAN. De uiteindelijke keuze van de 
leverancier(s) wordt gemaakt door een stuurgroep die bestaat uit inwoners van onze en andere deelnemende
gemeenten. 

Heb je interesse om deel te nemen aan de groepsaankoop? Schrijf je dan in op de website van IGEAN
(www.igean.be). Inschrijven is volledig vrijblijvend. We houden je op de hoogte van het verloop van de groepsaan-
koop en nodigen je uit voor een infomoment. 
Als je graag actief wilt meebeslissen over welke leverancier gekozen wordt, kan je op onze website aanduiden dat
je lid wenst te worden van de stuurgroep. Je mag er hierbij van uit gaan dat de stuurgroep één keer zal samenge-
roepen worden om de leverancier(s) te kiezen.

Opgelet: je pmd-zak wordt gecontroleerd!
PMD maakte vroeger een groot deel van ons huisvuil uit. Door het PMD apart te sorteren en in te zamelen wordt
een hoop verpakkingsmateriaal gerecycleerd in plaats van verbrand. We hebben er zelf ook voordeel bij, want een
PMD-zak is veel goedkoper dan de huisvuilzak of -container.

Iedereen weet hoe zijn PMD te sorteren of toch bijna iedereen. Want het PMD-residu, dit is de som van al het ver-
keerd gesorteerd PMD, bedraagt in onze regio meer dan 15 %. De meest gemaakte fout is dat de ‘p’ van PMD wordt
gelezen als ‘plastic’. De ‘p’ staat echter alleen voor ‘plastic flessen en flacons’. Alle andere plastic afval mag dus niet
bij het PMD.

Om je te helpen bij de sortering stuurt IGEAN begin september jobstudenten op pad. De jobstudenten zullen vóór
de ophaling in enkele straten van de gemeente de aangeboden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen controleren.

Geen zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN feliciteert! De bewoners van het huis krijgen een brief waarin ze
worden gefeliciteerd met hun goede sortering.
Wel zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN sensibiliseert! De jobstudenten bellen aan om de bewoners te
melden dat er iets fout in de PMD-zak zit. Er wordt ook meer uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. De inwoners
krijgen een brief waarin ze gewezen worden op de foute sortering van hun PMD.

Met deze positieve PMD-actie proberen we het PMD nóg beter te sorteren!

Heb je nog vragen, surf dan naar www.igean.be, www.betersorteren.be of bel naar de milieulijn 03 350 08 14.

Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD!

Ondertussen wordt met Igean en andere intercommunales voorbereidingen getroffen naar 2018 voor de inzame-
ling van zuivere plastiek in een roze of paarse zak.
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Ruiming waterlopen gestart
Woekerende planten of zwerfvuil in een waterloop, ver-
stopte vuilroosters, een oeververzakking, allemaal facto-
ren die de vlotte doorstroming van het water in gedrang
kunnen brengen en tot opstopping of overstroming lei-
den. De provincie Antwerpen zorgt ervoor dat het water
zijn weg vindt bínnen de onbevaarbare waterlopen in
haar gemeenten. Daarom worden de meeste provinciale
waterlopen dan ook minstens 1x per jaar geruimd. Dat
gebeurt met de hand of machinaal, in de periode tussen
15 september en 14 februari.

Als buur van een waterloop moet je voldoende afstand tot de waterloop houden voor grondbewerkingen (1m) of
constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken. Hier wordt
steeds strenger op toegekeken. Zie je iets dat niet thuishoort in een provinciale waterloop en mogelijk hinder ver-
oorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. De provincie volgt je melding dan
zo snel mogelijk op.

Wie wil weten over welke waterlopen het gaat, wat het onderhoud inhoudt en welke technieken er gebruikt wor-
den, kan terecht op www.provincieantwerpen.be/waterlopen. Op het geoloket Waterlopen kan je opzoeken hoe de
waterloop in je buurt beheerd wordt.

Het gemeentebestuur tracht in elke straat, alle gebruikers een plaats te geven.
Waar mogelijk worden binnen onze gemeente volwaardige fietspaden aangelegd. Het reeds gerealiseerde gedeel-
te van de Tuinlei is hier een prachtig voorbeeld van. Het overige deel van de Tuinlei en de Steenwinkelstraat krijgt
ook stilaan vorm. Tegen het einde van dit jaar zullen er meer dan 4 km volwaardige fietspaden gerealiseerd zijn.

Helaas is het niet in elke straat mogelijk om een volwaardig fietspad te realiseren en dient er steeds een afweging
gemaakt te worden tussen de fietsers, voetgangers en automobilisten.
Bij straten die een te smal profiel hebben kiezen we resoluut voor zone 30 en
gemengd verkeer. Om de fietser toch in de aandacht te brengen krijgen we in
deze straten een fietssuggestiestrook. 

Maar wat is een fietssuggestiestrook?

Zoals de naam laat vermoeden, is dit een suggestieve aanduiding op de rij-
weg, die de beste plaats aangeeft voor de fietser.
In regel wordt dit steeds in een kleur uitgevoerd. Schelle heeft een geeloranje
kleur, rood is voorbehouden voor een volwaardig fietspad. Momenteel vind je
deze in de Heidestraat, Witte Gevelstraat, Steenwinkelstraat …

Let op, een fietssuggestiestrook is geen fietspad en geeft dus geen alleenrecht
voor de fietser. Het is en blijft een onderdeel van de rijweg en de auto’s mogen
dus ook op deze strook rijden. 

Indien er onvoldoende plaats is om elkaar voorbij te steken dan dient de auto
achter de fietser te blijven (of omgekeerd).

Fietsen op de openbare weg

OPENBARE WERKENOPENBARE WERKEN
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(Ver)bouwadvies Kamp C
Kamp C is het provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het is een site, gevestigd in de gemeente
Westerlo, van 10 ha groot. Het provinciebestuur bouwt hier een domein rond duurzaam bouwen en leven uit.

Naast een informatiezone met het infocentrum en de tentoonstelling Expo C is er ook een bedrijvenzone met als
eye-catcher het bedrijven- en conferentiecentrum De Basis. Als derde luik is er ook een natuurzone waarvan het
mierenpad een mooi voorbeeld is.

Duurzaam (ver)bouwen is een begrip dat niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij. Wanneer je ver-
bouwingswerken uitvoert of een nieuwe woning bouwt, zal je rekening moeten houden met een aantal principes
van duurzaam bouwen. 
Heb je vragen bij je bouwplannen: kan je woning energievriendelijker en duurzamer worden? Is je woning conform
de nieuwe wetgevingen?
Dan kan je in de gemeente terecht voor (ver)bouwadvies op maat van Kamp C. De adviseur screent je bouwproject
en geeft je tips voor een betere oriëntering van je woning, een betere energie- en waterprestatie, het gebruik van
duurzame energiebronnen, isolatie, een gezond binnenklimaat, en nog veel meer. 
In een uurtje is je ontwerp besproken en heb je vragen kunnen stellen aan de expert. Het advies is volledig gratis!

Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk. Je komt best langs in een vroege fase, indien gewenst kan
dat samen met je architect.
Als inwoner van Schelle, kan je ook terecht in de andere gemeenten van Rivierenland voor het gratis bouwadvies.
Inschrijven voor het (ver)bouwadvies is noodzakelijk en kan bij het gemeentelijk woonloket via ro@schelle.be of
telefonisch via het nummer 03 871 98 47.

Het (ver)bouwadvies vindt plaats op volgende data, telkens van 13.00 tot 17.00 uur:
7.08.2017: gemeentehuis Hemiksem
4.09.2017: gemeentehuis Niel
2.10.2017: gemeentehuis Rumst
6.11.2017: gemeentehuis Schelle
4.12.2017: gemeentehuis Zwijndrecht

Schrijfmarathon Amnesty International in Schelle op 2 december.
Amnesty International organiseert in de maand december schrijfmarathons in heel Vlaanderen. Mensen schrijven
dan massaal brieven voor 10 geselecteerde zaken wereldwijd. Deze zaken gaan over mensen die soms al jarenlang
in de gevangenis zitten. Meestal kregen zij geen eerlijk proces of helemaal geen proces. Ze zitten vaak lange perio-
des of soms zelfs jarenlang in eenzame opsluiting. In veel gevallen krijgen zij geen toegang tot medische verzor-
ging en vaak worden ze gemarteld en de vrouwen verkracht. In veel gevallen mogen ze geen bezoek ontvangen van
familie of mogen ze geen advocaat raadplegen. In december 2016 schreven mensen 4.660.774 brieven, e-mails, 
solidariteitskaartjes voor 10 individuen en groepen in nood.

Op zaterdag 2 december houden wij in Schelle onze eerste schrijfmarathon.
Hoe zal dit gebeuren in onze gemeente?
Op een aantal adressen in Schelle kan je één of meerdere brieven schrijven voor deze 10 cases. 
Er zal ook de mogelijkheid zijn om een geleide wandeling tussen de verschillende adressen te maken. 
De concrete info kan je lezen in het infoblad van november/december. 
Meer info bij Maria Van Hoofstat 03 887 29 72 of 0474 29 60 90

Wij starten alvast met de maandelijkse schrijfavonden op de derde dinsdag van de maand: namelijk
19 september en 17 oktober in het gemeentehuis in de E. Wilssenszaal (naast de politie) tussen 18.15 uur en 19.50
uur. U hoeft niks mee te brengen: een voorbeeldbrief, pen, papier en postzegels zijn voorhanden.

WOONBELEIDWOONBELEID

NOORD-ZUID SAMENWERKINGNOORD-ZUID SAMENWERKING
Amnesty International
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De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19.00 tot 20.00 uur op vol-
gende data:

• donderdag 14 en 28 september
• donderdag 12 en 26 oktober

Hier kan je terecht voor gratis juridisch advies en informatie.

OCMWOCMW

De vergaderingen van de raad van het OCMW, die gedeeltelijk openbaar zijn, hebben plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis telkens om 19.30 uur op volgende data:

• dinsdag 26 september 2017
• dinsdag 24 oktober 2017

Raadsvergadering van het OCMW

Juridische dienst

In 2017 organiseert de werkgroep ‘De Mens’ vier praatcafés in de Rupelstreek. Ook dit keer werden thema’s gekozen
die mantelzorgers van mensen met dementie zeker aanspreken.

De derde avond (19 september) brengen we een heel persoonlijk verhaal. We spreken niet over mensen met demen-
tie maar iemand met dementie spreekt ons toe. We horen een getuigenis, een verhaal uit eerste hand. 
Deze intieme, respectvolle avond vindt plaats in het dienstencentrum Hof van Créqui te Rumst.

De praatcafés vinden deze keer ’s avonds plaats. We merkten immers dat mantelzorgers zich gemakkelijker vrij 
konden maken tijdens de avonduren dan in de namiddag. 
De zalen zijn open vanaf 19.00 uur en de avond start om 19.30 uur.

DeMens is een samenwerking tussen IMSIR, de OCMW’s van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle, de
woonzorgcentra Den Beuk uit Boom, De Vaeren en De Wijtshage uit Reet, Familiehof en Heidevelden uit Schelle,
Hoge Cluyse uit Hemiksem, Maria Boodschap uit Niel, St. Jozef uit Rumst, Zonnetij en Zonnewende uit Aartselaar,
het dienstencentrum Hof Van Créqui uit Rumst en de Alzheimerliga. 

