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Beste Schellenaar,
Het jonge groen kleurt fris, fel en sterk. Bloesemende bomen… Wat een pracht. Men voelt het nieuwe leven. Het straalt jonge kracht, een kleurrijke en hoopvolle toekomst uit. Verrukkelijk. De lente
maakt steeds opnieuw alles nieuw. Dat elkeen, dat we samen, steeds boodschappers van nieuwe
toekomst en hoop moge zijn.
De wereld is in verandering. Ze ondergaat structurele wijzigingen. Onzekerheid duikt op. Een ideale voedingsbodem voor populistische opstellingen. Verhalen van ‘wij’ tegen ‘zij’ doen hun ronde. Zij
zetten mensen tegen elkaar op. Naties en mensen trekken muren op. Ze creëren verdeeldheid. Dit is
desastreus en eindigt in de bitterheid van chaos. Verdeeldheid leidt tot niets. Hoe meer een land,
een maatschappij polariseert, hoe meer de besluitvorming blokkeert. Stoere taal doet het wel, maar
blaast samenwerking op.
Toekomst gedijt op solidariteit en samenwerking. Bruggenbouwers openen perspectieven, tonen
nieuwe wegen naar een meer leefbare en vreedzame wereld en samenleving. Genuanceerde taal is
een moeilijke taal, maar het is dé taal die verbindt en op termijn ook winst oplevert voor iedereen,
voor de wereld. Dit maatschappelijke ‘credo’ brengt toekomst. Gelukkig begint het besef en de
noodzaak van een verbonden samenhang langzaam meer en meer door te dringen. Hoopgevend!
Onze volkstuinen doen het! Bijna alle percelen zijn ingenomen. Geïnteresseerd? Wend je tot de
milieudienst. Ondertussen kijkt het bestuur uit naar bijkomende akkerruimte. Een volkstuin staat
symbool voor: duurzame economie, ecologisch handelen én ontmoeting. Geweldig dat dit bij ons
kan! Bedankt voor al wie hier mee zijn schouders onder zet.
Bijen zijn levensnoodzakelijke bestuivers. Ze zorgen voor
vruchtbaarheid van planten en gewassen. Deze ijverige beestjes staan mee borg voor de overleving van de mensen. Voor hun
overleving zijn bloemenweiden en nectardragende beplanting
essentieel. Pesticiden vormen een ware bedreiging. Als wij zorg
dragen voor de bij, zorgt de bij voor ons. Mens en bij hebben
elkaar nodig.

Burgemeester
Rob Mennes

Midden mei brengen bloemen op verschillende plaatsen kleur in het straatbeeld. Tevens zetten de meer dan 300 deelnemers aan de Schelse Floreade hun voortuinen in bloem. Wie de
jury extra wil behagen, vergeet zeker niet bijenvriendelijke bloemen.
De Heidestraat werd op een eigentijdse manier vernieuwd. Ze kreeg een duurzaam kleedje
aangetrokken: het water wordt gescheiden opgevangen en afgevoerd, extra waterbuffering
werd aangebracht, 25 bomen vergroenen de straat, ze zorgen voor bijkomende waterinfiltratie en verhogen de CO2-opslag, leds maken de openbare verlichting energiezuiniger.
Enkelrichting creëerde ruimte voor parkeermogelijkheid langs de beide straatzijden.
Fietssuggestiestroken signaleren de aanwezigheid van fietsers in beide richtingen. Samen
met de versmalde rijbaan en de bomen dwingen Berlijnse kussens een 30 km-snelheid mee
af. Eind mei zal het eindresultaat helemaal zichtbaar zijn. Deze vernieuwing waardeert deze
straat sterk op. De gemeente investeerde ca. € 1 miljoen.
Deze vernieuwing van het openbaar domein zet zich elders verder door, nl. naar de ruime
omgeving van de Steenwinkelstraat en Tuinlei. Het verloop van de werken lees je verder in
het infoblad. In het bovenste gedeelte van de Tuinlei werd al zichtbaar hoe een ‘slijkpoel’
omgetoverd werd tot een prachtig, groen weg- en fietsparcours: een breed rood betonnen
fietspad met een ruime groenstrook afgeschermd van de rijbaan, voorzien van enkele infrastructurele snelheidsremmende ingrepen, 3 ecobuizen die het kleine wild en fauna onder de
baan laten doortrekken, een amberkleurige ledverlichting voor de vleermuizen en brede
grachten voor de opvang van het regenwater. Dit duurzaam concept – afgestemd op het
algemeen belang - getuigt van een uitgebalanceerd evenwicht en verzoening tussen meerdere maatschappelijke noodwendigheden. Veel lovende reacties spreken van één van de
mooiste wegen van de streek.
Tegen het bouwverlof zal een eerste voorzichtige en gedeeltelijke kijk op het eindresultaat
van de wegenwerken duidelijker worden. Maar er is meer, veel meer. ‘De stroming van het
water verleggen’, het is niet alledaags en niet evident. Nochtans is die krachttoer in Schelle
in het kader van al deze werken, in heel deze omgeving, volop in uitvoering. Brede grachten,
langs straten en doorheen velden, brengen deze structurele ommekeer van de waterafvoer
meer en meer in beeld. Zij voeren het water van ca. een derde van Schelle rechtstreeks af naar
de Bovenvliet. De totaliteit van al deze werken bedraagt ca. € 6 miljoen. Deze gigantische
ingreep heeft als grote doelstelling: Schelle en haar centrum - naast de vele andere ingrepen
- structureel beschermen tegen wateroverlast. Schelle droog houden is reeds jarenlang één
van de grote ambities. Het werk is niet ten einde. Een nieuwe actie is in voorbereiding, nl. de
aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Bovenvliet aan de Cleydallaan
op de grens Aartselaar-Hemiksem.
Onverwachte moeilijkheden, zoals een te ondiepe ligging van gasleidingen in de
Steenwinkelstraat en de niet-geplande en plotse toevoeging van ruime rioleringswerken op
het grondgebied van Aartselaar, dwongen tot een grondige bijsturing van de fasering der
werken. Niettemin blijft het streefdoel van de aannemer om binnen het vooropgestelde tijdschema de werken uitgevoerd te krijgen. Dit is meer dan een gewone krachttoer! Vele bewoners bewonderen het personeel van de firma Heijmans om hun werkkracht en inzet. Terecht!
De bouw van 32 sociale koopwoningen aan de Clement Bolsensstraat en langsheen de spoorlijn 52 is gestart! De uitvoeringstermijn van de woningbouw bedraagt 400 kalenderdagen.
Daarna volgt de verdere afwerking van de weginfrastructuur die ook heel wat ecologische
kwaliteiten heeft. Het is de bedoeling om op korte termijn het verbindingsfietspad tussen
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Tuinlei en de spoorlijn 52 aan te leggen. Dit fietspad loopt langs de volkstuin en moet aansluiten op de toekomstige fietsostrade. De totaliteit van al deze werken bedraagt ca. € 4,5
miljoen.
De verduurzaming van het patrimonium gaat verder. De verlichting in de gemeentelijke
basisschool werd vernieuwd. Hierdoor daalt het energieverbruik van ca. 44.000 kWh naar ca
9.000 kWh op jaarbasis. Deze relighting vermindert aanzienlijk de CO2-uitstoot. Thans staat
het gebouw in de steigers. De gehele school krijgt een ‘schil’ overgetrokken: muren en daken
worden geïsoleerd. De werken zullen ca. 200 werkdagen in beslag nemen. Het zal het gasverbruik met minstens 30% verminderen. De factuur én de CO2-uitstoot zullen hierbij sterk
dalen. De studie voor de plaatsing van een isolatiesysteem is lopende. Totale investeringskost
bedraagt ca. € 1.350.000.
De aankoop van gronden aan de Tuinlei, o.m. bestemd voor de herhuisvesting van de
chiro, wordt afgerond. De gemeente ondersteunt de nieuwbouw met een subsidie van ca.
€ 185.000. Jaarlijks gaat er ongeveer een subsidiepot van meer dan € 15.000 naar jeugdwerking in Schelle!
Wegens verbouwingswerken aan de zaal van taverne Ravenstein, moet de harmonie gedurende meerdere weken voor haar wekelijkse repetities elders een onderkomen zoeken. Een
oplossing werd gevonden: de harmonie kan voor die periode uitwijken naar de vroegere
garage WAHR. Na de chiro een oplossing voor de harmonie! Mooi.
De inspanningen voor de realisatie van een intergemeentelijk zwembad gaan verder. De
investerings- en onderhoudskosten (ca. € 19 miljoen) voor een zwembad liggen bijzonder
hoog. Een samenwerking met een privé partner zouden deze kosten kunnen verlagen. De procedure hiervoor wordt voorbereid. Op basis van het resultaat van deze bevraging zal dan een
locatie worden bepaald. Nagenoeg alle besturen zitten hiermee op het reeds eerder geformuleerd voorstel van ons bestuur!
In de maand mei is de Laarkapel open. De binnenrestauratiewerken worden dan tijdelijk
opgeschort. Het is meteen een gelegenheid om een eerste, zeer vage indruk op te doen van
het eindresultaat. Tegen het bouwverlof zal de volledige restauratie van dit geklasseerd
monument afgerond zijn.
Onze Sociale Bouwmaatschappij bracht in het appartementsgebouw aan de Leonard
Vereyckenplaats twee liften aan. Zo is het gebouw optimaal toegankelijk voor alle bewoners.
Een stevige dakisolatie werd op het appartementsgebouw aangebracht. Minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. Sociaal beleid en duurzaamheid vinden mekaar hier!
Dakisolatiewerken, van een eerste pakket van 50 sociale woningen met een plat dak, naderen
hun voltooiing. De aanbesteding van een tweede dakisolatiepakket van een 33 woningen
vond plaats. Het dossier ligt ter goedkeuring bij de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor
Sociale Woningen). Over enkele maanden kunnen ook deze werken starten. De investering
van de twee projecten samen beloopt ca. € 1,3 miljoen. Ondertussen is een derde pakket voor
dakisolatie in voorbereiding. Het is het vaste voornemen van de Sociale Bouwmaatschappij
om uiterlijk tegen 2019 alle daken van haar woonpatrimonium te hebben geïsoleerd. Het gaat
om niet minder dan 435 wooneenheden of 13,5% van het Schelse woningbestand. Voor het
bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen tegen 2020 met o.a. 20% minder energieverbruik en 20% minder CO2-uitstoot zet Schelle hiermee een fundamentele stap in de goede
richting.
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Europese subsidie (EFRO) wordt aangevraagd voor een grondige energetische renovatie voor
een leegstaande woning in de Albrecht Rodenbachplaats en de Edgar Tinelplaats. Dit gebeurde ook voor een grondige renovatie van het appartementsblok in de Peperstraat en de
Renaat Veremansstraat (plaatsen van liften, aanbrengen van dak- en muurisolatie, vernieuwen van het buitenschrijnwerk).
Ondertussen gaan de besprekingen verder voor de bouw van een nieuwe buitenschoolse
kinderopvang (Schellebel). Een eerste voorzichtige raming bedraagt ca. ¤ 2 miljoen.
Met de provincie en de gemeenten Niel en Hemiksem wordt verder gewerkt aan het traject
voor de fietsostrade langsheen de spoorlijn 52. Het vordert langzaam, maar zeker.
De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen kende onze gemeente het SAVE-label
(Samen Actief voor Veilig Verkeer) toe. Deze onderscheiding is gebaseerd op de vele inspanningen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de globale toegankelijkheid te verbeteren door o.a. verbetering van voetpaden en meer en veiligere fietspaden.
De toegankelijkheid van het gemeentehuis wordt verbeterd. Langs de kant van de vijver
komt een talud die moet toelaten dat iedereen gemakkelijk en zelfstandig toegang krijgt tot
het gemeentehuis.
Eind december 2017 – 14 jaar na de heropening van de treinstopplaats! – stopt de trein ook
tijdens het weekend in Schelle. Begin 2018 komen er aan de treinstopplaats 2 schuilhokjes bij.
Het aantal treinreizigers in onze gemeente stijgt gestaag. Een goede evolutie.
Onze gemeenteraad deed een opmerkelijk duurzaam voorstel: overdek het spoorwegennet
(3.607 km lang en met een breedte van ca. 12 m) met zonnepanelen en plaats op alle stationsgebouwen zonnepanelen. Dit net slingert door heel het land langs steden en gemeenten, langs KMO-, industrie- en landbouwgebieden. Het biedt vernieuwende mogelijkheden
tot burgerparticipatie aan alternatieve energie. Dit voorstel wordt overgemaakt aan de
bevoegde hogere overheden. Schelle volgt dit dossier van nabij op.
Een storm begin dit jaar bracht een grote ravage aan de speeltuin in het park aan: een boom
viel zowat in het centrum van de speeltuin. De schade was enorm. De herstelling kostte ca. ¤
25.000. Bij het begin van de paasvakantie konden kinderen zich terug uitleven in de vernieuwde speeltuin.
In overleg met Niel en Hemiksem besliste ons bestuur om de gemeentegrenzen met ANRPcamera’s (Automatische Nummerplaatherkenning) af te schermen. Zij komen op 8 plaatsen.
Deze camera’s registreren elke wagen die de gemeente binnenkomt, seinen wagens die niet
verzekerd zijn of die opgespoord worden. Ze kunnen ingezet worden voor trajectcontrole en
het sturen van vrachtwagens. De investering hiervan beloopt ca. ¤ 320.000. Daarnaast rijden
binnen onze politiezone sinds 2012, 3 politiewagens rond die uitgerust zijn met mobile ANPRcamera’ s. Of er enig verband is, is niet meteen duidelijk, maar het aantal woninginbraken en
diefstallen in onze gemeente daalt sinds 2004. Maar elke inbraak, elke diefstal is er één te
veel. Tevens groeit het aantal mensen dat wil aansluiten bij één of ander BuurtInformatieNetwerk (BIN) of een nieuwe BIN wil oprichten. Dit is alleen maar toe te juichen.
Het is overduidelijk: de komende maanden en nabije jaren staan zeer grote investeringen op
het beleidsprogramma. Is dit alles wel betaalbaar? Het is een terechte vraag. In alle duidelijkheid: onze gemeentelijke financiën zijn supergezond. Dit bestuur kan deze resem investeringen aan. Meer nog: niet zomaar verlaagde ons bestuur de personenbelasting. Deze
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belasting is de laagste van de Rupelstreek. Schelle zit hiermee in de kopgroep van de
gemeenten met de laagste personenbelasting! Investeren én belastingen verlagen: het kan
in Schelle.
Op maandag 8 mei te 19.30 uur kan je komen luisteren naar de resultaten van een ruime welzijnsbevraging bij ca. 14.000 lagereschoolkinderen vanaf het 4e leerjaar binnen de provincie.
Onze Schelse scholen namen hieraan deel. Deze bevraging gaat uit van de provincie en de
universiteit van Antwerpen. Het welzijnsbevinden van onze kinderen gaat elke ouder, elke
leerkracht, elke jeugdbegeleider en elke beleidspersoon aan. Iedereen welkom in de hal van
het gemeentehuis.
En er wordt ook gefeest: noteer dat het op 9 september Schevetorenfeest is.
En de boer hij ploegde voort…. gestadig uitkijkend naar verbetering, vernieuwing en hervorming.