Praatcafé’s dementie

Wanneer algemene huishoudelijke en/of verzorgende taken moeilijk worden, kan je beroep doen op de dienst
gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW van Schelle.
Onze speciaal opgeleide medewerkers bieden tijdelijk of permanent hulp door de taken waarvoor je niet (langer)
zelf kan instaan geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Huishoudelijke taken:
• Boodschappen doen
• Was, strijk en verstelwerk
• Koken en invriezen
• Afwassen
• Bedden opmaken
• Kasten ordenen
• Schoonmaken

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg OCMW Schelle
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Verzorgende taken (= hulp bij persoonsverzorging):
• Scheppen van huiselijke en veilige sfeer
• Dagelijkse en wekelijkse persoonlijke hygiëne
• Haar, hand- en voetverzorging
• Begeleiding bij eten en drinken
• Begeleiden bij wandelingen en ontspanning
• Stimuleren van sociale contacten
• Luisterend oor
• Assistentie bij verplaatsingen buitenhuis

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg is natuurlijk geen poetsdienst. 
Die kan je immers apart aanvragen bij het OCMW van Schelle. 
Toch zullen de medewerkers van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg mee helpen jouw woning te onder-
houden. Dit kan maximaal de helft van de per dag voorziene uren innemen.

Voor wie
Het OCMW van Schelle biedt kwaliteitsvolle dienstverlening met respect voor de menselijke waardigheid aan al
haar burgers. Iedereen die in zijn thuissituatie nood heeft aan hulp en/of zorg, kan zich aanmelden bij onze dienst
gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Kostprijs
Je betaalt een gebruikersbijdrage per uur bepaald door de Vlaamse overheid, afhankelijk van jouw gezinssituatie en
maandelijkse inkomsten.

Meer info of hulp aanvragen
Het OCMW van Schelle staat borg voor de deskundigheid en de begeleiding van de medewerkers en garandeert
eveneens een vlot verloop van het administratieve luik van haar dienstverlening. 

Voor alle vragen betreffende thuishulp kan je terecht bij de dienstverantwoordelijke gezinszorg, aanvullende thuis-
zorg en poetsdienst van OCMW Schelle: 
Ellen Kuylen (Permanentie ma-, dins-, woens- en donderdagvoormiddag vanaf 8.00 tot 12.30 uur), 0472 27 43 85, 
e-mail: ellen.kuylen@ocmwschelle.be
Het Muydenhof Assistentiewoningen, Zandstraat 1, 2627 Schelle, 03 284 60 41

SOCIAALSOCIAAL
Wij voorzien kinderopvang in een familiale, huiselijke sfeer bij onthaalouders.

Zitdag elke 1ste dinsdag van de maand in het gemeentehuis van Schelle van 18.30 tot 19.30 uur.
Tel: 03 871 98 90
Voor info zich wenden tot: Kobo-Mediboom vzw, Kerkstraat 54, 2850 Boom
Tel: 03 880 50 91 - Fax: 03 880 90 91
Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, 

dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur
E-mail: info@kinderopvangkobo.be
Website: www.kinderopvangkobo.be

KOBO (kinderopvang Boom & omstreken)

23ste editie van het plantjesweekend ‘kom op tegen kanker’
Tijdens het derde weekend van september vindt het jaarlijkse Plantjesweekend plaats. In heel Vlaanderen worden
dan azalea’s te koop aangeboden. Dit jaar zal dat al voor de 23ste keer zijn. Ieder jaar zijn in bijna alle Vlaamse
gemeenten honderden comités in de weer om een plantjesverkoop te organiseren. 
Duizenden vrijwilligers gaan van deur tot deur met de azalea’s, verkopen ze op de markt, aan een grootwarenhuis,
op het werk.
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De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp
nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet
kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk
van welke hulp je nodig hebt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM. 

De voordelen van de app:
• 3 hulpdiensten, 1 app: Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden

en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambu-
lance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via
vaste telefoon en GSM.

• Lokalisatie: De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, in
het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven
waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een
update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en rea-
geer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker
kunnen terugvinden en helpen.

• Chatfunctie: Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven
dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. Als je niet
doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale slechts uitzonderlijk de chatfuncti-
onaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan verstaan. Dit kan bijvoorbeeld als er te veel achter-
grondlawaai is of als de oproeper geen van de landstalen of Engels praat. Berichten in een andere taal worden
automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. Berichten versturen duurt echter langer dan praten en de
operator kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk instructies geven hoe iemand te reanimeren als dit nodig zou
zijn bijvoorbeeld.

• Extra informatie: De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen
met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epi-
lepsie, diabetes… De operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan
de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Verspreid mee de app die levens redt 

De traditionele plantjesverkoop werd aangevuld met de verkoop van digitale azalea’s. 

Schelle doet ook mee!
Op 15, 16 en 17 september zullen de vele vrijwilligers weer druk in de weer zijn om
kleurrijke azalea’s te verkopen voor het goede doel.
De opbrengst van het Plantjesweekend wordt gebruikt voor steun- en zorgprojecten
voor kankerpatiënten. Zo worden de palliatieve zorg en lotgenotengroepen onder-
steund, zijn er vrijwilligers actief in meer dan 45 ziekenhuizen en kunnen mensen bij
de Kankerlijn terecht voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen en
jongeren met kanker worden speciale activiteiten opgezet.

Steun de ‘Kom Op Tegen Kanker’ actie en koop een azaleaplantje tijdens het weekend
van 15, 16 en 17 september.
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Download en registreer
Met een goede internetverbinding duurt het maar 112 seconden om de app op je smartphone te downloaden,
te installeren en je te registreren. Hiervoor ga je naar de app store of play store op je smartphone, je geeft “app
112 BE” in als zoekopdracht en je downloadt de app. Na installatie van de app zet je deze best meteen op het ont-
haalscherm van je smartphone zodat je deze makkelijk kan terugvinden als je in nood bent. Daarna moet je je
enkel nog registreren. Deze registratie bestaat uit slechts 2 schermen met een aantal korte vragen. 

We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig zal hebben, maar registreer je toch maar opdat ook jij de nood-
centrales via app kan contacteren als jij, je familie of je vrienden dringend hulp nodig hebben. 

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Logo Mechelen zet in op meer veerkracht tijdens de 
10-daagse van de geestelijke gezondheid
Van 1 tot 10 oktober zetten we onze regio op zijn kop tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.
Gedurende 10 dagen wordt de aandacht gevestigd op het belang van veerkracht, de mate waarin we kunnen
omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen maar ook tegenslag in het leven. 

Hilde, stafmedewerker geestelijke gezondheid en coach gezonde gemeenten: “Vanuit het Emergo
netwerk (regionaal GGZ netwerk voor volwassenen) wordt het in onze regio meer dan ooit duidelijk dat
naast goede zorg en herstel het ook belangrijk is dat iedereen veerkrachtig is. We zetten samen met
heel wat partners en organisaties onze schouders onder het promotieplan van EMERGO (2017-2018).
Wij roepen dan ook alle gezonde gemeenten op om versterkt in te zetten op geestelijke gezondheids-
bevordering”. 

Op 10 oktober is het ieder jaar ‘Werelddag Geestelijke Gezondheid’. In Vlaanderen alleen werden vorig jaar 325
acties in 95 verschillende steden geregistreerd. Het thema van de 10-daagse is dit jaar opnieuw ‘Samen veer-
krachtig’: zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht. Hopelijk beslist ook jouw gemeente om  haar schouders onder het
initiatief te zetten en voorzie je activiteiten, workshops of voordrachten. Keuze te over in de inspiratiegids van
EMERGO. Een absolute aanrader voor senioren is zeker de Zilverwijzer. En wie weet heb je na de tiendaagse de
smaak te pakken en kan je zo geestelijke gezondheidsbevordering verankeren in het beleid. Je Logocoach helpt jou
daar graag mee verder aan de hand van de Fit in je Hoofd-Carrousel.

In de kijker: gelukstips in geluksboom
Maak naar aanloop van de tiendaagse een geluksboom of vraag jouw exemplaartje aan bij EMERGO. Zo kan ieder-
een stil staan bij wat hem gelukkig maakt en een tip of boodschappen ophangen in de boom.  EMERGO bracht de
bibliotheken in onze regio al op de hoogte van dit initiatief. 

Wat doe jij?
Laat ons weten wat je organiseert via het online formulier van EMERGO. Zo maken we jouw actie mee zichtbaar in
onze regio. 

21 september 2017, Internationale dag voor de vrede
21/9 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede om ‘de idealen van vrede te pro-
moten’. Alle steden en gemeenten die lid zijn van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor de Vrede’, net
zoals onze gemeente Schelle, besteden hier jaarlijks de nodige aandacht aan. 
Een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de week van 21 september maakt onze vredeswens zichtbaar. 
Wie aan vrede denkt, komt al gauw uit bij beelden van oorlog, terrorisme en de dreiging van kernwapens. Gelukkig
is er op dat laatste vlak positief en hoopvol nieuws te melden.

Na een lang voorbereidend proces vonden dit jaar multilaterale onderhande-
lingen plaats in New York over een nieuw VN-verdrag dat kernwapens moet
verbieden. Op 7 juli 2017 werd de finale tekst van het nieuwe verdrag goedge-
keurd door 122 landen. Naast biologische en chemische wapens worden einde-
lijk ook de meest destructieve wapens ter wereld verboden. 
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Het begin van het schooljaar is in de bib het begin van een nieuw voorleesjaar.
Met deze traditie geeft de bib kleuters de kans om op een fijne manier kennis te maken met boeken. Tegelijk stimu-
leert voorlezen de fantasie en het taalgevoel. Het is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen.

De bib nodigt graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar uit om te komen luisteren naar de verhalen van onze voorlezers
Chris, Inge en Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de nieuwe wereld van het prentenboek.
Na het voorlezen is er altijd een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezers kunnen de ouders en grootouders genie-
ten van een kopje koffie of thee.
Het voorleesuurtje vraagt wel enkele voorbereidingen. Daarom graag op voorhand in te schrijven.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: woensdagen 13 en 27 september en 11 en 25 oktober 2017 van 15.00 tot 16.00 uur
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
Info en inschrijvingen:
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Rupelbib

Verhalenparade Rupelbib

Je hebt altijd netjes je papieren van de bank in het oog gehouden. Maar nu de banken haast alleen nog op een geau-
tomatiseerde manier werken, wordt dat moeilijk. Wil je graag zelf je bankzaken van thuis uit blijven opvolgen?
In de workshop ‘internetbankieren’ leer je je rekeningen beheren en overschrijvingen uitvoeren via het internet. Dit
kan zonder je privé gegevens vrij te geven. Je hebt geen kaartlezer of bankkaart nodig. Er wordt gewerkt met fictie-
ve gegevens. Veiligheid komt ruim aan bod. Indien nodig wordt op vrijdagvoormiddag nog een apart oefenmoment
op maat voorzien voor specifieke vragen over de eigen bank. 
Je brengt hiervoor je eigen laptop (geen tablet of smartphone) mee of je gebruikt er één van de bib.
De les wordt gegeven door een team van enthousiaste en geduldige vrijwilligers die een opleiding volgden bij
Vormingplus Antwerpen.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: dinsdag 12 september van 9.30 tot 12.00 uur of woensdag 27 september van 19.00 tot 21.30 uur
Toegang: 2 EUR
Info en inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
• Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Cursus internetbankieren

Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 is er nu dus een internationaal
verdrag goedgekeurd dat de productie, het bezit en het gebruik van kernwapens ondubbelzinnig verbiedt voor
alle landen en onder alle omstandigheden. Dat is niet minder dan een historische stap.

Het VN-kernwapenverbod zal niet leiden tot de onmiddellijke eliminatie van alle kernwapens in de wereld (en
België), maar verhoogt de druk op de kernwapenstaten om werk te maken van verdere ontwapening en ver-
hoogt de druk op financiële instellingen om niet langer in kernwapenproductie te investeren. 
België nam echter niet deel aan de onderhandelingen in New York. Het is daarom belangrijk dat de Belgische
steden en gemeenten samen met hun inwoners een duidelijk signaal geven: ook wij willen een verbod op kern-
wapens! België moet dit nieuwe verdrag zo snel mogelijk ondertekenen. 

Deel een foto van jouw wapperende vredesvlag via #vredesvlag of de facebookpagina 

BIBLIOTHEEK EN CULTUURBIBLIOTHEEK EN CULTUUR
A C T I V I T E I T E N  I V E B I C  -  B I B L I O T H E E K
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Cursus tablet (ipad en Android)
Het gebruik van allerlei opvolgers van de computer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseert de
bib regelmatig cursussen, waarbij vrijwilligers getraind door Vormingplus je vanaf nul door de digitale jungle lei-
den.
In het najaar vinden er 2 driedelige cursussen ‘tablet plaats’. De ene cursus is geschikt voor mensen die een tablet
hebben die werkt onder Android, de andere cursus is voor mensen met een iPad. Het is belangrijk om je voor de
juiste cursus op te geven.
Om praktische redenen worden de deelnemers van beide cursussen voor de eerste les telkens in 2 groepen verdeeld,
die op een andere datum de eerste les zullen bijwonen. 
Vereiste voorkennis: een beetje met pc kunnen werken.
Belangrijk: cursisten brengen zelf hun tablet onder Android of iPad mee. Bij niet courante merken is de handleiding
ook nuttig.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: • iPad maandag 2 oktober of woensdag 4 oktober, woensdag 11    oktober en woensdag 18 oktober 

van 19.00 tot 21.30 uur
• Android dinsdag 14 november of donderdag 16 november, do 23 november, do 30 november 

van 9.30 tot 12.00 uur
Toegang: 5 euro/reeks
Info en inschrijvingen:
Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend? Dan is deze cursus voor absolute beginners iets voor jou!
Je hoeft heus niet bang te zijn, we vertrekken echt van niveau 0. Stap voor stap leer je in 9 lessen de basisvaardig-
heden van de computer, het internet en e-mail. 
De cursus bestaat uit 3 delen: start met surfen, start met zoeken en start met mailen.
De lessen worden gegeven door een team van enthousiaste vrijwilligers die hiervoor een opleiding genoten bij
Vormingplus Antwerpen. Deze vrijwilligers helpen je om je angst voor computers te overwinnen en begeleiden je
met veel geduld en begrip tijdens je eerste stappen in de digitale wereld.
Je kan je alvast laten noteren op de wachtlijst.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Toegang: 9 EUR voor de reeks
Info en inschrijvingen:
Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

In de toekomst zal het niet voldoende zijn om apps te kunnen gebruiken. Eenvoudig programmeren zal ook tot onze
basiskennis moeten behoren. Voor de kinderen en de jongeren van nu, is dit zeker belangrijk.
In samenwerking met een aantal vrijwilligers zal er vanaf september een Coderdojo groep opgestart worden in de
bibliotheek : Coderdojo IveBiC Bibliotheek Hemiksem-Schelle. 

De vrijwilligers verbonden aan een Dojo hebben ICT-kennis en zijn geëngageerd om kinderen en jongeren te coa-
chen. Op de Dojo-locatie kan de jeugd leren programmeren, websites, games en apps leren maken. Deze leeromge-
ving situeert zich in de vrijetijdssfeer, de workshops worden gratis gegeven. 
Coderdojo is een internationale organisatie die gratis workshops organiseert voor kinderen en jongeren van 7 – 18
jaar. De workshops zijn NIET bedoeld om te gamen, maar wel om kinderen en jongeren met technische interesse
op een speelse manier een stap verder te helpen. Wie weet kunnen zij later zelf Coderdojocoach worden?

Cursus beginternet (wachtlijst)

Start Coderdojo – groep – leren programmeren in de bib
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Onze Bibliotheekweek loopt in 2017 van 21 t.e.m. 27 oktober. Naar jaarlijkse traditie kan elke lener de hele week gra-
tis dvd’s, cd’s, cd-roms en Wii(U)-games ontlenen. 

Aansluitend, tijdens de herfstvakantie, vanaf 28 oktober t.e.m. 4 november, kan de jeugd deelnemen aan een tom-
bola waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Op zaterdag 21 oktober organiseren we een heuse verwendag. De bib zal die dag bruisen van leven. Kinderen kun-
nen kennismaken met de Bee-bot. Laat deze bijzondere bij woordjes vormen of door een doolhof lopen door haar
zelf te programmeren.
Creatievelingen kunnen hun eigen drukwerk maken met behulp van de mobiele drukinstallatie van Artforum. De
plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
In het Digicafé kan iedereen terecht voor meer informatie over de digitale kranten en e-readers van de bibliotheek. 

Er wordt zaterdag 21 oktober ook een Workshop Mediawijsheid georganiseerd voor (groot)ouders. Vooraf inschrij-
ven voor deze workshop is noodzakelijk. De kostprijs is 5 EUR. 

‘Digitale Week’
De Digitale Week 2017 loopt van 20 oktober t.e.m. 5 november. Op Vlaams niveau wordt een publieksactie georga-
niseerd door Cultuurconnect, LINC vzw en Mediawijs.be. 
Het thema voor 2017 is ‘Democratie’. In afwachting van de verkiezingen in 2018, creëert men een digitaal platform
om iedereen de mogelijkheid te geven zijn ideeën te delen. Maak kennis met het concept “twetten”, een samen-
trekking van Twitter + wet. Door te twetten, kunnen mensen samen brainstormen op Twitter over digitale thema’s die
de samenleving beïnvloeden. Alle twets worden verzameld op www.twetstraat.be. 
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: Zaterdag 21 oktober 2017, tijdens de openingsuren van de bib
Toegang: gratis
Info en inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
• Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Workshop: ‘ Mediawijze ouders en grootouders’
Op de verwendag zaterdag 21 oktober is er een workshop Mediawijsheid voor ouders en grootouders gepland, gege-
ven door een medewerker van Linc.

(Groot)ouders denken soms dat hun (klein)kinderen veel beter op de hoogte zijn van de nieuwe media dan zijzelf.
Toch is het niet altijd zo dat de jeugd zich altijd voldoende bewust is van eventuele gevaren en goed en veilig gedrag
wat sociale media, games, privacy betreft. Deze workshop wil (groot)ouders informeren, zodat zij zich gesterkt
weten in hun rol als opvoeder/begeleider.
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: Zaterdag 21 oktober 2017 om 10.00 uur
Toegang: 5 euro (inschrijving noodzakelijk)
Info en inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
• Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Bibliotheekweek/digitale week/verwendag 21 oktober 2017

Bij voorkeur breng je zelf een PC mee. De Coderdojo zorgt voor een aantal reserve toestellen. 
Wie belangstelling heeft, kan zich inschrijven via: https://www.coderdojobelgium.be/nl

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: zaterdagen 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december van 14.00 tot 17.00 uur.
Toegang: gratis

Inschrijven via: https://www.coderdojobelgium.be/nl
Info:
Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
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Workshop: ‘Mobiel drukatelier’
Op de verwendag 21 oktober, zal er van 10.00 tot 12.30 uur een mobiel drukatelier aanwezig zijn in de bib. Vanaf 6
jaar kunnen kinderen of jongeren  samen met een kunstenaar een postkaart of affiche ontwerpen en drukken met
een echte drukpers, voorzien van lettersets. De plaatsen zijn beperkt. 

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: Zaterdag 21 oktober 2017 van 10.00 tot 12.30 uur
Toegang: gratis (inschrijving noodzakelijk)
Info en inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek: Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be 
• Cultuurdienst: gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

A C T I V I T E I T E N  I V E B I C  -  C U L T U U R D I E N S T

Ontdek de expo ‘de elementen’ van kunstenares Veerle Rooms
Veerle Rooms toont in de tentoonstelling DE ELEMENTEN haar
meest recente creaties, waarbij zij alle mogelijkheden van de nieuw-
ste grafische technieken in kleurrijke composities samenbrengt. 
Dankzij haar jarenlange ervaring heeft zij een sterke kennis van de
klassieke technieken. Via geraffineerde toepassingen bouwt zij
daarop verder met wat de hedendaagse digitale evolutie te bieden
heeft. Deze grafica heeft nooit het experiment geschuwd en dat
heeft ook nu weer tot verbluffende resultaten geleid. Met DE ELE-
MENTEN gaat zij op zoek naar de uitersten van de artistieke grafi-
sche beleving. 

In de overtuiging dat het woord hierbij een complementair gegeven kan zijn, heeft zij de dichteres Marleen de Crée
uitgenodigd om poëtische teksten te schrijven bij WATER en VUUR.
Voor AARDE vond zij met Willem Persoon de geschikte partner in de zoektocht naar de oudst gekende prehistori-
sche grottekeningen in de Ardèche, Zuid-Frankrijk. In LUCHT komt dan weer het voortdurend wisselende spel van
de wind en de wolken in woord en beeld.

Op zondag 10 september 2017 is er een extra publieksmoment voorzien. De tentoonstelling kan dan bezocht
worden van 10.00 tot 18.00 uur.

Praktisch
Locatie: Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem

Academie Muziek en Woord te Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: van maandag 4 september tot en met vrijdag 15 december 2017 tijdens de standaard openingsuren
Toegang: gratis
Info: Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 
Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle en Cultuurraad Hemiksem-Schelle

Leer actief luisteren naar muziek en geniet meer tijdens
concerten
Proeven van klassieke muziek (reeks)

‘Muziek beluisteren’ is een groep muziekliefhebbers die geregeld onder leiding van musicoloog Michael Swolfs van
klassieke muziek proeft.
Zij gaan ook regelmatig samen, grondig voorbereid en aan een voordelig tarief, naar concerten.

Via IveBiC kan je nu alvast 3 dinsdagen in september proeven van deze muzikale ontdekkingstocht.
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ONDERWERPEN:

1. Genieten van muziek, de klok rond: Muziek en tijd zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. We ontdekken hoe compo-
nisten de dageraad verklanken en hoe balletten de uren van de
dag uitbeelden met passende muziek. Nocturnes zijn dan weer
de muziek van deemstering en nacht. 

2. Componisten op den boerenbuiten: De pastorale symfonie
van Beethoven is alom bekend. Maar waar haalde hij de
mosterd vandaan?

3. Bewegen op de golven van de muziek: Hoe laat muziek je
dansen? Waarom wiegen slaapliedjes? Hoe kunnen noten rond-
dwarrelen als een hommel? Vanaf nu ken je muzikale slakken
én snelheidsduivels. We nemen een kijkje in de verborgen machinerie van muziekstukken.

Om deel te nemen aan ‘Muziek Beluisteren’ heb je geen voorkennis nodig. Welkom op dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur of dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (schoolvakanties uitgezonderd) in de Academie Muziek en Woord
te Hemiksem.
Meer info op www.academiehsn.be en muziekbeluisteren.blogspot.be

Praktisch
Locatie: Academie Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: dinsdag 5, 12 en 19 september 2017 van 14.00 tot 16.00 uur of ‘van 19.30 tot 21.30 uur
Toegang: 30 euro voor de reeks van 3 sessies
Info & inschrijvingen
• Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: Academie Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel met de steun van IveBiC Hemiksem-Schelle    
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Open Monumentendag 2017
Niet alleen gebouwen maar ook landschapselementen, zoals rivieren, wor-
den als onroerend erfgoed bestempeld. In het heemmuseum “Ontrent den
Hover” kan je tijdens Open Monumentendag dan ook een mooie tentoon-
stelling bezoeken over de Schelde.

Aansluitend daarop brengt de cultuurraad een fotoreportage van Johan
Morel over de waterlopen die de gemeente Hemiksem begrenzen en die
allemaal uitmonden in de Schelde. De knotwilgen langs de beken en akkers
en de meerpalen naast de Vliet zorgen vaak voor idyllische foto’s. Johan
Morel trotseerde bij het fotograferen weer en wind. De foto’s tonen dan
ook de prachtige schakeringen van de jaargetijden.