Van harte,

Rob Mennes
Uw burgemeester
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HET SCHEVETORENFEEST 2017 KOMT ERAAN!
Zaterdag 9 september gaat de 6de editie van het ScheveTorenFeest van start.
In het park, op het kerkplein en in de sporthal zal u weer kunnen genieten van een bijzonder
ontspannend en gevarieerd programma.
Met onder andere topartiesten, straattheater, muziekbands, kinderattracties, Stubru-fuif,
de populaire Torekesworp en een NIEUW, uniek Lichtspektakel op de kerkgevel wordt dit
ScheveTorenFeest weer een fantastische belevenis.
Acht Schelse verenigingen zorgen ook voor smakelijke gerechten/hapjes en dranken uit 8 Europese
landen want deze editie van het ScheveTorenFeest kreeg ‘Europa’ mee als thema.
Een aantal optredende artiesten zijn ook van verschillende landen afkomstig.
Net voor de zomervakantie krijgt elke Schellenaar een brochure in de bus met daarin alle info
over het ScheveTorenFeest zoals het programma, toegang, enz.
Vanaf 21.00 tot 03.00 uur vindt er ook een Studio Brussel fuif plaats in de sporthal van Schelle.
Deze wordt zoals de voorgaande jaren georganiseerd i.s.m. Chiro Schelle.

Noteer dus nu maar al in uw agenda:

Zaterdag 9 september van 14 tot 3 uur,
Schevetorenfeest!
Niet te missen!
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Van 14 tot 03 uur:
25 optredens - 10 artiesten straattheater - 4 muziek- en coverbands
10 kinderattracties (springkastelen, dancepads, klimmuur,
babbelbox, tele-geleide bootjes, truck-parcours, ….)
Optreden Cirq’ulation Locale (finalist ‘Belgiums got talent’)
6 eet- en drankstands met europese specialiteiten
Nieuw en uniek Lichtspektakel kerkplein
Torekesworp met fantastische prijzen
Stubru-fuif ‘Was het nu 80, 90 of 2000
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Voorwoord burgemeester
Gemeentelijke Info
Openbare werken
Burgerlijke Stand en Bevolking
Leefmilieu
Noord - Zuid samenwerking
Woonbeleid
OCMW
Sociaal
Bibliotheek en Cultuur
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Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Senioren
Verkeer
Dienst vrije tijd
Toerisme
Politie
Allerlei
UIT in Schelle
Gemeentediensten

GEMEENTELIJKE INFO
Sluitingsdagen van de verschillende gemeentediensten
Gemeentehuis en Schellebel: 1 mei, 25 mei, 5 juni, 11 juli, 21 juli, 14 en 15 augustus
Bibliotheek: 1 mei, 25 mei, 5 juni, 11 juli, 21 juli en 15 augustus
Recyclagepark: 1 mei, 25 mei, 11 juli, 21 juli en 15 augustus

Afschaffing zitdagen m.b.t. het invullen van de aangifte personenbelasting op het gemeentehuis
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Directe Belastingen deelt mee dat de zitdagen in Schelle m.b.t. het
invullen van de aangifte personenbelasting, dit jaar niet zullen plaatsvinden.
Het afvaardigen van twee van hun personeelsleden in alle gemeenten gaf permanentieproblemen in het kantoor
in Boom. Schellenaren die nog hulp willen bij het invullen van de belastingbrief kunnen nog naar de zitdag in
Hemiksem of naar het ontvangkantoor in Boom.
Zitdag Hemiksem:
Locatie: Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
Tijdstip: dinsdag 30 mei van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur
Ontvangkantoor Boom:
Locatie: Jozef Van Cleemputplein 7, Boom
Tijdstip: elke weekdag in mei van 9.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd feestdagen) en in juni van 9.00 tot 15.00 uur.

Gemeenteraad
De gemeenteraadsverslagen liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat.
Een greep uit de behandelde punten:
9 MAART 2017
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• Reglement houdende: “Toekenning van een financiële last bij vergunningen voor woonprojecten.”
• Retributie op de tijdelijke inname van de openbare ruimte.
• Overname kosten verdelging wespennesten ingevolge retributiereglement Hulpverleningszone Rivierenland.
• Intentieverklaring IVEBICA: Goedkeuring.
• Verkeersreglement Witte Gevelstraat: Goedkeuring.
• Samenwerkingsovereenkomst Waterkant – Klein-Brabant in het kader van de noodplanning: Goedkeuring.
• Organisatiebeheersing: Kennisname van de GANTT-charts 2016.
• Akte kosteloze afstand van en vestiging erfdienstbaarheid op een grond gelegen Provinciale Steenweg +59.

6 APRIL 2017

• Straatnaam Vlasweg: Definitieve vaststelling.
• Ontwerp van akte verkoop van een perceel bouwgrond gelegen Pastorijstraat: Goedkeuring.
• Motie: Behoud de zelfstandigheid van kleine gemeenten en moedig samenwerkingsverbanden aan.
• Motie: Duurzaamheidsconcept: Oproep voor verdere studie en plaatsing van zonnedaken boven het spoorwegennet.

• Algemene Vergadering van Integan dd. 19.05.2017: Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.
• Algemene Vergadering van Integan dd. 19.05.2017: Vaststelling van de agenda.
• Buitengewone Algemene vergadering van IGS Schelde-Landschapspark dd. 07.06.2017: Aanduiding en mandatering van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

• Verzoek van de gemeente aan het IGS-SLP om over te gaan tot vroegtijdige ontbinding van het IGS ScheldeLandschapspark, dienstverlenende vereniging.

• Reglement zwemkaarten: Goedkeuring.

OPENBARE WERKEN
Werken Steenwinkelstraat
De aannemer doet al het mogelijke om de werken snel vooruit te laten gaan.
Door enkele onvoorziene problemen werd de planning als volgt aangepast:
• De aannemer werkt aan de onpare straatzijde de parkeerplaats, het fietspad en
voetpad verder af tot aan de Zinkvalstraat
• De werken aan het rijweggedeelte + onpare straatzijde ( voetpad, fietspad) in de Steenwinkelstraat worden tijdelijk stopgezet;
• De aannemer voert versneld rioleringswerken uit in de Tuinlei vanaf de Steenwinkelstraat tot aan de Oude
Bosstraat. De afwerking van deze straat volgt verder op de rioleringswerken. De gehele Tuinlei wordt verder afgewerkt.
• Voor de wegfunderingswerken in de Steenwinkelstraat (tussen Tuinlei en Rozenstraat) verdiept Eandis momenteel de gasleiding waarna de huisaankoppelingen worden uitgevoerd.
• Na de werken in de Tuinlei en de aanpassingen van de nutsleidingen in de Steenwinkelstraat werkt de aannemer
de Steenwinkelstraat tussen Tuinlei en Rozenstraat verder af
• Als de rioleringswerken in de Tuinlei zijn afgewerkt start de aannemer de rioleringswerken in de
Steenwinkelstraat tussen Rozenstraat en de Hooghe weg.
In Zone 2 (grondgebied Aartselaar) werden de werken tijdelijk stopgezet.

• Het gemeentebestuur van Aartselaar stelt vast dat de riolering niet meer in goede staat is. Zij wenst deze te ver•
•

vangen in het kader van dit project. Deze werken kunnen pas opgestart worden na de nodige beslissingen van de
gemeenteraad van Aartselaar en de goedkeuring van de rioolbeheerder Pidpa.
De ontsluiting naar de A12 via Bist is dus van tijdelijke aard.
De aannemer probeert er alles aan te doen om de vooropgestelde timing van 220 werkdagen te handhaven.

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING
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
BUHA Velibor en TRIFUNOVIC Lana
BERINGHS Mark en DE DECKER Kim
DE GRAEF Peter en DE BLOCK Anke
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Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar)
20.05.1967
VERMEEREN Sylvain en HUYGE Fernanda
24.06.1967
TOCK Edmond en LAUWERS Lisette
01.07.1967
MENNES Hugo en NUYTS Rita
01.07.1967
DE CORTE Willy en DAEMS Regina
01.07.1967
EYCKMANS Norbert en DE BONDT Carolina
08.07.1967
EECKELEERS Maurice en KALINGART Gerda
08.07.1967
IELEGEMS Cyriel en BRUYNDONCKX Rosa
12.07.1967
VAN DER JEUGHT August en VAN DER AUWERA Magda
15.07.1967
STRUYF Henri en MEYVISCH Irene
20.07.1967
TALBOOM Roger en VERMEIREN ELZA
22.07.1967
SERRIEN Alfons (Fonny) en VAN DYCK Maria (Magda)
05.08.1967
BOEYNAEMS Roger en VAN AELST Loretta
19.08.1967
HUYCK Walter en VEREYCKEN Jozefina
26.08.1967
VAN WOUWE Robert en GEYSEMANS Marie
Diamanten jubileum (60 jaar)
29.06.1957
MEYERS François en OP DE BEECK Marie
09.07.1957
CLOOTS Gustaaf en VERDIJCK Mariette
13.07.1957
DE PROFT Marcel en BRITS Maria (Marie-Louise)
03.08.1957
MOORTGAT Jan en SIENACK Lea

LEEFMILIEU
Ophaling afval
Restafval: 4, 11, 18 en opgelet vrijdag 26 mei – 1, 8, 15, 22 en 29 juni – 6, 13, 20 en 27 juli – 3, 10, 17, 24 en 31 augustus
GFT+ en PMD: 11 mei en opgelet vrijdag 26 mei PMD en zaterdag 27 mei GFT+, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3, 17 en
31 augustus
Papier en karton: 18 mei, 22 juni, 27 juli en 24 augustus

Minaraad
De Minaraad kwam bijeen op 14.02 en besprak o.m. volgende punten:
• Zwerfvuilactie scholen/minaraad/verenigingen
• Wandeling Niels Broek minaraad 29.04.2017
• Volkstuin Aerdborg
• Eco-comedyshow “De Smoestuinier” – Open Minaraad op 2 mei
• Viering 20 jaar Natuurbeheer Gemeentelijk Natuurgebied Kelderijlei
• Bijenhotels – bloemenakkers
• Bomen gemeentelijk park
• Trage wegen Schelle: stand van zaken
• Autoluwe zondag 17 september 2017
• Ondersteuning i.s.m. IGEAN klimaatactieplannen – burgemeestersconvenant

Infoavond renovatie audits
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Is je woning klaar voor de volgende 30 jaar? Zit je goed op het vlak van comfort? Is je energiefactuur niet te
hoog? Of zou het toch beter kunnen? Wil je je woning renoveren, maar weet je niet waar te beginnen?
Je woning “energiezuinig” maken lijkt een hele opdracht. Met de renovatie audit willen wij je daarbij helpen.
Tijdens deze audit word je woning onder de loep genomen door een expert. Alle onderdelen van je woning
worden bekeken. Denk hierbij aan het dak, de gevels en vloer, de beglazing, de verwarming, de verlichting,

het waterverbruik,… Ook de mogelijkheden voor het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen worden in kaart
gebracht.
Het resultaat is een overzichtelijk verslag waarin allerlei maatregelen worden beschreven, specifiek voor jouw
woning. Daarnaast krijg je ook advies over eventuele premies en financiering. Je kiest dan zelf welke maatregelen
je kan en wil uitvoeren en welke bijhorende besparingen je daarmee kan realiseren. Sommige maatregelen vragen
immers een grotere investering dan andere.
Maar alle maatregelen geven een meerwaarde aan je woning en je comfort.
Voor het uitvoeren van de renovatie audits in het samenwerkingsgebied van IGEAN, hebben E-Manager en de energie coöperatieve ZuidtrAnt de handen in elkaar geslagen. Zij zullen de audits uitvoeren tegen een vooraf vastgestelde kostprijs en volgens een uniform stramien. Zo moet je zelf niet meer op zoek naar een partner en kan je snel
van start gaan. De gemeente moedigt dit initiatief aan met een subsidie.
Wil je hierover graag meer informatie? Kom dan naar de infoavond die IGEAN samen met de gemeente en de verschillende partners organiseert op woensdag 7 juni om 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis.
Mocht deze datum je niet schikken, dan kan je ook steeds terecht op een infoavond in een buurgemeente.
Je vindt alle data en verdere info terug op de website van IGEAN, www.igean.be.

Groepsaankoop zonnepanelen
Is het nog rendabel om zonnepanelen te plaatsen?
Voor het vierde jaar op rij organiseert de provincie Antwerpen een groepsaankoop zonnepanelen. We zorgen voor
een totale begeleiding, van offerte tot oplevering van je installatie.
Waarom zelf elektriciteit opwekken?
Er zijn vele voordelen aan het plaatsen van zonnepanelen, de belangrijkste zijn:
• een energiefactuur die onmiddellijk lager is
• de installatie is in minder dan 10 jaar terugverdiend
• lokale groene stroom opwekken zonder milieuschadelijke CO2-uitstoot of afval is beter voor het milieu en je
gezondheid
• minimaal onderhoud nodig en een lange levensduur van minimum 25 jaar
• stimuleren van lokale tewerkstelling
• minder afhankelijk van buitenlandse energie
Hoe doen we dit?
Het project zorgt voor de plaatsing van een
“sleutel-op-de-deur” zonnepanelensysteem. Dit
zijn de verschillende fasen van de groepsaankoop:
• gratis en vrijblijvend inschrijven van 30 mei tot
8 augustus
• je ontvangt einde augustus een persoonlijk voorstel op maat en je kan het aanbod accepteren tot en met 2 oktober
• na acceptatie van het persoonlijk voorstel word je uitgenodigd op een informatieavond
• de installatie wordt volledig afgewerkt inclusief monitoring
• je installatie wordt gebruiksklaar opgeleverd met een elektrische keuring inbegrepen, je ontvangt de nodige
informatie- en garantiedocumenten en we helpen je bij het aanmelden van je installatie bij de netbeheerder
• we bieden steeds ondersteuning bij vragen en klachten
Zijn zonnepanelen nog rendabel?
Er zijn geen premies, groenestroomcertificaten of belastingverminderingen meer voor nieuwe installaties van zonnepanelen. Je dient ook een prosumentenvergoeding te betalen om elektriciteit op het net te zetten. Is een eigen
installatie dan nog wel financieel interessant?
Zonnepanelen zijn bijna steeds op minder dan 10 jaar terugverdiend, zowel voor bestaande woningen als bij nieuwbouw. Als je weet dat een installatie een levensduur van minstens 25 jaar heeft en je geld op de bank niets meer
opbrengt, zijn zonnepanelen een zeer interessante investering.
Meer informatie en vrijblijvend inschrijven doe je via www.samengaanwegroener.be of bel het gratis nummer
0800 26 177.
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Samenaankoop groene energie
Wil je besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met
de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Ook onze gemeente steunt dit initiatief.
De groepsaankoop was in 2016 buitengewoon succesvol met meer dan 114.000 inschrijvingen, waarvan 84.000 het
persoonlijk voorstel accepteerden en overstapten naar een goedkoper energiecontract.
De vrijblijvende inschrijvingsperiode voor de 8ste editie loopt van 1 juli 2017 tot en met 10 oktober 2017. Inschrijven
kan via www.samengaanwegroener.be.
Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je in september ook inschrijven op het gemeentehuis (milieudienst).
Breng dan zeker je laatste afrekeningsfactuur mee.
Als je vorig jaar deelnam aan de actie, tekende je in voor een éénjarig contract en dien je je opnieuw in te schrijven.
Over het verdere verloop van de actie zal gecommuniceerd worden in het infoblad van september-oktober. Neem
voor verdere vragen gerust contact op met de milieudienst, 03 871 98 52.

Terugbetaling kosten wespenverdelging
De zomer komt dichterbij. De komende maanden kan je dan ook talrijke nuttige insecten zoals wilde bijen en hommels zien rondvliegen. Sommige insecten zoals wespen zorgen echter ook voor overlast.
Een wespennest in je huis of tuin kan je tegen betaling laten verdelgen door de brandweer (brandweer Boom
03 844 93 10). De verdelging kost forfaitair 36,30 euro voor één of meerdere wespennesten die gelijktijdig moeten
verdelgd worden op hetzelfde adres of waarvoor binnen de maand moet teruggekeerd worden.
De gemeente besliste om vanaf 1 januari 2017 de kosten voor de verdelging van wespennesten bij particulieren in
Schelle op zich nemen. De terugbetaling van de kosten kan je, nadat je de factuur van de brandweer hebt voldaan,
aanvragen via het formulier “Overname kosten verdelging wespennesten” dat je terugvindt op de gemeentelijke
website of bij de milieudienst.

Uitschrijven gedrukte versie witte en gouden gids
Als milieubewuste gemeente kiest Schelle samen met FCR Media, de uitgever van de papieren versies van goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Wanneer je de gedrukte papieren
gids niet meer gebruikt kan je jezelf uitschrijven.
Wie zich uitschrijft voor 15 augustus 2017 zal bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen.
Uitschrijvingen na deze datum gelden pas bij de bedeling van 2018.
Bedrijven of adressen opzoeken kan ook steeds via www.goudengids.be en www.wittegids.be. Je kan bovendien
ook gebruik maken van de app goudengids.be.
Uitschrijven kan je via http://www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen.

Is jouw afval uit het goede hout gesneden?
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De voornaamste doelstelling van een recyclagepark bestaat erin om zoveel mogelijk materialen te sorteren voor
recyclage. Daarom worden er momenteel dan ook al meer dan 25 verschillende afvalstromen selectief ingezameld.
Ook de afvalfractie hout wordt apart gesorteerd. Maar dit kan eigenlijk nog beter. Vanaf 1 april 2017 werd het hout
opgesplitst in ‘onbehandeld’ en ‘behandeld’ hout. De sorteerregels wijzigen maar het tarief blijft behouden en is
hetzelfde voor behandeld en onbehandeld hout.

Onbehandeld hout
Kisten
Paletten
Planken
Massief hout
Zuiver timmerhout

Behandeld hout
Meubels
Vezel-/spaanplaten
Deuren en ramen
Parket
Panlatten
Sloophout
Bekistingshout

Geschilderd hout
Perspaletten
Osb
Triplex, multiplex
Hardboard
Mdf, hdf
Laminaat

Let op: meubels uit elkaar halen - minimum aan metaaldelen (nieten, klemmen, spijkers, schroeven) minimum aan vernis en verf
Niet toegelaten…
Bevuild hout (cement, olie, duurzaamheidsmiddelen, plastic, teer, draad,…)
Treinbiels – rotan – beschimmeld hout
Snoeihout – boomstronken – wortels

Hoort wel bij…
Grofvuil
Groenafval

Logisch sorteren
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NOORD-ZUID SAMENWERKING
Amnesty International
Spring eens binnen op onze schrijfavond! Een halfuurtje is voldoende tijd voor rechtvaardigheid.
Amnesty International wil alle mensen tot hun recht laten komen. Het recht dat hen toekomt op basis van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Onze afdeling van Amnesty International houdt elke 3de dinsdagavond van de maand een schrijfavond in het
gemeentehuis in de Eduard Wilssenszaal (inkom Fabiolalaan).
Je kunt vrij komen schrijven tussen 18.15 en 19.50 uur.
Wij hebben voor jou een modelbrief klaar die je alleen hoeft over te schrijven en te ondertekenen. De voorbeeldbrief,
pen, papier, enveloppe en postzegels zijn voorhanden. Wij vragen je enkel de prijs van de postzegel. Wij bieden je
tevens graag een gratis kopje koffie of thee aan van Oxfam.
Surf ook eens naar www.aivl.be en klik op de Goed nieuwsberichten; brieven schrijven is wel degelijk een sterk
actiemiddel om gerechtigheid te brengen.
Wij schrijven op dinsdag 16 mei en dinsdag 20 juni.