Diezelfde dag kan je tevens naar een tentoonstelling waarin de Sint-
Bernardusabdij centraal staat. Daarin worden enerzijds tekeningen,
gemaakt als liefhebberij, en bouwplannen getoond die architect Jan Van
Joenerboey (°1912 - † 2008) in 1945 maakte in opdracht van het leger. Een
deel van de abdij, namelijk de werkplaats van de geïnterneerde incivieken,
geraakte immers beschadigd door een (aangestoken) brand. Anderzijds zijn
er de tekeningen van de heemkundige Johan Morel. Daarbij ligt de focus op

de 18de eeuw toen de abdij grondige bouwkundige ingrepen onderging.

Praktisch
Locatie: Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Datum: zondag 10 september 2017 van 10.00 tot 18.00 uur
Toegang: gratis
Info: Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: Heemkring Heymissen, Gilliot & Roelants Tegelmuseum, IveBiC Hemiksem-Schelle, Cultuurraad
Hemiksem-Schelle & diverse partners
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Leeskring
Thomas Mann, Tommy Wieringa en Connie Palmen

Hou je van lezen en wil je graag jouw ervaring delen met
andere boekenliefhebbers? Dan is de leeskring echt iets voor
jou.

We bespreken boeken die literair iets te betekenen hebben of
die, in hun tijd, heel wat in beweging brachten. Alle aspecten
van het boek worden uitgebreid besproken: het verhaal, het
nut van de personages, de schrijfstijl van het boek. Je hoort
interessante weetjes over de auteur en over het oorspronke-
lijke idee achter het boek.

In september staat het boek ‘De toverberg’ van Thomas Mann centraal, in oktober plaatsen we ‘Dit zijn de namen’
van Tommy Wieringa in het voetlicht en in november lezen en bespreken we ‘Jij zegt het’ van Connie Palmen.
Heb je zin om je bij de leeskring aan te sluiten? Aarzel dan niet langer! Een nieuwe wereld gaat voor je open! 

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117,  Hemiksem
Tijdstip: dinsdag 26 september, 24 oktober en 28 november 2017 van 19.30 tot 22.00 uur
Toegang: 8 euro/ 6 euro (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie                                       
Info & inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 
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Houden van... griffelrock 2017
Tot grote vreugde van velen zal er ook dit jaar een editie zijn van Houden van… Griffelrock.

Op dinsdag 3 oktober legt de cultuurdienst opnieuw een bus in om naar dit feest in het Sportpaleis te trekken. Daar
word je weer getrakteerd op een leuke muzikale namiddag waarin het Nederlandstalige lied centraal staat. 

En het programma oogt ook dit jaar weer indrukwekkend. Dana Winner, Micha
Marah, Johan Verminnen, 65 jaar De Strangers met Voice Male, Connie Neefs,
Jackobond, Martine Dams en Mama’s jasje zullen je volop laten genieten en er
een geweldige namiddag van maken. De presentatie ligt wederom in de zeer
professionele handen van Luc Appermont.

Je kan op de bus stappen aan het gemeentehuis van Schelle, Fabiolalaan 55 om 12.45 uur, of aan de bibliotheek in
Hemiksem, Heuvelstraat 111-117 om 13 uur. De terugkomst is rond 18.30 uur voorzien.

Mensen die met hun rolstoel op de bus willen, moeten om praktische redenen hun plaats ten laatste op 8 september
2017 reserveren.

Praktisch
Locatie:  Er zijn 2 ophaalpunten: gemeentehuis Schelle en de bibliotheek in Hemiksem
Tijdstip: dinsdag 3 oktober 2017 Vertrek om 12.45 uur in Schelle, of om 13 uur in Hemiksem.

De thuiskomst is voorzien omstreeks 18.30 uur.
Toegang: 14 euro (toegangsticket, bus en programmaboekje met liedtekst inbegrepen)                                       
Info & inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 
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Om en rondom Bach
Young meets old-concert

Voor de tweede editie van het fel gesmaakte “Young meets old-concert” duiken we onder in de
wereld van J.S. Bach.

Leerkrachten en leerlingen van de academie van Hemiksem-Schelle-Niel spelen op diverse oude
en jonge instrumenten en geven je op die manier een heel nieuwe kijk op het magnifieke werk
van deze geliefde componist. 

We leggen ook ons oor te luister bij muziekstukken en musici die Bach geïnspireerd hebben of die op hun beurt
door zijn meesterschap beïnvloed geraakt zijn. Dit alles vindt plaats in het mooie kader van de Sint-Petrus-en-
Pauluskerk waarin ook nu o.a. de prachtige klanken van het Van Peteghem-orgel zullen klinken.

Het wordt dus een unieke kans om Bach te ontdekken en te herontdekken.

Praktisch
Locatie: Sint-Petrus-en Pauluskerk, Fabiolalaan 2, Schelle
Datum: vrijdag 20 oktober 2017 om 20.00 uur
Toegang VVK 9 euro/ 7 euro (-26 j / leerlingen en leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)                                       
Toegang kassa 11 euro/ 9 euro (-26 j / leerlingen en leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)                                       
Info & tickets:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Academie Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel

Wie is er bang voor Fatima Sultan? (16+)
Ontmoetingsspel voor vrouwen
Een cirkel van vrouwen rond een spel. 

Sommigen zijn geboren in Afghanistan, andere hier. Jij bent één van
hen. Het is een gelegenheid om elkaar in een intieme omgeving te
ontmoeten en ongecensureerd vragen te stellen, voorbij taboes en
gêne.

Want hoe beleven vrouwen in een andere cultuur hun vrouw zijn?
We hebben wel een idee, misschien ook een vooroordeel, maar hoe
kijken vrouwen zelf naar hun leven?

In “Wie is er bang voor Fatima Sultan?” ga je als vrouw het contact en de interactie aan met Afghaanse vrouwen
over alle aspecten die het vrouw zijn bepalen. Een unieke kans om werkelijk een connectie te maken, van vrouw tot
vrouw.

Dit geborduurd ontmoetingsspel is een uitwisseling van verhalen in woorden, geuren en kleuren.

Het spel, geïnitieerd door kunstenares Sara Dykmans, wordt op dezelfde dag 2 maal georganiseerd en duurt +- 2,5
uur, inclusief pauze. Thee en Afghaanse koek zijn in de prijs inbegrepen.

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle                      
Datum: zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 tot 12.30 uur of van 14.00 tot 16.30 uur
Toegang: 13 euro/ 10 euro (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
Info & inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Wilde Vlechten/Doek 
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Workshop ‘Afrikaanse dans’
Afrikaanse dans is vanuit de traditie een sterke bewegingstaal. Naast tech-
niek en het ontwikkelen van je lichaamstaal vormen expressie, emoties en
het verleggen van grenzen een belangrijk onderdeel.

Hoe dat voelt kan je in deze workshop ontdekken onder begeleiding van de
zeer gerenommeerde docente Fanny Heuten. Zij is reeds 27 jaar een uiterma-
te gepassioneerde danseres en gefascineerd door Afrikaanse dans.

In haar lessen & workshops besteedt zij enerzijds aandacht aan het geaard
zijn, het ontwikkelen van ritmegevoel, impulsen, loslaten, isolatietechnieken
en het ontplooien van je eigen danstaal.

Anderzijds is de repetitiviteit van basisbewegingen belangrijk om te komen tot de essentie van Afrikaanse dans: het
opnemen, laten doorstromen en geven van energie. De beleving staat los van de techniek en is zeer persoonlijk.
Centraal staat het zich eigen maken van de beweging en deze bevrijdend beleven.

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle                      
Datum: donderdag 2 november 2017 van 20.00 tot 22.15 uur
Toegang: 10 euro / 8 euro (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
Info & inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 
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Hans & Grietje - de deurenkomedie (4 tot 9j)
Een familievoorstelling van Compagnie Gorilla
Niets is wat het lijkt. Chaos alom. Alles loopt fout voor Hansje & Grietje. Vergissingen en misverstanden stapelen
zich op in een absurd vreemd bos. Mmmmm, jaaaa, snoep kan zo lekker zijn en Hansje en Grietje hebben niet veel
nodig om verleid te worden. Hoe zou je zelf zijn als je al dagen niets meer te eten kreeg en er opeens zoveel lekkers
voor je neus staat? Maar die deur hadden ze beter niet geopend!

Hans & Grietje is een humoristisch, hilarisch en woordarm kolder-sprookje vanaf 4 jaar. Een slap-
stickvoorstelling die stretcht langs alle kanten. Zelfs de deuren stretchen.

Het publiek wordt in 2 groepen verdeeld en neemt plaats aan de 2 kanten van de deurenrij. Aan
de ene kant spelen Hans en Grietje, aan de andere kant hun ouders, enkele dieren en de heks...
tot ze wisselen van kant.

Het verhaal wordt 2 keer gespeeld. Maar de 2de keer is toch weer verrassend onverwacht anders.
Benieuwd naar de andere kant én de extra’s?

4 spelers - 7 deuren - 101 verrassingen

Spel: Jona den Aantrekker, Jan Sas, Dave Nauwelaerts & Johannes Vanbinnebeek
Concept, bewerking & regie: Willem Verheyden
Scenografie: Vick Verachtert

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle                      
Tijdstip: zaterdag 18 november 2017 - 14.30 uur
Toegang: 9 euro / 6 euro (-18 j) - 2 euro korting per ticket voor leden Gezinsbond
Info & tickets:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle en de Cultuurraad Hemiksem-Schelle
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GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORDGEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Academie Muziek en Woord
Hemiksem, Schelle en Niel

Algemene info
Voor wie?
Je bent 6 of 7 jaar en je hebt ontzettend veel zin om muziek te maken. Je zingt graag, je zou graag leuke liedjes leren
spelen op viool, cello, piano. Dan zijn de lessen initiatie zeker iets voor jou!
of
Je bent minimum 8 jaar. Je voelt artistieke kriebels in je bloed en je weet niet goed wat je ermee aan moet vangen.
Wij hebben voor jou een creatieve oplossing. Kom naar onze school en leer een instrument bespelen of leer je
gevoelens te uiten met woorden. Misschien bevalt het je zo, dat je er later je beroep van wil maken. Geen probleem,
na de opleiding ontvang je een officieel erkend getuigschrift.
of
Jij bent volwassen en eindelijk heb je meer tijd om je met je hobby’s bezig te houden. Je hebt opnieuw zin om nieu-
we dingen te leren. Je wil een instrument leren bespelen, zelf componeren of je beter verbaal kunnen uitdrukken
op je werk of privé? Onze school biedt jou de gepast opleiding aan. Na afloop ben je in het bezit van een officieel
erkend getuigschrift.

Wat vragen wij?
Voorkennis is niet vereist. Wel vragen we een serieuze interesse en een minimum aan inzet om de opleiding tot een
goed einde te brengen.
Een optie (=hoofdvak met bijhorende bijvakken) dient steeds volledig gevolgd te worden.

Wat bieden wij?
Je kan kiezen uit twee studierichtingen: muziek en/of woord.                                                                                   
De twee richtingen zijn volledig uitgebouwd en gespreid over 10 jaar: 4 jaar lagere, 3 jaar middelbare en 3 jaar hoge-
re graad (voor volwassenen 9 jaar)
Meer informatie over een specifieke richting vind je in onze gedetailleerde folders.                                  
Vraag ernaar op het secretariaat.
Je krijgt zowel individueel als in groep les. Zo krijg je de kans nieuwe mensen met dezelfde interesses te leren ken-
nen en je vrije tijd artistiek in te vullen. Alle lessen worden steeds gegeven door professionele kunstenaars die hun
artistieke en pedagogische vorming genoten hebben aan een Hoger Instituut voor Kunstonderwijs. Zo ben jij zeker
van een kwalitatief hoogstaande opleiding.
Kinderen vanaf 8 jaar starten met AVV (Algemene Verbale Vorming) en/of AMV/SZ (Algemene Muzikale
Vorming/Samenzang) + indien gewenst een instrument naar keuze!
Volwassenen kunnen ook vanaf het eerste jaar kiezen voor de cursussen muziek beluisteren, toneel, voordracht of
welsprekendheid.
Voor 6- en 7-jarigen is er initiatie muziek. 7-jarigen kunnen viool, piano of cello inititatie aanvatten.
Op het einde van elke graad ontvang je, na het afleggen van een publiek examen een erkend attest of getuigschrift.
Dit heb je nodig om over te gaan naar een hogere graad of om na je eindexamen studies aan te vatten aan een
Hoger Instituut voor Kunstonderwijs, zoals het conservatorium.