Mondiale raad
De Mondiale raad vergaderde op 07.02.2017 en besprak de volgende punten:
• Tournée Mondiale
• Financiën
• Wereldmeerdaagse Boom – ‘kasspijssysteem’
• Huiskamergesprekken over de vluchtelingencrisis

WOONBELEID
Vlaamse overheid lanceert ‘ik BENOveer’-campagne
Gewoon renoveren? Wie verstandig is ‘BENOveert’. Met de B van ‘beter’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties. En ook grondiger, goed gepland en met deskundig advies. Zo bewijs je niet alleen het milieu een grote
dienst. Je geniet van een aanzienlijk lagere energiefactuur, van merkbaar meer wooncomfort en je zorgt voor een
toekomstbestendig huis dat veel meer waard is…
Dat beseffen ook de 4 bekende Vlamingen die de hoofdrol spelen in de sensibiliserende ‘Ik BENOveer’-campagne
die het Vlaams Energieagentschap (VEA) lanceert. Hierin geven bekende Vlamingen Filip Deslee, Leonie Gysel, Jan
Hautekiet en Ivo Mechels het goede BENOveer-voorbeeld. Elk met hun eigen BENOvatie-argumenten.

Vlaanderen BENOveert
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Om de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van het ‘Renovatiepact’ te halen, is het de ambitie dat tegen 2050
elk huis of elk appartement in Vlaanderen even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Om die ambitie te realiseren, moeten we vandaag al anders gaan denken over onze woningen.
Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren - dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht - gaat niet ver genoeg.

Daarom introduceert de Vlaamse Overheid het nieuwe werkwoord BENOveren en stelt de brochure ‘BENOveren:
wat, waarom en hoe’ ter beschikking. BENOveren staat voor BEter reNOveren. Met hogere ambities op het vlak van
energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.
BENOveren in plaats van ‘gewoon te renoveren’ betekent niets dan voordelen voor de kandidaat-renoveerder. Maar
de emotionele motivatie om aan het BENOveren te slaan, is voor iedereen anders. Vijftigers hechten veelal het
meest belang aan het esthetische karakter erin en de waardevastheid van een woning, terwijl jongere mensen eerder BENOveren om energie te besparen of om hun wooncomfort te verhogen. Wie milieubewust is en aan de toekomstige generaties denkt, zal dan weer BENOveren om zijn C02-uitstoot te beperken.

Premies voor wie BENOveert
De netbeheerder (Eandis of Infrax) geeft aparte premies voor wie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas plaatst. Ook de plaatsing van een zonneboiler of een warmtepomp krijgt extra ondersteuning.
Nieuw vanaf 2017 is de totaalrenovatiebonus. Wie minstens 3 maatregelen combineert, krijgt bovenop de individuele premies nog eens extra bonussen.
Voor een ingrijpende energetische renovatie met een E-peil van maximaal E-90 krijg je vanaf nu ook gedurende
5 jaar een korting van minstens 50% op de onroerende voorheffing. Bij E-60 (BENOvatiedoelstelling), krijg je 5 jaar
lang zelfs een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing.
Meer info:
www.energiesparen.be/subsidies
www.energiesparen.be/ikBENOveer
www.facebook.com/ikBENOveer
www.twitter.com/ikBENOveer

OCMW
Juridische dienst
De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19.00 tot 20.00 uur op volgende data:
• donderdag 11 mei 2017
• donderdag 8 en 29 juni 2017
• donderdag 13 en 27 juli 2017
• donderdag 10 en 31 augustus 2017
Hier kan je terecht voor gratis juridisch advies en informatie.

Raadsvergadering van het OCMW
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 30 mei 2017
• dinsdag 27 juni 2017
• dinsdag 25 juli 2017
• dinsdag 29 augustus 2017
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SOCIAAL
KOBO (kinderopvang Boom & omstreken)
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
E-mail: info@kinderopvangkobo.be
Website: www.kinderopvangkobo.be
Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur

Rode Kruis: data bloedinzameling 2017
Dagelijks paraat staan om levensreddende transfusies te verzekeren is één van de belangrijkste taken van het Rode Kruis.
Zo hoopt het Rode Kruis opnieuw te mogen rekenen op uw aanwezigheid tijdens de
bloedinzameling die zal plaatsvinden in de hal van het gemeentehuis op volgende data:
woensdagen 10 mei en 9 augustus 2017 tussen 17.30 en 20.30 uur.

Wat is een beroerte?

Een beroerte is een medische aandoening, waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Zo’n
herseninfarct kan ontstaan door afsluiting van een bloedvat en hersenbloedingen.
Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte. Deze aandoening heeft vaak invaliditeit als gevolg en is een
belangrijke doodsoorzaak. Welke verschijnselen optreden en in welke mate de patiënt kan herstellen, is sterk
afhankelijk van het soort beroerte, de regio en de grootte van het beschadigde hersengedeelte.
Snel reageren kan een verschil maken! Stel je die symptomen vast, reageer dan onmiddellijk en contacteer 112. Door
snel in te grijpen, kan je hersenschade beperken en mogelijk een leven redden.
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Word gastgezin en beleef een internationaal avontuur!
Midden augustus 2017 verwelkomt Youth For Understanding (YFU) opnieuw tientallen jongeren vanuit alle hoeken
van de wereld. Voor deze uitwisselingsstudenten zoeken we leuke gezinnen. De jongeren zijn tussen 15 en 18 jaar en
blijven hier voor een semester of volledig schooljaar. De bedoeling is dat zij meeleven in een Vlaams gastgezin en
lessen volgen in een lokale middelbare school. Ze ervaren met andere woorden het leven van een Vlaamse tiener en
worden op die manier ondergedompeld in onze Vlaamse cultuur. Het is zowel voor de student als voor het gastgezin een verrijkende ervaring.
Via internationale uitwisselingen wil YFU jongeren leren omgaan met een andere manier van leven.
Ze ontdekken zichzelf in een hele andere context, verleggen hun grenzen, leren opener te zijn, kweken verantwoordelijkheid,… Daarnaast leren ze een andere cultuur respecteren. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen
aan een wereld met groeiend intercultureel begrip, wederzijds respect en sociale verantwoordelijkheid tussen jongeren, gezinnen en gemeenschappen.
Contacteer vrijblijvend voor meer informatie:
YFU vzw, Frans Halsvest 92, 2800 Mechelen, 015 69 00 85, www.yfu.be, info@yfu.be

BIBLIOTHEEK EN CULTUUR
I V E B I C

N I E U W S

-

B I B L I O T H E E K

E-Boeken
Elektronisch lezen zit in de lift. De bib leent op dit moment een beperkt aantal e-readers uit, waarop je maximum
5 e-boeken kunt laten plaatsen. De e-boeken werden opgenomen in de publiekscatalogus.
Er komen geen extra kosten bij het uitlenen van een e-reader en een e-boek. De gewone uitleenperiode van 4 weken
is van toepassing. Probeer het eens uit!

IJsjes in de bib
Omdat het vorig jaar zo lekker was, willen wij ook dit jaar de mensen trakteren op een bolletje ijs. De ijskar zal weer
voor de deur staan. Op woensdagnamiddag 24 mei, tussen 14.00 en 17.00 uur, kunnen alle passanten aan de balie
van de bib een bonnetje halen voor een gratis ijsje. Aanbod zolang de voorraad strekt.
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: woensdag 24 mei 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Toegang en deelname: gratis

Grote boekenverkoop
Van 26 juni tot en met 8 juli houdt de bibliotheek tijdens de openingsuren een grote boekenverkoop.
De bib verkoopt enkele honderden boeken, zowel fictie als non-fictie, jeugd en volwassenen. Ook een klein aantal
vreemdtalige boeken.
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: van 26 juni tot en met 8 juli 2017, tijdens de openingsuren van de bib
Toegang en deelname: gratis
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Zomerspaaractie 2017
Om het lezen bij kinderen aan te moedigen organiseren de bibliotheken van de Rupelstreek ook deze zomer een
spaaractie. Kinderen kunnen in elke bib in de Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor de gelezen boeken krijgen ze
stempels. De spaarkaart is in elke Rupelbib geldig! Wanneer de kaart vol is krijgen de kinderen een verrassing. Uit
alle ingeleverde kaarten loten wij na afloop van de actie enkele gelukkigen. Voor hen is er een “zomerse” prijs weggelegd. En voor de beste lezer is er uiteraard een aanmoedigingsprijs!
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: van 1 juli tot en met 31 augustus 2017
Toegang en deelname: gratis
Binnenbrengen spaarkaarten: tot en met zaterdag 9 september
Info over bovenstaande activiteiten:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• 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

-

B I B L I O T H E E K

Momenteel kan je in onze bibliotheek een tentoonstelling met 24 cartoons bekijken. Onder
andere Eva Mouton, Stefan Verwey en Kamagurka leveren een geanimeerde blik op boeken,
boekenverzamelaars en de bibliotheekwereld.
Kom zeker eens langs!

© Stefan Verwey

Verhalenparade
Voorlezen is in de bibliotheek van IveBiC een traditie. Het is een gezellige activiteit
en tegelijk van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen omdat het hun fantasie en taalgevoel stimuleert. En je kindje maakt op een fijne manier kennis met
boeken.
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 genieten van een kopje koffie of thee. Het voorleesuurtje vraagt enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op
voorhand in te schrijven.
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: woensdagen 10 mei en 16 juni 2015 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
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle
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© Stefan Verwey

Cartoons in de bib

Verrassingen in je valies
Voor leerkrachten die tijdens het schooljaar te weinig tijd hebben om te lezen, organiseert de bib voor de 2de keer
‘Verrassingen in je valies’.
Wil je tijdens de zomervakantie de pareltjes uit de jeugdliteratuur (her)ontdekken?
Probeer 5 verrassende jeugdboeken uitgekozen door het bibliotheekpersoneel. Je mag zelf de leeftijdsgroep aangeven. Bij elk boek proberen we een recensie te voorzien. Zo kan je je oordeel toetsen aan dat van andere volwassen kinderboekenlezers. In ruil vragen we om een zomerse foto te nemen (op reis, in de tuin, aan zee,…) van je favoriete boek uit het pakket.
In september zorgt de bib voor een boekenstand met de favoriete leesboeken.
Misschien willen je leerlingen je boek dan ook uitproberen?
Vraag je pakket vooraf aan via de infobalie, mail of telefoon.
Praktisch
Aanvraag pakket:
• 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

Muziek: Lisztsalon
Een verrassend pianoconcert met een straf verhaal over Frans Liszt.

Gij die houdt van een straf verhaal. Gij die houdt van romantische muziek met
een zwart randje. Gij tenslotte die houdt van de grote, unieke en verbluffende
Franz Liszt. Gij moet naar mijn salon komen! Gij moet natuurlijk niks. Maar het
zou mij een groot plezier doen mocht ge komen. Want ik wil u ’t een en ander
vertellen. Over die Franz Liszt onder andere.

© Laura Vandermeulen

Beste vrienden,

Ach, er is al zoveel over hem verteld. Over zijn vingers die sneller pianospelen dan hun schaduw. Over zijn magnetische
invloed op vrouwen. Over zijn religieuze extravagantie, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Maar toch zult gij
verschieten wat ik nu weer te vertellen heb. En van zijn muziek zult gij ook verschieten. De eerste Mefistowals kent ge
misschien wel. Maar wat denkt ge van zijn Consolations? En van zijn Grijze Wolken? En zo is er nog ’t één en ander.
Enfin, redenen genoeg om eens af te komen zou ik zeggen. Gij zult er geen spijt van krijgen. Gij zult achteraf tegen uw
vrienden kunnen zeggen: wat ik nu weer allemaal van die Liszt heb gehoord, dat houdt ge niet voor mogelijk. Allez, tot
binnenkort dan. En breng die vrienden anders maar ineens mee. Hoe voller mijn salon hoe gezelliger.
Tot in het Lisztsalon!
Het Lisztsalon is meer dan alleen een concert. Via prachtige pianoklanken én onderhoudend woord maak je op een
vermakelijke manier aangenaam kennis met Frans Liszt.
De pianist, Eric Vandermeulen, kreeg een klassieke opleiding aan het conservatorium van Antwerpen en leidt jou op
een speelse wijze door het leven en werk van deze Hongaarse componist.
Praktisch
Locatie: De Plukboerderij, Steenwinkelstraat 499, Schelle
Tijdstip: zondag 21 mei 2017 om 11.00 uur
Toegang VVK: € 9 / € 7 (-26 j / leerlingen-leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)
Toegang kassa: € 11 / € 9 (-26 j / leerlingen-leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)
Info en 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 en Cultuurraad Hemiksem-Schelle

19

Leeskring
Mario Vargas Llosa en Lydia Davis
Hou je van lezen en wil je graag jouw ervaring delen met gelijkgestemden? Of ben je soms je weg kwijt in het ruime aanbod van
boeken en wens je de mening van een kenner? Dan is de leeskring
iets voor jou.
Tijdens de leeskring bespreken we boeken die literair iets te betekenen hebben of die, in hun tijd, heel wat in beweging brachten. Ook op persoonlijke leesinteresses kan worden ingegaan. 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 oorspronkelijke idee achter het boek.
Uiteraard valt niet elk boek onmiddellijk bij iedereen in de smaak, maar dat maakt de gesprekken over het gelezen
boek juist zo boeiend. Nadien ga je naar huis met een voldaan gevoel en een gegroeid respect voor het boek en de
schrijver. In mei staat het boek “Het ongrijpbare meisje” van Mario Vargas Llosa centraal en in juli belichten we
“Bezoek aan haar man” van Lydia Davis.
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 30 mei en 4 juli 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Toegang: 8 euro / 6 euro(inwoners Hemiksem en Schelle) per sessie
Info en 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

Ontdek vergeten liedjes van over de hele wereld
Familievoorstelling “Liedjes met wortels” - Zonzo Compagnie (5+)

© Wouter Van Looy

Duik met zangeres Soetkin Baptist en luitist Jan Van Outryve in de
gigantische jukebox van Alan Lomax en maak kennis met vergeten
liedjes van over de hele wereld.
Misschien ben je hem ooit tegengekomen, die man die met zijn microfoon en bandopnemer
de hele wereld afreisde. Misschien zette hij ooit een opnametoestel onder de neus van jouw
grootmoeder en zong ze een nieuwe schat voor zijn geweldige archief. Alan Lomax heet hij
en hij had een droom: een enorme “global jukebox” maken. Daarvoor maakte hij overal ter
wereld opnames van liedjes die we ons anders niet meer zouden herinneren. Stuk voor stuk
kleine parels die in de schatkamer van Alan Lomax zorgvuldig worden bewaard.
Ook Jan Van Outryve en Soetkin Baptist doken in deze gigantische verzameling en brengen je een concert vol vergeten ballads, tarantella’s en slaapliedjes.
“Bijzonder mooi vertolkte liedjes over
leven en dood, geluk en verdriet, met een
heel eenvoudig, ouderwets voorleesverhaaltje ertussen. Je kon een speld horen
vallen.”
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Zang: Soetkin Baptist
Ukelele en luit: Jan Van Outryve
Kostuums en vormgeving: Lotte Stek

© Wouter Van Looy

© Wouter Van Looy

De Standaard 3.11.14

Praktisch
Locatie: De tuin van Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 48, Schelle
Tijdstip: zaterdag 3 juni 2017 om 15.00 uur
Toegang: 9 euro / 6 euro(-18j) -2 euro korting per ticket voor leden Gezinsbond
Info en 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 en Cultuurraad Hemiksem-Schelle

Gilliotmarkt
Jubileumeditie
Dit jaar is de Gilliotmarkt toe aan een heus jubileum, 10 jaar. Dat zijn 10 edities vol
interessante activiteiten, fascinerende lezingen, veel bezoekers en talloze bewonderende blikken. Aan dat jubileum zal er dan ook niet zomaar voorbijgegaan worden.
© Dirk Verlinden

En op welke manier kan je dat beter doen dan door een imposante uitbreiding? Het
is dan ook met veel trots dat het museum je op die dag de Pozzo-collectie voorstelt.
Meer uitleg over deze prachtige collectie bekom je o.a. aan de hand van een boeiende lezing van Dr. Mario Baeck.
Op de vorige Gilliotmarkt kon het publiek genieten van de première van een documentaire over de sociale aspecten in de Gilliotfabriek. Het werd een groot succes. In navolging daarvan is er, in samenwerking met de Karel de
Grote Hogeschool, een heuse app ontwikkeld boordevol informatie over de geschiedenis van Gilliot. Op de
Gilliotmarkt stellen we deze app graag aan je voor.
In de cafetaria van het heemmuseum kan je terecht voor een hapje en een drankje en
zoals bij vorige edities kan je ook dit keer een bezoekje brengen aan de boeiende tegelmarkt met tal van standhouders.
Praktisch
Locatie: Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Tijdstip: zondag 18 juni 2017 van 10.00 uur 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

Johan Verminnen & groep
Vlaanderen Feest 2017

© Johan Jacobs

In 2017 vieren we Vlaanderen Feest! met een groot monument en een waar boegbeeld van de Nederlandstalige
muziek, Johan Verminnen.
Hij brengt een programma vol met klassiekers en pakkende parels uit zijn indrukwekkend en rijkgevuld repertoire. Van ‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Brussel’ en
‘Rue des Bouchers’ tot ‘Ik wil de wereld zien’ en ‘Mooie dagen’. Stuk voor stuk
nummers die behoren tot ons collectief geheugen. Ook de prachtige liedjes uit
zijn nieuwste album “Tussen een glimlach en een traan” zullen op deze avond aan
bod komen.
Een optreden van Johan Verminnen is één en al emotie en sfeer en daardoor uitermate geschikt voor fijnproevers en enthousiaste genieters.

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle (benedenhal), Fabiolalaan 55
Tijdstip: vrijdag 7 juli 2017 om 20.00 uur
Toegang VVK: 9 euro/7 euro (-26 j/leerlingen-leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)
Toegang kassa: 11 euro/9 euro (-26 j / leerlingen-leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)
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Info en 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, Gemeentebestuur Schelle, Gemeentebestuur Hemiksem en Cultuurraad
Hemiksem-Schelle

Schorremorrie
Een supertoffe afsluiter van de zomervakantie
Tijdens Schorremorrie sluiten we de zomervakantie spetterend af
met meer dan 40 activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Ga aan de slag in leuke workshops zoals “een superheldenmasker
maken”, “jojo’s versieren”, “knotsgekke brillen in elkaar knutselen” of
laat een gek sprookjeskapsel maken in je haar.
Je kan ook met het hele gezin minigolf spelen of gezellig waterfietsen.
Voor de allerkleinsten is er o.a. een ballenbad, een springkasteel en kleuterkriebeldroom.
Ook De Steiger Boom, CC Aartselaar en IveBiC Hemiksem-Schelle zijn van de partij!
Tip: wie met de fiets komt, krijgt een leuk cadeautje!
Praktisch
Locatie: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom
Tijdstip: zondag 27 augustus 2017 van 13.00 uur tot 18.00 uur
Toegang VVK: € 5 / gratis (t.e.m. 3 jaar) – VVK binnenkort via www.deschorre.be
Toegang kassa: €7 / gratis (t.e.m. 3 jaar)
Korting: € 1 voor leden van Prova, Gezinsbond, Natuurpunt en Grabbelpas (breng zeker je lidkaart mee)
Parking: €3
Info en organisatie: De Schorre i.s.m. tal van partners, 03 880 76 00, onthaal@deschorre.be

ACTIVITEITEN ACADEMI E VOOR MUZI EK EN WOORD H EMI KSEM - SCH ELLE - N I EL

Infodag
Wil jij graag muziek leren maken? Wil je graag toneel leren spelen of een
echte woordkunstenaar worden? Op zaterdag 17 juni 2017 opent de
Academie voor Muziek en Woord haar deuren! Om 10.00 uur start een spectaculaire show waarin alle instrumenten, die je kan leren aan de academie,
aan bod komen. Nadien is er de mogelijkheid om alle instrumenten uit te
proberen op onze instrumentenbeurs. Ook de woordafdeling zal present
zijn en jullie graag info geven die je wenst.
De Academie voor Muziek en Woord is er voor iedereen en voor elke leeftijd!
Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 uur tot 12.00 uur
Toegang: gratis
Info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem,
03 288 27 30, www.academiehsn.be
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© We Have Heart

Obstakelbanen, trampolines, zweefmolens, gocarts, ponyritjes zorgen
voor een onvergetelijke dag!

Laureatenconvert
Dit wordt een mooi aperitiefconcert. De directeur van de academie luistert
met plezier een jaar lang naar al de leerlingen woord en muziek. Op dit concert tonen een aantal leerlingen die afstuderen in de lagere, middelbare of
hogere graad en gekozen worden door de directeur, nog één keer hun
prachtige werk. Alle laureaten van de academie zijn aanwezig en komen na
het concert eveneens hun diploma in ontvangst nemen. Kom je hen mee feliciteren?
Praktisch
Locatie: Depot Deluxe , Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: zondag 25 juni 2017 om 10.30 uur
Toegang: gratis
Info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be

Laatste nootjes
Feest, feest en nog eens feest!
De academie zal ook dit schooljaar op grootse wijze afsluiten.
De “Laatste Nootjes” is dan ook de apotheose van een jaar
van musiceren, voordragen, toneel spelen, samen spelen,…
van een jaar hard werken.
De academie stelt haar grote en kleine ensembles aan je voor,
de klassen “samenzang” en haar leerlingen “woord” proberen
je op deze schitterende slotconcerten alvast in de juiste stemming te brengen voor een hele fijne en deugddoende zomer!
Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: woensdag 28 juni concert 1: 18.00 uur en concert 2: 19.30 uur
Toegang: gratis
Info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
Organisatie van al deze activiteiten door de Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel

Inschrijven schooljaar 2017-2018
Je kan inschrijven in Hemiksem, Schelle en Niel vanaf:
• 15 juni t.e.m. 30 juni
• 1 september t.e.m. 30 september
Tijdens de openingsuren van het secretariaat. Zie website www.academiehsn.be.
Denk eraan je rijksregisternummer mee te brengen. Dit vind je terug op je identiteitskaart of op je SIS-kaart.
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 je in te schrijven, want voor sommige vakken zijn de plaatsen beperkt.

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!
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SENIOREN
Senioren dansnamiddag op 24 augustus
Op donderdag 24 augustus van 13.30 uur tot 17.30 uur zal zoals de voorbije jaren de dansnamiddag plaatsvinden in
het sportcafé van de voetbal, Kapelstraat 140.
DJ Hubert, ondertussen een vaste waarde, brengt zangeres Frieda Roc mee. Het belooft weer een succes te worden.
Kaarten, aan de prijs van € 8, kunnen bekomen worden op de infodienst van de gemeente vanaf 15 juli. Ook zullen
ze je aangeboden worden door leden van de seniorenraad of door leden van ouderenverenigingen.

Sporteldag op 19 september
De seniorenraden van Hemiksem en Schelle organiseren op dinsdag 19 september gratis een grote sporteldag. We
starten om 10.00 uur in Schelle met een keuze uit een begeleide wandeling of fietstocht.
Tot 13.00 uur kan je doorlopend deelnemen aan petanque en minigolf. Ook is er een initiatie boogschieten voorzien
aan het kerkplein. In en rond Depot Deluxe kan je van 13.00 uur tot 17.00 uur kennis maken met bekende en minder bekende sporten zoals ping pong, lijndansen, volksspelen, curling, krolf, kubben,…. Je kan ook je conditie testen.
Voor minder-mobiele senioren werd er gedacht aan denksporten o.a. kaarten en schaken.
Voor rolstoelgebruikers zullen aangepaste activiteiten voorzien worden. Reserveer alvast deze dag in uw agenda. In
het volgend infoblad dat verschijnt begin september zal je nog meer gedetailleerde gegevens vinden. Uiteraard zal
er op beide locaties de gelegenheid zijn om iets te drinken, eten of te snoepen.