Ons leerkrachtenteam
Alle leerkrachten die bij ons op de academie les geven, zijn afgestudeerd aan een Hogeschool voor Kunstonderwijs
en staan garant voor een degelijke artistieke vorming. Ook beoefenen zij, naast hun onderwijsopdracht, de kunsten
in de praktijk.
Zij staan zelf regelmatig op het podium (concerten, theater, studio, TV, radio, enz…).
Deze combinatie van leerkracht-kunstenaar is uniek in het onderwijsveld en zorgt ervoor dat onze leerlingen niet
enkel een goede pedagogische opleiding krijgen, maar ook een schitterende artistieke vorming.

In de kijker!
MUSICAL
De academie biedt een opleiding musical aan voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Inschrijvingen
Je kan inschrijven in Hemiksem, Schelle en Niel vanaf:

1 september t.e.m. 30 september

Nieuws
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Tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie website).
Denk eraan je rijksregisternummer mee te brengen. Dit vind je terug op je identiteitskaart. Leerlingen vanaf 12 jaar
brengen zeker hun identiteitskaart mee. Nieuwe leerlingen die vroeger reeds lessen muziek of woord volgden in
een andere academie brengen hun behaalde attesten en getuigschriften mee.
Wacht niet te lang om in te schrijven, want voor sommige vakken zijn de plaatsen beperkt.

Hoeveel kost dit?
Tarief < 18 j  65 euro + adm. kosten
Tarief 18 j-24 j 129 euro + adm. kosten
Tarief >24 j 307+ adm. kosten
Initiatie 65 euro + adm. kosten

Verminderde inschrijvingsgelden en speciale tussenkomsten zijn mogelijk.                                                          
Voor meer info kan je terecht op het secretariaat.

Instrumenten huren?
Onze academie heeft verschillende instrumenten die gehuurd kunnen worden voor een bedrag van 75 euro per
schooljaar (viool, altviool, fagot, kinderfagot, klarinet, kinderklarinet, altklarinet, basklarinet, hobo, althobo, tenor-
sax, altsax, sopraansax, hoorn, trompet, cornet, bariton, dwarsfluit, altdwarsfluit, accordeon, cello, contrabas, gitaar,
basblokfluit, tenorblokfluit).
Het verhuren gebeurt telkens voor 1 schooljaar, ook al wordt het instrument slechts gebruikt gedurende een kortere
periode.

Open klassen
Gedurende de maand september ben je welkom in alle klassen in de 3 afdelingen (Hemiksem, Schelle en Niel) voor
1 of 2 proeflessen.
Je mag dan een kijkje komen nemen tijdens het normale lesgebeuren. Op deze manier kan je kennis maken met de
leerkracht en krijg je ook een duidelijk zicht op de inhoud van de lessen.
Let wel op dat je je voor 30 september officieel inschrijft! Tot dan!

Contact
Afdeling Hemiksem: Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 03 288 27 30, info.hemiksem@academiehsn.be
Afdeling Schelle: Provinciale Steenweg 100, 2627 Schelle, 0494 53 05 42, info.schelle@academiehsn.be
Afdeling Niel: Emile Vanderveldelaan 23, 2845 Niel, 03 844 30 29, info.niel@academiehsn.be
www.academiehsn.be, facebook: AcademieHSN

SENIORENSENIOREN
Sporteldag op 19 september
De seniorenraden van Schelle en Hemiksem organiseren op 19 september gratis een sporteldag.                
Van 10.00 tot 13.00 uur kan je in Schelle op het kerkplein terecht voor de start van volgende activiteiten: begeleide
fietstocht en wandeling, petanque, minigolf en initiatie boogschieten. Enkel de fietstocht neemt heel de voormid-
dag in beslag. De andere activiteiten duren max. 1,5 uur (wandeling) zodat sportievelingen doorlopend aan meer-
dere activiteiten kunnen deelnemen.                                                                                                                              

In de namiddag van 13.00 tot 17.00 uur vinden de activiteiten plaats in Hemiksem in en om depôt de luxe o.a. tafel-
tennis, curling, boogschieten, petanque, lijndansen, stoeldansen, krolf, kubb, volksspelen, elektrisch fietsen,
schaken, kaarten en fitheidtesten.    

Voor deelname aan bepaalde activiteiten (fietstocht, wandeling, fitheidtesten, elektrisch fietsen…) is inschrijven
noodzakelijk! Je kan je keuze door mailen naar ellen@hemiksem.be of bellen naar de sportdienst van Schelle,
03 870 35 21.  

Op beide locaties is er iets voorzien om te drinken of te eten alsook een deelnameprijs.
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Computercursussen
Ivebic biedt volgend seizoen drie vormingen aan, die wij graag in de kijker plaatsen: Beginternet, internetbankieren
en leren werken met een tablet. Voor meer gegevens: raadpleeg de folder ‘Eb en Vloed’.  Voor de cursus ‘Beginternet’
is uiteraard geen voorkennis vereist, voor de overige twee een beetje kunnen werken met een pc. De cursisten
waren tot nog toe meestal senioren, alsook de enthousiaste, vrijwillige lesgevers. Senioren, aarzel dus niet de stap
te zetten 

Middagmaal in Familiehof
De seniorenraad haalt een oud initiatief vanonder het stof dat tot op heden nooit realiteit werd: elke senior die om
één of andere reden moeilijkheden heeft met het bereiden van een warme maaltijd, kan voortaan terecht in
Woonzorgcentrum Familiehof. Voor een warme maaltijd bestaande uit soep, hoofdschotel, nagerecht en koffie
betaal je 7,50 euro. Graag goed op voorhand verwittigen of je een warme maaltijd komt nuttigen, telefonisch via 
03 887 00 19 of via e-mail info@familiehof.be.  
Betalen kan ter plaatse. Dit initiatief heeft drie voordelen: de warme maaltijd op zich, de wandeling heen en terug
naar woonzorgcentrum Familiehof (beweging) en sociaal contact. De seniorenraad dankt de directie om die moge-
lijkheid te scheppen.

DIENST VRIJE TIJDDIENST VRIJE TIJD
Jeugdraad
De jeugdraad vergaderde tijdens de maanden mei en juni en besprak de volgende punten:
• Ruilbekers Chiro
• Aankoop walkie talkies i.p.v. ruilbekers
• Buitenspeeldag: evaluatie
• Sleep in + evaluatie + nieuwe datum 2018
• Herassen: systeem diefstal
• Controle Igean
• Scholenveldloop: verkoop hot dogs
• Buitenspeeldag XL
• Project: tieners, jongeren en bovenlokale plannen

Sportraad
De sportraad vergaderde tijdens de maanden april, mei en juni en besprak de volgende punten:
• AED opleiding
• Actie water
• Highlandrun
• Start to run
• Vorming
• Evaluatie binnenspeeltuin
• Seniorensportdag
• Subsidies
• Scholenveldloop
• Laureatenviering
• SVZ zwembad
• Digitalisering subsidieformulier
• Wijzigen subsidiereglement
• Evaluatie Duorun



32

Zomervakantie 2017
Om onze zomerwerking te verbeteren horen wij graag je mening. Indien je opmerkingen, ideeën of suggesties hebt,
mag je dit altijd aan de dienst Vrije Tijd (vrijetijd@schelle.be) laten weten. 

Wij hopen dat je een prettige vakantie hebt gehad, wij althans wel.

Foto’s kan je op onze Facebookpagina (Gemeente Schelle) vinden.

Veldlopen woensdag 27.09.2017
In het kader van de Vlaamse veldloopweek organiseren de dienst Vrije Tijd en de sportraad een veldloop aan de
sporthal. De start is voorzien om 13.30 uur. Kom samen mee bewegen. Deelnemen is gratis! 

• Jogging:
Doelgroep: kleuters en lagere school
Afstand: kleuters, 1ste en 2de leerjaar à 600 m.

3de, 4de, 5de en 6de leerjaar à 800 m.
Inschrijven:bij turnleerkracht van de school

Mama’s, papa’s, familieleden, vrienden en leerkrach-
ten mogen meejoggen. Dit is zeker en vast geen
wedstrijd maar een leuke manier om te bewegen. De
kinderen kunnen deelnemen aan de jogging OF de
wedstrijd.

• Scholenveldloop
Doelgroep: 6 – 12 jaar
Afstand: 1ste en 2de leerjaar à 600m.

3de t.e.m. 6de leerjaar à 800m.
Inschrijven: bij turnleerkracht van de school

Omdat meedoen belangrijker is dan winnen, is er voor elke deelnemer aan de jogging en scholenveldloop een
verrassingspakket en medaille! Per leeftijdsjaar worden er ook 3 prijzen verloot onder de deelnemende kinderen.
De school met procentueel het meest aantal deelnemers ontvangt de coole wisselbeker! De 2 klassen met pro-
centueel het meest aantal deelnemers (leerlingen + leerkrachten) winnen iets extra! Dus moedig je klasgenoot-
jes en leerkrachten aan om mee te doen!
Je hoort het, het maakt niet uit of je snel kan lopen, beweeg gewoon mee en maak ook kans om iets te winnen!

• Loopwedstrijd
Doelgroep: 12 – 99 jaar
Afstand: 3 km.
Inschrijven: bij de dienst Vrije Tijd voor 20 september 2017 of bij de turnleerkracht van de school

Dames en heren lopen het parcours samen. De eerste 3 dames en de eerste 3 heren winnen een prijs! 

Laureatenviering 29.09.2017
Het gemeentebestuur en de sportraad huldigen op vrijdagavond 29 september 2017 in sporthal De Griene de spor-
tievelingen die in het voorbije seizoen een kampioenstitel behaalden of een bijzondere sportprestatie leverden. 
De laureaten van seizoen 2016 - 2017 (31 juli 2016 – 31 juli 2017) komen hiervoor in aanmerking.
Wil je iemand laten huldigen? Breng dan voor 5 september zijn/haar foto, gegevens en prestatie(s) binnen bij de
dienst Vrije Tijd of mail dit naar sport@schelle.be.

Iedereen die graag eens een kijkje komt nemen is van harte welkom op deze huldiging!
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Dag van de jeugdbeweging 20.10.2017
Op vrijdag 20 oktober is het Dag van de jeugdbeweging. De jeugdraad en de dienst Vrije Tijd doen dan graag weer
mee!
Vanaf 7.00 uur kunnen alle Schelse jongeren of jongeren die in Schelle naar school gaan bij ons terecht voor een ste-
vig ontbijt zodat deze speciale dag goed ingezet kan worden. Het ontbijt zal plaatsvinden aan de voorkant van het
gemeentehuis.
Alles is uiteraard gratis! Voor diegene die in het uniform van hun jeugdbeweging komen, is er een kleine verrassing.
Dus doe dat uniform aan!

Zapposdagen – herfstvakantie 2017
Op 30 oktober start de herfstvakantie en gaan we met de Zapposdagen weer leuke dingen doen! 