Senioren en alcohol
Op 8 maart bracht Peter Aertsen, preventiewerker bij C.G.G. De Pont in Mechelen, een interessante uiteenzetting
over de voor- en nadelen van alcoholgebruik. Een glaasje wijn of een fris pintje kan smaken.
Het is best gezellig samen een glaasje te drinken maar hoe dan ook blijft alcohol een giftige stof die op termijn bij
heel wat mensen problemen kan veroorzaken. Als je ouder wordt, heeft het lichaam minder lichaamsvocht en meer
lichaamsvetten, lever en nieren werken minder goed, lichamelijke weerstand neemt af, effecten van alcohol duren
langer, het lichaam heeft meer tijd nodig om te recupereren. Ook versterkt of verzwakt alcohol het medicatiegebruik.
De voordrachtgever pleitte ervoor bewust om te gaan met alcoholgebruik. We kunnen moeilijk in dit infoblad de
totale uiteenzetting weergeven. Daarom enkele tips om het alcoholgebruik te verminderen of te beperken:
• wissel een alcoholisch drankje af met een niet-alcoholisch drankje
• zorg voor activiteiten waar alcohol niet de rode draad is
• haal minder grote hoeveelheden in huis
• experimenteer met lekkere alcoholvrije aperitieven
Wie een kopie wil van de totale uiteenzetting, kan dit aanvragen op de onthaaldienst van het gemeentehuis.

VERKEER
De Verkeersadviesraad kwam bijeen op 4 april en op 20 april 2017 en besprak de volgende punten:
• Verkeersreglement Heidestraat
• Aanvragen parkeerplaats mindervaliden Kapelstraat
• Aanvragen parkeerplaats mindervaliden Heidestraat
• Save-charter 2de actieplan
• Vraag parkeerplaats mindervaliden in Eduard Wilssensstraat
• Fietsstraat Provinciale Steenweg (tussen Steenwinkelstraat en Kattenberg)
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DIENST VRIJE TIJD
Sluitingsdagen Sportcomplex Scherpenstein
• Maandag 1 mei: Feest van de Arbeid
• Donderdag 25 mei: O.H.-Hemelvaart
• Maandag 5 juni: Pinkstermaandag
• Jaarlijks verlof van zaterdag 24 juni 2017 t.e.m. zondag 30 juli 2017

Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Op onderstaande dagen/uren zullen de vaste sporten niet kunnen plaatsvinden:
• Vrijdag 5 mei vanaf 18.00 uur:
• Zaterdag 6 mei:
• Zondag 7 mei:
• Woensdag 17 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur:
• Maandag 19 juni tot 17.00 uur:
• Dinsdag 20 juni tot 17.00 uur:
• Woensdag 21 juni tot 17.00 uur:
• Donderdag 22 juni tot 17.00 uur:
• Vrijdag 23 juni tot 12.00 uur:

Opstelling Creativa
Creativa
Creativa
SVS Sammy Pret
Grote schoonmaak
Grote schoonmaak
Grote schoonmaak
Grote schoonmaak
Grote schoonmaak

Jeugdraad
De jeugdraad vergaderde tijdens de maanden februari en maart en besprak de volgende punten:
• Goedkeuring kasverslag
• Opruimactie
• Lokale helden
• Herassen: systeem diefstal
• Ruilbekers Chiro

• Factuur zeilen
• Buitenspeeldag
• Debattle-project
• Subsidieverdeling
• Sleep in

Sportraad
De Sportraad vergaderde tijdens de maanden februari en maart en besprak de volgende punten:
• Sportclubweek
• Zomervakantie
• Paasstage voetbal
• Actie water
• Uitleendienst Imsir: nieuwe zaken

• Binnenspeeltuin
• Memorial Bert Van Mechelen
• Start to run
• S.V.Z. Intergemeentelijk zwembad

Sleep in - 3 juni
Op 3 juni organiseert de dienst Vrije Tijd samen met de jeugdraad van Schelle de Sleep in, een combinatie van een
tof theaterstuk en een super gezellig slaapfeestje!
Eerst beleven we het theaterstuk Beestige Muziek. De titel zegt het helemaal, alles draait rond muziek: tijdens zijn
zoektocht naar de juiste noten voor zijn muzikaal meesterwerk moet Maestro Willens Nillens samenwerken met
Bas Jazz, een prettig gestoorde muzikant/zanger.
Daarna maken we ons bed op en gaan we slapen. ’s Morgens volgt dan een gezellig en lekker ontbijt!
Kinderen van 6 t.e.m. 10 jaar kunnen hieraan deelnemen. We spreken af om 18.45 uur aan de turnzaal van GBS De
Klim, Provinciale Steenweg 100. Op zondag 4 juni om 9.00 uur worden de kinderen terug opgehaald.
De voorstelling is gratis, de Sleep in kost € 2,00. Inschrijven is verplicht en kan via het online inschrijfsysteem
(www.schelle.be - Dienst Vrije Tijd Online inschrijven) vanaf maandag 8 mei. Je kan ook langskomen op de dienst
Vrije Tijd.
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Duorun - 4 juni
De Duorun zal plaatsvinden op zondag 4 juni 2017 in het park van Schelle.
De start wordt gegeven om 15.00 uur. Vanaf 13.00 uur kan de elektronische chip en het loopnummer per duo worden afgehaald.
De Decathlon Duorun loop je met 2. Een team bestaat uit 1 dame en 1 heer.
De dame loopt als eerste 5 km over de dijken van Schelle en langs de SintBernardusabdij in Hemiksem.
Daarna geeft zij haar loopnummer, dat bevestigd is aan een elastische
band en ook dient als chip, door aan haar mannelijke partner die de laatste 5 km voor zijn rekening neemt en de finishlijn passeert.
Achteraf geniet je nog gezellig na in het Park van Schelle.
Kinderen kunnen deelnemen aan de Crazy Monkeys Kids Run. Deze run
start om 13.00 uur voor de Duorun.
Op www.duorun.be vind je meer info en kan je je inschrijven.

Binnenspeeltuin
Op woensdag 28 juni, en van maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 7 juli wordt
de sporthal omgetoverd tot een heuse binnenspeeltuin.
Kinderen van 3 tot 14 jaar kunnen zich hier uitleven van 13.00 uur tot 18.00 uur voor 5 euro.

Activiteiten zomervakantie
Datum

Activiteit

Leeftijd

Plaats

Opmerking

03 – 07 juli

Speeltuinkamp
Rescuekamp
Watersportkamp
(kajak of surfen of zeilen)

3,5 – 7 jaar
8 – 14 jaar
10 – 14 jaar

GBS Schelle
Hemiksem
Hazewinkel

Per dag inschrijven
mogelijk

10 – 14 juli

Danskamp

6 – 18 jaar

Sporthal Schelle

11 juli ook

17 – 20 juli

Bakken, koken en knutselen
Watersportkamp
(kajak of surfen of zeilen)

4,5 – 12 jaar
10 – 14 jaar

GBS Schelle
Hazewinkel

24 – 28 juli

Kleuterkamp: sportspetters

3,5 – 6 jaar

Sporthal Schelle

31 jul. – 4 aug. Kleuterkamp: zoemende bijtjes
Volleybalkamp
Watersportkamp
(surfen, zeilen basis of evolutie)

3,5 – 6 jaar
8 – 14 jaar
10 – 14 jaar

Sporthal Schelle
Hemiksem
Hazewinkel

7 – 11 aug.

Vikingkamp
Omnisportkamp

6 – 8 jaar
8 – 13 jaar

GBS Schelle
Sporthal Schelle

14 – 18 aug.

Sport & spel

3,5 – 15 jaar

GBS Schelle

Taalkamp

10 – 15 jaar

Sporthal Schelle

Kleuterkamp: piloot hoog en droog
hoog en droog
Sportclubweek
Watersportkamp
(surfen, zeilen basis of evolutie)

3,5 – 6 jaar

GBS Schelle

6 – 14 jaar
10 – 14 jaar
10 – 14 jaar

Sporthal Schelle
Hazewinkel
Hazewinkel

Natuurkamp

3,5 – 12 jaar

Sporthal Schelle

21 – 25 aug.

28 – 31 aug.
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Per dag inschrijven
mogelijk
Niet op 15/08!

Uw kind kan tijdens de zomermaanden natuurlijk ook terecht in de buitenschoolse kinderopvang De Schellebel.
Op voorhand inschrijven is voor zowel de kinderopvang als voor de kampen verplicht.
Inschrijvingen kinderopvang De Schellebel
Wanneer: maandag 8 en 15 mei
Waar: gemeentehuis – E. Wilssenszaal
Uren:
• maandag 8 mei: 18.00 tot 20.00 uur
• maandag 15 mei: 07.00 tot 12.00 uur
Inschrijvingen kampen:
Vanaf maandag 8 mei:
• Online via het inschrijfsysteem op www.schelle.be
• Op de Dienst Vrije Tijd tijdens de openingsuren
Maandag 8 en 15 mei op het gemeentehuis (E. Wilssenszaal):
• maandag 8 mei: 18.00 tot 20.00 uur
• maandag 15 mei: 07.00 tot 12.00 uur
Voor meer informatie over de kampen kan je mailen naar vrijetijd@schelle.be of bellen naar 03 870 35 21.
Voor meer informatie over de kinderopvang De Schellebel kan je mailen naar schellebel@schelle.be of bellen naar
03 877 41 17.

Infoavond Schellebel thema bodymap
“Het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen”
Praktisch
Locatie: BKO ‘De Schellebel’, Provinciale Steenweg 207 - 209
Tijdstip: donderdag 15 juni 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur (met hapje en drankje)
Inschrijven voor 1 juni: ‘BKO De Schellebel’, Provinciale Steenweg 207 - 209, 03 877 41 17, schellebel@telenet.be

TOERISME
Smikkeltocht
Op zondag 16 juli 2017 organiseren de vrijwilligers van Toerisme
Rupelstreek voor de 13de keer hun smikkeltocht. Er werd een mooie
fietstocht van ruim 40 km uitgestippeld door de Rupelstreek en
langs het Hombeeks plateau. De fietstocht vormt een lus, je komt
dus altijd terug uit op de vertreklocatie. Op 4 locaties op de route
krijg je heerlijke gerechtjes en/of drankje voorgeschoteld.
Deelnemen kost 20 euro voor volwassenen of 15 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Na betaling ontvang je de drank- en eetbonnen voor de verschillende stopplaatsen en een brochure met de routebeschrijving. Inschrijven kan vanaf maandag 22 mei tot vrijdag 7 juli of zolang de
maximum capaciteit niet bereikt werd.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij Toerisme Rupelstreek in De Schorre op het telefoonnummer 03 880 76 25 of via mail naar info@toerismerupelstreek.be.
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Zomerzoektocht Schelle in ‘t groen
Deze zomer werd gekozen voor Schelle als uitvalsbasis voor de wandelzoektocht van Toerisme Rupelstreek. Tijdens
deze wandeling passeer je een aantal historische bezienswaardigheden, maar het water, veer en groen zal zeker
niet ontbreken.
Aan de hand van kleurenfoto’s die op het parcours genomen werden, los je een 30-tal vragen op. Als je dan ook nog
de schiftingsvraag juist inschat én het ingevulde formulier tijdig terugbezorgd, maak je kans op mooie prijzen. De
zoektocht is kort en gezellig en daarom zeker geschikt als activiteit voor het hele gezin, ongeacht het Belgische
zomerweer!
Deelnemen aan deze leuke fotozoektocht is eenvoudig en kan van 15 juni tot 17 september. Voor 4 euro schaf je een
deelnameformulier aan (€ 3 voor inwoners van Schelle) op één van volgende locaties:
• Infokantoor Toerisme Rupelstreek, De Schorre, Schommelei 1, Boom
• Gemeentehuis Schelle, infodienst, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
• ‘Estaminet Oud Tolhuis’, Tolhuisstraat 333, 2627 Schelle
• ‘Visclub Pennekenvolt’, Alexander Wuststraat 22, 2627 Schelle
Of bestel online via www.toerismerupelstreek.be/publicaties.
Antwoordformulieren kunnen binnengebracht worden in het infokantoor van Toerisme Rupelstreek of op de infodienst in het gemeentehuis van Schelle tot uiterlijk vrijdag 22 september 2017.
In het najaar volgt de uitreiking van de prijzen. Alle winnaars worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij infokantoor Rupelstreek in De Schorre op het telefoonnummer 03 880 76 23 of via mail naar karin@toerismerupelstreek.be.

Wandelen tussen ‘veer en Vliet’ in Schelle dingt mee naar
de titel ‘wandeling van het jaar’
Stem “Wandelen tussen veer en Vliet, met
volksverhalen door Schelle” tot wandeling
van het jaar
De wandeling “Wandelen tussen veer en
Vliet” moet je als inwoner van de Rupelstreek
en Scheldeland gewandeld hebben!
Schelle is, zoals de naam al doet vermoeden,
nauw verbonden met de Schelde, maar wordt
ook nog begrensd door Rupel, Vliet en
Wullebeek. Het alom aanwezige water is dus
vanzelfsprekend een eerste stevige “blauwe”
leidraad voor deze wandeling.
Stem deze wandeling naar de eerste plaats zodat we samen kunnen klinken op de overwinning!
De brochure is gratis te downloaden via www.toerismerupelstreek.be of in het infokantoor van Toerisme
Rupelstreek in De Schorre te Boom.
Wees fier op je gemeente en stem via www.wandelingvanhetjaar.be op de wandeling “Wandelen tussen veer en
Vliet”.
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Fortengordel
Zondag 21 mei 2017 vindt de 9e editie van de Fortengordel plaats. Deze editie presenteert een recordaantal van 23 forten die het publiek verrassen met
hun typische eigenheid. Alles begint bij een uitermate boeiend verleden, tel
daarbij een unieke groene omgeving én tal van hedendaagse activiteiten!
De editie 2017 brengt bijzondere rondleidingen, natuurvriendelijke activiteiten en bijzondere tentoonstellingen, die je onderdompelen in de fortgeschiedenis. Er zit bovendien muziek in de forten!
Naast natuur en erfgoed kiezen de forten dit jaar voor het thema muziek in
alle vormen. Op verschillende locaties tref je originele muziekbands en
enthousiaste artiesten aan. Of sta je eerder open voor de harmonische geluiden van de natuur? Doe je mee aan een muzikale workshop? Laat je verrassen door het muzikale aanbod, bij het genot van een eigen fortbiertje of een
lokale lekkernij. De forten zorgen voor een sfeervolle omkadering.
Als actieve bezoeker stimuleren we je om met de fiets te komen. Je route
langs meerdere forten kan je makkelijk zelf kiezen uit de speciale suggestieroutes in de fietsbrochure ‘Herover de Forten’.
Nabij de gemeente Schelle doen volgende forten mee: Wilrijk 6 en 7, Hoboken fort 8, Fort Breendonk, Fort Liezele en
de schans van Puurs,...
De meeste forten verwelkomen je gratis van 10.00 tot 18.00 uur. Een gedetailleerd programma van alle deelnemende forten en een overzicht van de fietsroutes vind je via de website www.fortengordel.be.

POLITIE
Politie Rupel start promotiecampagne Rupelse blauwe lijn
Al enkele jaren promoot de Lokale Politie Rupel haar telefoonnummer 03 443 09 00
niet alleen voor het melden van niet-dringende veiligheidsproblemen, maar ook
voor administratieve vragen zoals het opvragen van documenten en attesten, vragen over zijn/haar vergunningsdossier voor een wapen of vragen of bemerkingen
over een ontvangen verkeersovertreding.
Om de telefonische dienstverlening te verbeteren wordt er nu een nieuw administratief telefoonnummer met een keuzemenu in gebruik genomen. Op alle brieven van de politiezone zal vanaf nu het nieuw administratief telefoonnummer worden vermeld. Door het keuzemenu komt men tijdens de kantooruren rechtstreeks
in contact met de juiste persoon die kan helpen met een attest, een vraag over een
verkeersovertreding of een inlichting over een aanvraag voor een wapenvergunning.
Het bestaande nummer 03 443 09 00 wordt met deze verandering omgedoopt tot “Rupelse Blauwe Lijn”, naar het
voorbeeld van de “Blauwe Lijn” van de Politie Antwerpen.
Elke dag, ook op zon- en feestdagen, van 08.00 tot 20.00 uur kunnen bewoners op de Rupelse Blauwe Lijn terecht
voor niet-dringende meldingen zoals hinder in hun wijk of overlast van omwonenden. Ook voor een afspraak met
iemand van het wijkteam kan men bij de “Rupelse Blauwe Lijn” terecht.
Voor dringende tussenkomsten door politie of voor het melden van verdachte zaken belt men natuurlijk op het
moment zelf het nummer 101.
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ALLERLEI
Alarmering van de bevolking in risicozones rond Sevesoen nucleaire bedrijven
De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden 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, voorafgegaan door een “ding dong” geluid.
Deze test zal plaatsvinden op: donderdag 6 juli 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 mailadres alerte@ibz.fgov.be.

57ste landdag van de Vlaamse anonieme alcoholisten
Thema 2017 ontwikkel je ‘zelf’
We hebben toen we dronken heel veel met ons lichamelijke zelf bezig geweest. Drank halen, verstoppen,
glascontainers, stiekem drinken, in de roes geraken… Velen zullen zich daar in herkennen.
Het ‘zelf’ hier symboliseert ons herstel, op zoek zijn naar ons ware zelf, wie we zijn, nu als nuchtere persoon, in al
zijn aspecten. Deze zoektocht is nooit ten einde en daarvoor hebben we elkaar nodig.
In de groepen, het programma, de tradities en in de diensten.
Deze Landdag licht het thema op verschillende manieren toe:
Voormiddag:
Referaten van AA, Al-Anon en Al-Ateen
Externe spreker Danny Vermeiren van Archipel, opgeluisterd met muzikale intermezzi.
Namiddag:
Een stuk humor met Ivo Pauwels (Nonkel Jef)… en zoveel meer…
Slot:
Toespraak van één van de beheerders A en een ‘Countdown’.
De Landdag zal ook een feest zijn waarop iedereen welkom is. Mensen uit de professionele hulp zoals onze huisarts,
apotheker, psychotherapeut en vele anderen. Maar evengoed de nog zoekende mens en natuurlijk, last but not
least, alle leden van AA, A1-Anon en Al-Ateen met hun familie en vrienden.
Praktisch
Tijdstip: zaterdag 6 mei 2017 vanaf 9.00 uur – aanvang programma stipt om 10.00 uur
Locatie: Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 (Oost)Malle
Info: Anonieme Alcoholisten, Grote Steenweg 149, 2600 Antwerpen-Berchem, 03 239 14 15
Inschrijvingen: www.aavlaanderen.org/site/landdag.php
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in Schelle

Mei
Di 2

Femma H. Familie

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

Wo 3

Femma H. Familie

Koken (asperges) in PC De Mikman
Info: M. Delbaen, 03 887 43 84

VIVA SVV Schelle

Cursus bloemschikken
thema ‘feestelijke schikking’ in
zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

VIVA SVV Schelle

Hobby: juwelen maken - halsketting
deel 1 in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

OKRA Schelle

Film: The descendants
In PC De Mikman
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

14.00 uur

Vr 5

Liberale Dames- en
Juffersbond

Koffie in zaal Schuttershof
Info: A. Claes, 03 887 23 09

17.30 uur

Za 6

Natuurpunt Rupelstreek

Vogels kijken op het noordelijk eiland
Afspraak parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 9.00 uur, terug om 12.00 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

Di 9

Femma H. Familie

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

Wo 10

Rode Kruis Niel-Schelle

Bloedinzameling in de hal van het
gemeentehuis
Info: B. Leemans, 0471 19 65 75

17.30 - 20.30 uur

VIVA SVV Schelle

Creatief atelier - zomerdecoratie deel 1
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

OKRA Schelle

Bedevaart naar Scherpenheuvel met bus
Inschrijven
Info: H. Dom, 03 294 34 20

VIVA SVV Schelle

Hobby: juwelen maken - halsketting
deel 2 in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Femma H. Familie

Fietstocht - vertrek PC De Mikman
Info: F. Mennes, 03 887 73 74

Do 4

Do 11

20.00 - 21.00 uur

19.30 uur

19.30 - 22.00 uur

13.30 - 16.30 uur

8.50 - 12.00 uur

20.00 - 21.00 uur

08.00 uur

13.30 - 16.30 uur

08.30 - 16.30 uur
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in Schelle
Za 13

kwb*SchelleLeeft!

Garageverkoop in heel de gemeente
Deelname enkel na inschrijving en
betaling van € 6 per verkoopadres
Info: www.schelleleeft.be
garageverkoop@schelleleeft.be
kwb-foon: 0486 40 53 82

Instaporkest Harmonie

Festival - 35 jaar Instaporkest
In de gemeentelijke basisschool ‘De Klim’
Info: www.harmonieschelle.be

13.00 uur

Zo 14

Schelle Sport

6de Memorial Taptoe voor Kathleen
Drumbands en showbands
Info: K. Foqué, 0475 64 86 09

13.00 uur

Ma 15

Femma H. Familie

Naaisalon en crea in PC De Mikman
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

19.30 uur

Di 16

Kantschool Schelle

Kantklossen in PC De Mouterij
Info: M. Muyshondt, 0487 01 59 66

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

Wo 17

VIVA SVV Schelle

Creatief atelier - zomerdecoratie deel 2
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 18

VIVA SVV Schelle

Hobby: wenskaarten maken voor
communie en lentefeest in taverne
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

OKRA Schelle

Busreis Mol, Postel
Inschrijven
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

Gloria Vocalis

Aperitiefconcert “Kleuren” door gemengd koor
in de turnzaal van de Sint Lutgardisschool
ingang Rupelstraat
Info: W. Huyck, 03 887 88 06

11.00 uur

kwb*SchelleLeeft!

Picknickwandeling naar nieuw stukje natuurgebied
‘Park Den Akker’. Onderweg barbecueën we.
Steek daarom zelf in je rugzuk een stukje
vlees, vis of veggie. Wij zorgen voor sla,
tomaatjes, frans brood en een sapje.
Vertrek parking Delhaize
Inschrijven www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden, 0485 76 54 80

11.00 uur

Femma H. Familie

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

Zo 21

Di 23
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08.00 - 17.00 uur

13.30 - 16.30 uur

08.00 uur

20.00 - 21.00 uur

in Schelle
Wo 24

VIVA SVV Schelle

Cursus bloemschikken
thema ‘zomerstuk’ in
zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 25

Instaporkest Harmonie

Cocktail Maison: concert
In Blauwe Zaal de singel Antwerpen
Info & tickets: www.harmonieschelle.be

Za 27

Natuurpunt Rupelstreek

Bustocht steltlopers en sternen in Zeeland
Afspraak parking kerk H. Hart (A12)
Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom
Inschrijven: stort € 17 (volw.) of € 10 (-16j)
op rek. nr. BE70 0013 5986 4925 (Natuurpunt)
Mededeling: bustocht Zeeland, tel. nr. en
e-mailadres

Zo 28

Heemkundige kring Scella

Thema tentoonstelling: ’Eerste dag van
uitgifte postzegel’
Info: H. De Bondt, 0477 84 32 20

Ma 29

Femma H. Familie

Naaisalon en crea in PC De Mikman
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Di 30

Femma H. Familie

Tweedaagse uitstap naar Doornik
Info: M. Van Overbeek, 03 887 05 95

S-Plus

Koffiefeest in taverne Scherpenstein
Info: M. De Neubourg, 0478 34 43 79

Do 1

VIVA SVV Schelle

Hobbynamiddag - tuindecoratie deel 1
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

Za 3

Natuurpunt Rupelstreek

Vogels kijken op het Noordelijk eiland
Afspraak parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 9.00 uur, terug om 12.00 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

8.50 - 12.00 uur

Ma 5

kwb*SchelleLeeft!