Maandag 30.10: initiatiedag ponyrijden 
Dinsdag 31.10: bezoek aan de chocoladefabriek Côte d’Or
Vrijdag 03.11: Latijns-Amerikaanse percussie

Meer informatie volgt in een boekje dat eind september, begin oktober zal worden uitgedeeld in de lagere scholen
van Schelle (in de Sint-Lutgardisschool gebeurt dit enkel nog digitaal). Ook op Facebook en de website zal je infor-
matie terugvinden.

Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Vrijdag 1 september tot 12.30 uur: Opkuisen zalen na sportkampen
Maandag 4 september t.e.m. 8 september: Opstelling Schevetorenfeest
Zaterdag 9 september: Schevetorenfeest
Zondag 10 september en maandag 11 september: Ontruiming Schevetorenfeest
Dinsdag 12 september tot 12.00 uur: Opkuisen zalen na Schevetorenfeest
Zondag 24 september: Tafeltennis – Fed. 2 - Henricus
Dinsdag 10 oktober tot 16.00 uur: SVS Rollebollen
Zondag 15 oktober: Tafeltennis – Fed. 3 – Nodo

Streekbierendegustatie toerisme Rupelstreek
Na het overweldigend succes van de vorige 2 edities, zijn we dit jaar toe aan de 3de editie van een streekbieren
degustatieavond in de Rupelstreek. 

Welke streekbieren zijn er in de Rupelstreek? Hoe smaken ze? Wie zijn de brouwers?
Dit alles kom je te weten tijdens de streekbieren degustatieavond van Toerisme Rupelstreek op 24 november in
Rumst. De juiste locatie wordt later meegedeeld.
In samenwerking met tal van partners en de lokale microbrouwerijen degusteren de deelnemers verschillende
streekbieren.  Een deskundige uitleg bij elk streekbiertje is eveneens voorzien. 

Ben jij benieuwd naar wat onze brouwers je te bieden hebben, noteer vrijdag 1 december 2017 om 19.00 uur in het
Volkshuis in Terhagen, dan alvast in je agenda en schrijf je in via info@toerismerupelstreek.be. (Inschrijven is
noodzakelijk, plaatsen zijn beperkt).

TOERISMETOERISME
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POLITIEPOLITIE
September = veilig schoolbegin
Het begin van een nieuw schooljaar vraagt altijd extra voorzichtigheid en aandacht. Kinderen vertoeven nog hele-
maal in vakantiestemming. Ze hebben een hele vakantie kunnen spelen en zijn dus minder oplettend. Iedereen die
in de schoolomgeving komt, moet hiermee rekening houden en zijn/haar rijgedrag aanpassen. Elk kind heeft
immers het recht om de weg van huis naar school op een veilige en zelfstandige manier af te leggen. 
Gemachtigde opzichters zullen zoals vorige jaren schoolkinderen begeleiden bij het oversteken van drukke kruis-
punten.

Naar jaarlijkse gewoonte worden in heel wat basis- en secundaire scholen ook preventieve fiets- en bromfietscon-
troles gehouden. In het najaar worden deze met verschillende extra controles op de openbare weg opgevolgd. 

De Lokale PolitieZone Rupel zal ook extra oog hebben voor foutparkeerders in de schoolomgeving, het onveilig
ophalen en afzetten van leerlingen aan de schoolpoort, het gebruik van zebrapaden, het dragen van de veilig-
heidsgordel, een correct gebruik van kinderzitjes, fietsen en bromfietsen in orde, het respecteren van de snelheids-
beperkingen en extra aandacht voor de zwakke weggebruiker in het algemeen. 
De politie zal ook toezien op het achterlaten van zwerfvuil: dit wordt absoluut niet getolereerd!

De eerste week van september ligt het accent voornamelijk op preventie. Vanaf de tweede week wordt er verbali-
serend opgetreden.

ALLERLEIALLERLEI
Alarmering van de bevolking in risicozones rond Seveso-
en nucleaire bedrijven
De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden aan het
begin van elke trimester getest.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch).
Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. 
Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap “proefsignaal” weerklinken, voorafge-
gaan door een “ding dong” geluid.
Deze test zal plaatsvinden op: donderdag 5 oktober 2017 tussen 11.45 - 13.15 uur.

Bijkomende informatie over het alarmeringsnet van de Civiele Veiligheid kan je vinden op de internetsite
www.crisiscentrum.be. Voor eventuele reacties naar aanleiding van de sireneproeven kan je terecht op het e-mail
adres alerte@ibz.fgov.be.

Gedetailleerde info over dit evenement kan je terugvinden op www.toerismerupelstreek.be of op de face-
bookpagina Rupelstreek.

Info en inschrijvingen (verplicht):
• Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, 2850 Boom
• 03 880 76 25
• info@toersimerupelstreek.be
• www.toerismerupelstreek.be



35

BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
kan verwittigen in een noodsituatie. 
Tot nu toe ontving je meestal informatie over een noodsituatie
via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of
via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je binnenkort ook
rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht
via een vaste telefoonlijn of e-mail. 
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de
noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen
en deuren te sluiten bij een brand.

BE-Alert verwittigt je, waar je ook bent
Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie, kan je gemeente, provincie of de Minister van
Binnenlandse Zaken via BE-Alert een bericht uitsturen met de nodige aanbevelingen voor jouw veiligheid. 
Dit bericht zal steeds verstuurd worden naar de inwoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de noodsituatie (bv.
buurtbewoners van een straat, wijk, nucleaire noodplanningszone). Om zo’n bericht te ontvangen, moet je je vooraf
inschrijven op BE-Alert. Zo weet de bevoegde overheid wie ze moeten verwittigen op welke locatie. Inschrijven kan
via www.be-alert-ins.be.
Wil je een alarm ontvangen voor meerdere locaties? Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnum-
mers registreren: bv. tweede verblijfplaats, werkplaats. Zo blijf je steeds op de hoogte.

In welke noodsituatie kan ik een bericht ontvangen
BE-Alert kan gebruikt worden voor verschillende types noodsituaties, bv. een brand, overstroming of stroomonder-
breking.  Afhankelijk van de aard van de noodsituatie en de impact op de bevolking, zal een burgemeester, gouver-
neur of de Minister van Binnenlandse Zaken beslissen om BE-Alert te activeren. 

Wat voor boodschap zal ik ontvangen
De boodschap die je krijgt, zal je de nodige aanbevelingen geven of je informeren over de evolutie of het einde van
de noodsituatie. Afhankelijk van de aard van de situatie, kan je volgende informatie krijgen: de aanbeveling om te
schuilen (ga het dichtstbij gelegen gebouw binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de media), de aanbeve-
ling om de betrokken zone te evacueren en bijbehorende informatie over een opvangcentrum, informatie over hoe
de situatie zich evolueert. 

Hoe reageer je correct
Geen enkele gemeente is vrijgesteld van risico’s. Om snel en gepast te kunnen reageren, is het belangrijk dat je je
informeert over de verschillende dagelijkse of uitzonderlijke risico’s die zich kunnen voordoen.
Door te weten wat je moet doen, verlicht je ook het werk van de hulpdiensten: je zal minder snel in paniek raken of
de foute reflex aannemen.
Via BE-Alert krijg je rechtstreeks aanbevelingen van de overheid. Hierdoor weet je meteen wat je moet doen. Het is
belangrijk dat je deze instructies strikt volgt: schuil, evacueer of neem jodiumtabletten in (bij een nucleair ongeval),
wanneer gevraagd. 

Wil je meer weten over wat je kan doen voor, tijdens of na verschillende noodsituaties? 
Surf naar www.risico-info.be.
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Zo 3 W.S.V. Schelle Wandeling door de Rupelstreek 6.00 – 15.00 uur
Vertrek vanuit GBS ‘De klim’
Info: R. Cools, 0497 43 48 45

Di 5 Femma H. Familie Fietsen naar de rozentuin van 9.00 uur
Mechelen
Info: F. Mennes, 03 887 73 74

Yoga in PC De Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Vr 8 Liberale Dames en Koffietafel in zaal Schuttershof 17.30 uur
Juffersbond Info: A. Claes, 03 887 23 09

Chiro Schelle Lasershoot in Sportcomplex Scherpenstein 15.00 - 23.30 uur
Deelname: 8 euro
Reserveren via www.chiroschelle.be

Za 9 HarmonieOrkest Deelname met drank/eetstand 14.00 - 03.00 uur
Instaporkest aan ScheveTorenFeest 
Schelle Sport Info: C. Christiaens, 03 871 98 28
Curieus
Schelle BBC
Kon. Sint Sebastiaansgilde
Sjatoo Schelle
RC modelbouwvrienden

Chiro Schelle Stu Bru fuif in Sportcomplex Scherpenstein 21.00 - 04.00 uur
Info: H. Everaert, 0485 38 26 15

Di 12 Femma H. Familie Yoga in PC De Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Wo 13 VIVA SVV Schelle Start cursus bloemschikken najaar 19.30 - 22.00 uur
Thema: ‘Afscheid van de zomer’
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 14 OKRA Schelle Vormingsdag: ‘Hoe gebruiken we 14.00 uur
een defibrilator’ in PC de Mikman
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

VIVA SVV Schelle Start cursus hobby & knutselen 13.30 - 22.00 uur
Deel 1 - voorstelling nieuw programma
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 38 83

Vr 15 Schelle BBC Clubvoorstelling gevolgd door wedstrijd 19.00 uur
Heren A
Info: L. Nowak, 0475 89 32 48

Schelle Sport Jaarlijks mosselweekend vanaf 17.30 uur
Info: 0475 64 86 09
www.schellesport.be

September
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Za 16 Schelle Sport Jaarlijks mosselweekend vanaf 17.30 uur
Info: 0475 64 86 09
www.schellesport.be

Zo 17 Schelle Sport Jaarlijks mosselweekend vanaf 11.30 uur
Info: 0475 64 86 09 vanaf 17.30 uur
www.schellesport.be

KWB H. Familie Tok tok, ontbijt met spek en eieren in 09.00 uur
PC De Mikman
Voorstelling jaarprogramma.
Info: M. Eeckeleers

Ma 18 OKRA Schelle Leesclub: ‘Hersenschimmen’ van 14.00 uur
J. Bernlet in PC De Mikman
Inschrijven en info: 
I. Callaerts, 03 334 74 31

Femma St Petrus & Paulus Tai Chi in PC De Mouterij 10.30 - 11.30 uur
5 euro / les
Info: scholiersfrie@gmail.com

Di 19 Kantschool Schelle Kantklossen in PC De Mouterij 13.30 - 16.30 uur
Info: A. Moortgat, 03 887 00 03 19.00 - 22.00 uur

S-plus Koffiefeest in taverne Scherpenstein 16.00 uur
Schelle Info: M. De Neubourg, 0478 34 43 79

Wo 20 VIVA SVV Schelle Cursus juwelen maken + decoratief 19.30 - 22.00 uur
Met t-lichtjes in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 21 OKRA Schelle Palingreis 8.00 uur
Inschrijven en info: R. Vervliet, 03 334 74 31

VIVA SVV Schelle Cursus juwelen maken deel 1 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Vr 22 VIVA SVV Schelle Daguitstap hobbybeurs Mechelen vertrek 9.30 uur
Deelname aan verschillende workshops.
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Femma St. Petrus & Paulus Bierproeven en chocolade in 20.00 uur
PC de Mouterij
Leden: onkosten v/d ingrediënten
Niet-leden: onkosten v/d ingrediënten

5 euro/les
Info: M. Reyniers, 03 844 41 34
marlynereyniers@gmail.com
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Za 23 kwb*SchelleLeeft! Interescaut – interessant vanaf 14.00 uur
Een wandeling binnen de poorten van de 
vroegere elektriciteitscentrale waar nu
Flanders Filmstudios wordt opgericht
Deelname enkel mogelijk na
inschrijving via www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden, 0485 76 54 80

MA 25 VIVA SVV Schelle Daguitstap Alden Biezen – Fleur d’amour
Info: R. Langhmans, 0495 77 01 16

Femma St Petrus & Paulus Tai Chi in PC De Mouterij 10.30 - 11.30 uur
5 euro /les
Info: scholiersfrie@gmail.com

Di 26 OKRA Schelle OKRA Academie 14.00 uur
Mozart, het muzikale wonderkind
OPGELET nieuwe locatie:
WZC Den Beuk
Jozef Van Cleemputplein 1, Boom
Info: K. Selderslaghs, 03 887 28 59

Wo 27 Femma H. Familie Koken in PC De Mikman 19.30 uur
Info: M. Delbaen, 03 887 43 84

VIVA SVV Schelle Cursus bloemschikken 19.30 - 22.00 uur
Thema: ‘Herfst’
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

DO 28 VIVA SVV Schelle Cursus juwelen maken deel 2 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Za 30 Kunstkring Schelle Tentoonstelling met aquarel, olieverf 13.00 - 17.00 uur
en pastel. Door Magali Boet en Annie
Opdebeeck in de hal van het 
gemeentehuis
Info: L. Dussart, 03 887 44 27
Toegang is gratis

Zo 1 Kunstkring Schelle Tentoonstelling met aquarel, olieverf 13.00 - 17.00 uur
en pastel. Door Magali Boet en Annie
Opdebeeck in de hal van het 
gemeentehuis
Info: L. Dussart, 03 887 44 27
Toegang is gratis

Instaporkest Schelle Provinciaal orkesttornooi in de Stedelijke 13.30 uur
Academie ‘jozef Pauly’ te Ekeren
Gratis voor iedereen. Supporters welkom!
Info: L. Van Dyck, 0499 72 10 26

oktober
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Ma 2 Femma St Petrus & Paulus Tai Chi in PC De Mouterij 10.30 - 11.30 uur
5 euro / les
Info: scholiersfrie@gmail.com

Di 3 S-plus Bingonamiddag in taverne Scherpenstein 14.30 uur
Schelle Info: W. van Aken, 03 830 45 55

Femma H. Familie Yoga in PC De Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Wo 4 Femma H. Familie Dansen in Aartselaar 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

VIVA SVV Schelle Creatief atelier-cursus juwelen + 19.30 - 22.00 uur
decoratie glaswerk in zaal
Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 5 OKRA Schelle Bingo in PC De Mouterij 14.00 uur
Inschrijven en info: 
L. De Jonghe, 03 887 82 03

VIVA SVV Schelle Hobbynamiddag: ‘Cursus kaarten 13.30 - 16.30 uur
voor de kerst’ in taverne
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Vr 6 Schelle BBC Jaarlijkse wafeltjesverkoop
Stratenverkoop ten voordele van 
de jeugdwerking.
6 euro / doos. Bestelling kan via
www.schellebbc.be
Info: L. Nowak, 0475 89 32 48

ZA 7 VIVA SVV Schelle Bezoek tuinen van Beervelde
Info: R. Langhmans, 0495 77 01 16

Femma St. Petrus & Paulus Koopjesmarkt in PC De Mouterij 9.30 - 14.00 uur
Info: M. Reyniers, 03 844 41 34
marlynereyniers@gmail.com

Ma 9 Femma St Petrus & Paulus Tai Chi in PC De Mouterij 10.30 - 11.30 uur
5 euro /les
Info: scholiersfrie@gmail.com

Di 10 Femma H. Familie Yoga in PC De Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Wo 11 Femma H. Familie Dansen in Aartselaar 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

VIVA SVV Schelle Creatief atelier cursus 19.30 - 22.00 uur
Decoratieve schalen in zaal
Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83
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Do 12 VIVA SVV Schelle Hobby & knutselen: ‘Compositie met 13.30 - 16.30 uur
fietsbanden’ deel 1 in taverne
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Vr 13 kwb H. Familie Jaarmarkt kaartprijskamp start 20.00 uur
Zaalcomité ‘De mikman’ in PC De Mikman

Inschrijven vanaf 19.00 uur
Info: M. Eeckeleers, 03 887 97 91

Sjatoo Schel 'Foorfoaf' ( fuif in thema van de kermis) 21.00 - 03.00 uur
in Sjatoo Schel
Info: J. Gys, 0484 71 63 40

kwb*SchelleLeeft! Gezelschapsspelen en KaféWéBé, 19.00 uur
een gezellig praatcafé voor
diegene die geen spelletjes spellen.
in PC De Mouterij
Info: dirk@schelleleeft.be

Za 14 Chiro Schelle Restaurant ‘In Den Nieemer’ 10.30 - 17.00 uur
St. Lutgardisschool
Info: S. Van Hoofstat, 0488 27 72 01

Café ‘De bonte koe’ 8.00 - 14.00 uur
Chirolokalen in de Ceulemansstraat
Ontbijt mogelijk

Bodega na het vuurwerk 21.00 uur
Chirolokalen Ceulemansstraat

Heemkundige kring Scella Tentoonstelling: ‘Expo 58’ 10.00 - 18.00 uur
In Heemmuseum Bystervelt
Info: H. De Bondt, 0477 84 32 20

Kon. Fotografiegroep Dafofi Fototentoonstelling: ‘Communicatie’ in 10.00 - 18.00 uur
de hal van het gemeentehuis
Info: E. Van den Bossche, 0479 47 41 98

Zaalcomité De Mouterij Tentoonstelling ‘Kleur in kalegrafie’ vanaf 10.00 uur
door Maria Van Hoofstat in PC De Mouterij
Na het vuurwerk praatcafé met verschillende
Trappistenbieren
Info: F. Serrien, 03 877 07 82

K. HarmonieOrkest Bij Cecilia restaurant in GBS ’De Klim’ 9.00 - 18.00 uur
Optreden Instaporkest 15.00 uur
Info: Jasmien O, 0476 25 55 96

Standje met hapjes, soep, frisdrank, 10.00 - 13.00 uur
Cava en wijn van de Wereldwinkel
Speelrad voor de kinderen tijdens
de jaarmarkt
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Sjatoo Schel 'Schel Koers' (fuif in thema van wielrennen) 21.00 - 03.00 uur
In Sjatoo Schel
Info: J. Gys, 0484 71 63 40
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Wereldwinkel Schelle Aanbieding van proevertjes  10.00 - 12.30 uur
Wissel een lege koffieverpakking in
voor een gratis pakje Fairtrade koffie
Info: M. Van de Weyer, 0487 43 68 22

Zo 15 Chiro Schelle Restaurant ‘In Den Nieemer’ 10.30 - 16.30 uur
St. Lutgardisschool
Info: S. Van Hoofstat, 0488 27 72 01

Heemkundige kring Scella Tentoonstelling: ‘Expo 58’ 14.00 - 18.00 uur
in Heemmuseum Bystervelt
Info: H. De Bondt, 0477 84 32 20

Kon. Fotografiegroep Dafofi Fototentoonstelling: ‘Communicatie’ in 13.30 - 17.30 uur
de hal van het gemeentehuis
Info: E. Van den bossche, 0479 47 41 98

Zaalcomité De Mouterij Tentoonstelling ‘Kleur in kalegrafie’ vanaf 10.00 uur
door Maria Van Hoofstat in PC De Mouterij
Geopend in de voormiddag en tijdens de gocart
race
Info: F. Serrien, 03 877 07 82

HarmonieOrkest Schelle Provinciaal orkesttornooi in CC Zwaneberg van 18.30 uur
Heist-op-den-berg.
Gratis voor iedereen; Supporters zijn welkom!
Info: Jasmien O, 0476 25 55 96

Di 17 Kantschool Schelle Kantklossen in PC De Mouterij 13.30 - 16.30 uur
Info: A. Claes, 03 887 23 09 19.00 - 22.00 uur

Femma H. Familie Yoga in PC De Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

S-Plus Schelle Bingonamiddag in Taverne Scherpenstein 14.30 uur
Info: M. Scillie, 03 887 26 61

Wo 18 Femma H. Familie Dansen in Aartselaar 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

VIVA SVV Schelle Workshop bloemschikken 19.30 - 22.00 uur
Thema: ‘Bloemstuk op bamboestructuur’
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 19 OKRA Schelle Jaarmarktmaal in PC De Mikman 14.00 uur
Inschrijven en info:
G. Van Huygevoet, 03 877 60 25

VIVA SVV Schelle Hobby & knutselen: ‘Compositie met 13.30 - 16.30 uur
fietsbanden’ deel 2 in taverne
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39
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Za 21 Kon. Fotografiegroep Dafofi Fototentoonstelling: ‘Communicatie’ in 13.30 - 17.30 uur
de hal van het gemeentehuis
Info: E. Van den bossche, 0479 47 41 98

Kwb H. familie Pillampentocht. Vertrek aan PC De Mikman 18.00 uur
Start met stevige maaltijd, daarna wandeling.
Info: F. Ielegems, 0485 03 12 53

Zo 22 Kon. Fotografiegroep Dafofi Fototentoonstelling: ‘Communicatie’ in 13.30 - 17.30 uur
de hal van het gemeentehuis
Info: E. Van den Bossche, 0479 47 41 98

Ma 23 Femma H. Familie Naaisalon in PC De Mikman 19.30 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Femma St Petrus & Paulus Tai Chi in PC De Mouterij 10.30 - 11.30 uur
5 euro /les
Info: scholiersfrie@gmail.com

Di 24 Femma H. Familie Yoga in PC De Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

OKRA Academie OKRA Academie 14.00 uur
Deurganckdok
OPGELET nieuwe locatie:
WZC Den Beuk
Jozef Van Cleemputplein 1, Boom
Info: K. Selderslaghs, 03 887 28 59

Wo 25 Rode Kruis Niel-Schelle Bloedgeven in de hal van het 17.30 - 20.30 uur
gemeentehuis
Info: B. Leemans, 0471 19 65 75

VIVA SVV Schelle Bloemschikken 19.30 - 22.00 uur
Thema: ‘Haloween of grafstuk’
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Beweging.net Praat voor je gaat 20.00 uur
kwb*SchelleLeeft! Het is belangrijk om tijdig over het levenseinde 
Femma St. Petrus & paulus te spreken ook al gaat men

dit onderwerp dikwijls uit de weg.
Palliatieve sedatie, euthanasie, wilsverklaring,
Het wettelijke kader, het komt allemaal
aan bod. In PC De Mouterij
Inschrijven via www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden, 0485 76 54 80

M. Reyniers, 03 844 41 34

Do 26 Femma H. Familie Hoe een Burn-Out voorkomen 19.30 uur
In PC De Mikman
Info: R. Wilms, 0489 23 67 76

VIVA SVV Schelle Hobby & knutselen: ‘Compositie met 13.30 - 16.30 uur
fietsbanden’ deel 3, afwerken met
bloemstuk in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Augustus
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OKRA Schelle Stadsbezoek 7.30 uur
Details zie nieuwsbrief
Inschrijven en info:
R. Vervliet, 03 334 74 31

Vr 27 VIEF Schelle Koffietafel in zaal Schuttershof 17.30 uur
Info: F. Sleeubus, 0475 79 93 86

Curieus Schelle Filmvertoning: ‘De Schreve’ van cineast 19.30 uur
Rik Peeters, presentatie door Danny
Moortgat in de hal van het gemeentehuis
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Za 28 Zaalcomité PC De Mouterij Jaarlijkse mosselavond in PC De Mouterij 19.00 uur
Inschrijving verplicht.
Info: F. Serrien, 03 877 07 82, 0497 87 13 04

Di 31 S-plus Schelle Snoepersnamiddag in taverne Scherpenstein 14.00 uur
Info: M. De Neubourg, 0478 34 43 79
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MA OKRA Schelle Kaarten en spellen in PC De Mikman 13.30 uur
Info: J. Brits, 03 887 60 88

OKRA Schelle Elke maandag 13.30 uur
Crea in PC De Mikman
Info: I. Callaerts, 03 887 93 96

Kunstkring Schelle Tekenen, schilderen, enz. in het lokaal 13.00 - 16.00 uur
in de L. Vereyckenplaats 3
Info: L. Dussart, 03 887 44 27

Femma St. Petrus & Paulus Elke maandag in september 19.30 - 20.30 uur
1 uur wandelen vertrek aan station Hemiksem
Iedereen welkom
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

DI Sportivo Conditie- en gezondheidstraining 20.30 - 21.30 uur
Voor 30 tot 70+ers in de sporthal
Info: I. Lema, 03 887 93 09

Ziekenzorg Hobbyclub in PC De Mikman 13.30 - 16.00 uur
Info: K. Lambrechts, 0485 51 13 94

OKRA Schelle Petanque in Schelle park 14.00 uur
(behalve in december, januari en februari
dan wordt er gespeeld in de abdij van Hemiksem)
Info: J. Brits, 03 887 60 88

OKRA Schelle Elke 2de dinsdag (vertrek in Boerenhoek) 13.00 uur
en 4de dinsdag (vertrek kerk St. Petrus & Paulus)
van de maand fietsen
Info: G. Van de Vreken, 03 888 69 22 

OKRA Schelle Elke 1ste dinsdag van de maand
geloofsgroep in Provinciale Steenweg 64 14.30 uur
Info: M. Coveliers, 03 887 44 87

Amnesty International Elke 3de dinsdag van de maand
schrijfavond in de E. Wilssenszaal 18.30 - 19.50 uur
Info: J. Cools, 03 877 26 04

WO Instaporkest Harmonie Repetitie van het jeugdorkest o.l.v. 18.30 - 19.45 uur
Koen Maes in taverne Ravenstein
Info: L. Van Dyck, 0499 72 10 26

Koninklijk HarmonieOrkest Repetitie van het HarmonieOrkest o.l.v. 20.00 - 22.00 uur
Schelle Dirk De Caluwé in taverne Ravenstein

Info: Jasmien O, 0476 25 55 96

DO Gemeentelijke Sportraad Sport overdag in Sportcomplex Scherpenstein 10 00 - 11.00 uur

S-Plus Deelname spelletjes en kaartnamiddag 
Van VIVA SVV in taverne Scherpenstein 14.00 - 16.00 uur
Info: M. De Neubourgh, 0478 34 43 79

Repetitieve activiteiten
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Deelname hobby en handwerknamiddag in 13.30 - 16.30 uur
taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Sportivo Conditie- en gezondheidstraining 20.00 - 21.00 uur
30 tot 70+ers in de sporthal 
Info: I. Lema, 03 887 93 09

Zangkoor Gloria Vocalis Repetitie in de refter van de 20.00 - 22.00 uur
Sint Lutgardisschool
(ingang Rupelstraat) 
Info: M. Wachters, 03 887 39 78

Schelse Vissers Elke donderdag kaartprijskamp 14.00 uur
in de kantine van de Schelse Vissers
Info: E. Maris, 0475 64 25 02

Aquagym Elke donderdag ‘Aquagym’ in het 12.00 - 13.00 uur
zwembad van Hemiksem 
(behalve in juli-augustus)
Enkel inkom zwembad betalen, 
aquagym is gratis
10 tot 99 jaar
Info: C. Apers, 03 887 27 79

Femma St. Petrus & Paulus Elke donderdag in oktober 14.00 - 15.00 uur
1 uur wandelen vertrek aan 
Louis Wachtersplein
Iedereen welkom
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

VR kwb*SchelleLeeft! Elke 2de vrijdag van de maand 19.00 uur
gezelschapsspelen en praatcafé
in PC De Mouterij
Info: dirk@schelleleeft.be 

ZA KWB H. Familie Elke 2de zaterdag van de maand 
kaartprijskamp in PC De Mikman
start 20.00 uur
Inschrijven vanaf 19.00 uur
Info: M. Eeckeleers, 03 887 97 91

ZO Parochiaal centrum PC De Mouterij is open 10.00 - 13.30 uur
Praatcafé en kaarten
Info: F. Serrien, 03 877 07 82

Parochiaal centrum PC De Mikman is open 10.00 - 13.30 uur
Praatcafé
Info: D. Vranken, 0486 10 34 99

in Schelle



INVULFORMULIERINVULFORMULIER
Bestelformulier “Behaag natuurlijk 2017”
Naam ............................................................................................................................Telefoon/GSM ....................................................
Straat ............................................................................................................................ E-mail ..................................................................
Postnummer ........................Gemeente ……………………………
bestelt volgende planten :

Bestelvoorwaarden:
• Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden
• De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden. 

Datum en handtekening, ......................................................................................................................................................................

Ontvangstbewijs “Behaag .. Natuurlijk 2017”

Ontvangen vanwege:  …………………………………….................................................................................……………………………………………..

Op vrijdag 24 november tussen 15.00 en 16.30 u kan u uw bestelling afhalen aan het gemeentehuis:
Parking inrijden langs Leopoldstraat

Per pakket Prijs Aantal Totaal Per stuk Prijs Aantal Totaal
1. Houtkant 8,50 10. Taxushaag 16,00 

2. Houtkant natte gronden 7,50 11. Haagbeukhaag 18,00
3. Geschoren haag 15,50 12. Beukenhaag 21,00
4. Doornhaag 14,50 13. Knotwilgpoot 3,00
5. Bloesem- en bessenhaag 16,00 14. Hop 5,00
6. Veldesdoornhaag 16,50 15. Wilde kamperfoelie 4,00
7. Meidoornhaag 15,50 16. Bosrank 4,00
8. Bijenbosje 7,50 17. Winterlinde 45,00
9. Vogelbosje 3,00 18. Okkernoot 45,00

Totaal

Datum en handtekening ambtenaar ..................................................................................................................................................

Per pakket Prijs Aantal Totaal Per stuk Prijs Aantal Totaal
1. Houtkant 8,50 10. Taxushaag 16,00 

2. Houtkant natte gronden 7,50 11. Haagbeukhaag 18,00
3. Geschoren haag 15,50 12. Beukenhaag 21,00
4. Doornhaag 14,50 13. Knotwilgpoot 3,00
5. Bloesem- en bessenhaag 16,00 14. Hop 5,00
6. Veldesdoornhaag 16,50 15. Wilde kamperfoelie 4,00
7. Meidoornhaag 15,50 16. Bosrank 4,00
8. Bijenbosje 7,50 17. Winterlinde 45,00
9. Vogelbosje 3,00 18. Okkernoot 45,00

Totaal
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ALLERLEIALLERLEI
Bevolkingsonderzoek borstkanker: wat en hoe?
Bevolkingsonderzoek borstkanker

Onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke 2 jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen in een
mammografische eenheid. Dit kan met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing
(CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen
zonder klachten en zonder sterk verhoogd risico op borstkanker.

Kiezen voor kwaliteit
Elke screeningsmammografie wordt zowel door de radioloog in de mammografische eenheid als door een radio-
loog in het CvKO apart beoordeeld. Als de beide beoordelingen verschillen, beslist een derde radioloog over het
eindresultaat. Deze aanpak kost wat tijd.
De radiologen in de mammografische eenheden nemen deel aan opleidingen, georganiseerd door het CvKO. Zij
ontvangen van het CvKO op regelmatige basis evaluatierapporten waardoor continue kwaliteitsbewaking moge-
lijk is.
Dankzij deze kwaliteitscontrole worden minder vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek en worden
meer borstkankers vroegtijdig opgespoord.

Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is belangrijk om een screeningsmammografie om de 2 jaar
te herhalen waarbij de foto’s vergeleken worden met de vorige. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe
groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is. Laat je dus onderzoeken als je de uitnodiging
in je brievenbus krijgt.

Heb je vragen over vroege opsporing van borstkanker?
Contacteer je huisarts of gynaecoloog.

Heb je vragen over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel naar het gratis nummer 0800 60 160.



GEMEENTEHUIS.
Fabiolalaan 55

Algemeen nummer 03 871 98 30
Faxnummer 03 870 36 05

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag 08.30 – 12.00 uur
Dinsdag 18.00 – 19.30 uur
Woensdag 13.00 – 16.30 uur

Woensdagnamiddag is het gemeentehuis enkel
toegankelijk voor de uitreiking van identiteits-
kaarten (dienst bevolking)

Rechtstreekse telefoonnummers
Secretariaat/Personeel 03 871 98 31
Communicatiedienst 03 871 98 28
Bevolking/Burgerlijke Stand 03 871 98 35
Financiële Dienst 03 871 98 42
Ruimtelijke Ordening 03 871 98 46
Openbare Werken 03 871 98 49
Milieudienst 03 871 98 52
Gemeenteontvanger 03 871 98 56
Cultuurdienst 03 871 98 24

POLITIE.
Fabiolalaan 55

Algemeen nummer 03 443 09 90

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 18.00 – 19.30 uur
Woensdag 14.00– 16.00 uur

OCMW.
Peperstraat 38

Algemeen nummer 03 887 68 36
Faxnummer  03 887 84 56

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag 08.30 – 12.00 uur
Dinsdag 18.00 – 19.30 uur

GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN.
Frans Cretenlaan 61

Algemeen nummer 03 887 63 82
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GEMEENTEDIENSTENGEMEENTEDIENSTEN

GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK EN WOORD
AFDELING SCHELLE .

Openingsuren secretariaat 0494 53 05 42
Maandag 15.00 tot 20.00
Dinsdag 15.00 tot 20.00
Woensdag 15.00 tot 18.00
Donderdag 15.00 tot 20.00
Vrijdag, zaterdag, zondag gesloten

Het volgende infoblad verschijnt eind oktober.
Activiteiten, ingericht tijdens de maanden november-
december 2017 kunnen hierin opgenomen worden
op voorwaarde dat ze voor het publiek toegankelijk
zijn. 
Aankondigingen worden vóór 15 september 2017
verwacht bij de communicatiedienst, Fabiolalaan 55,
2627 Schelle, per post of e-mail: info@schelle.be.
Beperk de tekst tot aard van de activiteit, plaats, uur
en organisator.

BIBLIOTHEEK.
Heuvelstraat 111-117

Algemeen nummer 03 288 27 40
Faxnummer 03 288 47 49

Openingsuren
Maandag 16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 16.00 – 20.00 uur
Woensdag 10.00 – 12.00 uur

en 13.00 – 20.00 uur
Donderdag 16.00 – 20.00 uur
Vrijdag 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur

CONTAINERPARK.
Kapelstraat

Algemeen nummer 03 877 35 14
openingsuren

Maandag gesloten
Dinsdag en woensdag 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 09.00 – 12.00 uur

13.00 – 17.00 uur
Vrijdag 13.00 – 19.00 uur
Zaterdag 09.00 – 16.00 uur

KINDEROPVANG “DE SCHELLEBEL”.
Provinciale Steenweg 207-209

Algemeen nummer 03 877 41 17
Faxnummer 03 877 41 17

Openingsuren
Voor en na de schooluren 07.00 – 08.00 uur

16.00 – 18.30 uur
Woensdag 12.05 – 18.30 uur
Schoolvrije dagen en 07.00 – 18.30 uur
vakanties

(niet tijdens weekends en op feestdagen)

DIENST VRIJE TIJD.
Parklaan 3

Dienst vrije tijd: 03 870 35 21
Reservaties sportcomplex: 03 870 35 20

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag 08.30 – 12.00 uur
Maandag 12.30 – 15.30 uur
Dinsdag 12.30 – 16.00 uur

17.00 – 19.30 uur
Woensdag, donderdag 12.30 – 16.00 uur
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