Fietsbarbecue - PC De Mouterij
leuke namiddagfietstocht op eigen tempo.
Nadien verwachten we je terug aan het
vertrekpunt voor de barbecue.
Je kan apart inschrijven voor de fietstocht
en/of voor de barbecue.
Inschrijven www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden, 0485 76 54 80

20.00 uur

7.30 uur

14.00 - 17.00 uur

19.30 uur

16.00 uur

Juni

Di 6

Femma H. Familie

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

fietsen vanaf
12.00 uur
barbecue vanaf
17.00 uur

20.00 - 21.00 uur
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in Schelle

34

Wo 7

VIVA SVV Schelle

Creatief atelier - juwelen: armband met
delis maken deel 1 en hobby haken
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 8

VIVA SVV Schelle

Hobbynamiddag - tuindecoratie deel 2
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

OKRA Schelle

Bingo in PC De Mouterij
Inschrijven
Info: M. Claessens, 0483 69 88 50

Za 10

GBS ‘De Klim’

Schoolfeest
Info: 03 887 61 26

Ma 12

OKRA Schelle

Leesclub in PC De Mikman
Inschrijven
Info: I. Callaerts, 03 334 74 31

Di 13

Kantschool Schelle

Kantklossen in PC De Mouterij
Info: M. Muyshondt, 0487 01 59 66

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.00 uur

Femma H. Familie

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

20.00 - 21.00 uur

Wo 14

VIVA SVV Schelle

Creatief atelier - juwelen: armband met
delis maken deel 1 en hobby haken
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 15

VIVA SVV Schelle

Hobbynamiddag - tuindecoratie deel 3
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

Vr 16

VIEF Schelle (LBG)

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

beweging.net Schelle

Optreden van De MASkes - Een
deuren 19.30 uur
zanggroepje van zelfbewuste vrouwen
optreden 20.00 uur
die enkel eigen teksten (in Antwerps accent)
op muziek zetten. In 2015 zaten ze in Belgium’s
Got Talent. Je herkent zeker iemand van Schelle
op het podium. Gedurfd, grappig, kritisch, af en toe
stevig maar ook teder. Niet te missen!
In PC De Mikman
Info en inschrijven:
Femma SPP, M. Reyniers, 03 844 41 34
kwb*SchelleLeeft!, J. Verlinden, 0485 76 54 80
ACV, J. Selderslaghs, 0472 77 09 02

14.00 uur

13.30 - 19.00 uur

14.00 uur

17.30 uur

in Schelle
Vr 16

S-Plus

Uitstap naar Blankenberge
08.00 uur vertrek parking Scherpenstein
zowel voor leden als niet-leden
Info: M. De Neubourg, 0478 34 43 79 of
M. Scillie, 03 887 26 61

Zo 18

kwb*SchelleLeeft!

Gravenkasteelwandeling - We wandelen via
wandelknooppunten langs rustige wegen
rond het voormalige Gravenkasteel, nu een
woonzorgcentrum. Een wandeling (7,2 km)
waarbij iedereen mee kan. Vertrek aan WZC
Gravenkasteel taverne De Markgrave - Lippelo
Inschrijven via www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden, 0485 76 54 80

Di 20

Femma H. Familie

Fietstocht - vertrek PC De Mikman
Info: F. Mennes, 03 887 73 74

08.30 - 16.30 uur

Wo 21

VIVA SVV Schelle

Creatief atelier - hobby breien en
haken in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 22

VIVA SVV Schelle

Hobby - afwerken van stukken voorjaar
2017 en bespreking stukken najaar 2017
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

OKRA Schelle

Kermismaal in PC De Mikman
Inschrijven
Info: G. Van Huygevoet, 03 877 60 25

Femma H. Familie

Bezoek aan havenhuis Antwerpen
Info: R. Wilms, 0486 23 67 76

Vr 23

Femma Schelle
St. Petrus & Paulus

Zomerbar
Info: M. Reyniers, 03 844 41 34
marlynereyniers@gmail.com

Za 24

St. Lutgardisschool

‘STER(k)’ schoolfeest lagere school
Info: G. Van Looveren, 0494 25 41 93

13.30 uur
deuren 12.45 uur

Zo 25

St. Lutgardisschool

‘STER(k)’ schoolfeest kleuterschool
Info: G. Van Looveren, 0494 25 41 93

13.30 uur
deuren 12.45 uur

Heemkundige kring Scella

Thema tentoonstelling: ’Eerste dag van
uitgifte postzegel’
Info: H. De Bondt, 0477 84 32 20

14.00 - 17.00 uur

S-Plus

Bingonamiddag in taverne Scherpenstein
Info: M. Scillie, 03 887 26 61

Di 27

08.00 - 19.00 uur

14.00 uur

13.30 - 16.30 uur

14.00 uur

18.30 - 20.00 uur

20.00 uur

14.30 uur
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in Schelle
Wo 28

VIVA SVV Schelle

Bloemschikken en creatief atelier:
afsluiting voorjaarseizoen en bespreking
stukken najaar in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

19.30 - 22.00 uur

Do 29

OKRA Schelle

Stadsbezoek
Details zie nieuwsbrief
Inschrijven
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

Za 1

Natuurpunt Rupelstreek

Vogels kijken op het Noordelijk eiland
Afspraak parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 9.00 uur, terug om 12.00 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

Ma 24
t.e.m. 28

Schelle Sport

Real Madrid sportkamp
Info: www.schellesport.be

09.30 uur

Di 25

S-Plus

Snoepersnamiddag (roomijs) in
taverne Scherpenstein
Info: M. De Neubourg, 0478 34 43 79

14.00 uur

Do 27

OKRA Schelle

Stadsbezoek
Details zie nieuwsbrief
Inschrijven
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

07.30 uur

Vr 28

Femma Schelle
St. Petrus & Paulus

Zomerwandeling
Info: J. Selderslaghs@hotmail.com

Hele dag

Zo 30

Heemkundige kring Scella

Thema tentoonstelling: ’Eerste dag van
uitgifte postzegel’
Info: H. De Bondt, 0477 84 32 20

07.30 uur

Juli
8.50 - 12.00 uur

14.00 - 17.00 uur

Augustus

36

Wo 2

KWB H. Familie

Fietsavond - vertrek om 18.45 uur
aan de kerk H. Familie
Info: F. Ielegems, 0485 03 12 53
alfons.ielegems@telenet.be

18.45 uur

Za 5

KWB H. Familie

Fietsbedevaart naar Scherpenheuvel
Vertrek om 8 uur aan de kerk H. Familie
Info: F. Ielegems, 0485 03 12 53
alfons.ielegems@telenet.be

8.00 uur

in Schelle
Za 5

Natuurpunt Rupelstreek

Vogels kijken op het Noordelijk eiland
Afspraak parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 9.00 uur, terug om 12.00 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

KWB H. Familie

Barbecue in PC De Mikman
Info: K. Foqué, 0475 64 86 09
Karel.foque@skynet.be

Zo 6

Natuurpunt Rupelstreek

Vlinder mee in Maaienhoek
Afspraak 10.00 uur en 14.00 uur
Bar Laar, Laardijk Schelle

Wo 9

Rode Kruis Niel-Schelle

Bloedinzameling in de hal van het
gemeentehuis
Info: B. Leemans, 0471 19 65 75

Do 10

S-Plus

Uitstap naar Oudenaarde
08.30 uur vertrek parking Scherpenstein
zowel voor leden als niet-leden
Info: M. De Neubourg, 0478 34 43 79 of
M. Scillie, 03 887 26 61

Vr 11

Natuurpunt Rupelstreek

Vissen in de Schelde
Afspraak 12.45 uur parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 13.00 uur, terug om 17.00 uur
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

12.45 - 17.00 uur

Do 17

OKRA Schelle

Zomerfeest - Huldiging van 80 en 90 jarigen
in PC De Mouterij
Inschrijven
Info: G. Van Huygevoet, 03 877 60 25

14.00 uur

Za 19

Schelle Sport

Groot jaarlijks jeugdtornooi
Info: www.schellesport.be

09.30 uur

Z0 20

Schelle Sport

Groot jaarlijks jeugdtornooi
Info: www.schellesport.be

09.30 uur

Vr 25

VIEF Schelle (LBG)

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

OKRA Schelle

Volkssportroute
Vertrek Sint-Petrus & Pauluskerk
Inschrijven
Info: G. Van de Vreken, 03 888 69 22

09.00 uur

Waaier vzw

7de editie “Uitwaaien op de moto”
Voor en door ex-kankerpatiënten
Kerkplein Schelle - gratis deelname
Info: D. Deroo, 03 289 51 47

10.00 - 18.00 uur

Heemkundige kring Scella

Thema tentoonstelling: ‘Schelse
Boerderijen in beeld’
Info: H. De Bondt, 0477 84 32 20

14.00 - 17.00 uur

Zo 27

8.50 - 12.00 uur

19.00 uur

10.00 en 14.00 uur

17.30 - 20.30 uur

08.30 - 19.00 uur

17.30 uur
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in Schelle

Repetitieve activiteiten
MA

DI

WO
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Femma St. Petrus & Paulus

Elke maandag in mei: wandelen
Gratis - vertrek aan het station in Niel
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

20.00 - 21.00 uur

Femma St. Petrus & Paulus

Elke maandag in juni & juli: wandelen
Gratis - vertrek aan het station in Schelle
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

20.00 - 21.00 uur

Femma St. Petrus & Paulus

Elke maandag in augustus: wandelen
Gratis - vertrek aan het station in Hemiksem
Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

20.00 - 21.00 uur

OKRA Schelle

Kaarten en spellen in PC De Mikman
Info: J. Brits, 03 887 60 88

13.30 uur

OKRA Schelle

Elke 1ste en 3de maandag
Crea in PC De Mikman
Info: I. Callaerts, 03 887 93 96

13.30 uur

Kunstkring Schelle

Tekenen, schilderen, enz. in het lokaal
in de L. Vereyckenplaats 3
Info: L. Dussart, 03 887 44 27

13.00 - 16.00 uur

Sportivo

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

20.30 - 21.30 uur

Ziekenzorg

Hobbyclub in PC De Mikman
Info: K. Lambrechts, 0485 51 13 94

13.30 - 16.00 uur

OKRA Schelle

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

14.00 uur

OKRA Schelle

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

13.00 uur

OKRA Schelle

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

14.30 uur

Amnesty International

Elke 3de dinsdag van de maand
schrijfavond in de E. Wilssenszaal
Info: J. Cools, 03 877 26 04

18.30 – 19.50 uur

Instaporkest Harmonie

Repetitie van het jeugdorkest o.l.v.
Koen Maes in taverne Ravenstein
Info: L. Van Dyck, 0499 72 10 26

18.30 - 19.45 uur

OKRA

Elke 1ste en 3de woensdag wandelen
Info: R. Van den Berge, 03 887 63 43

in Schelle
WO

Koninklijk HarmonieOrkest
Schelle

Repetitie van het HarmonieOrkest o.l.v.
Dirk De Caluwé in taverne Ravenstein
Info: Jasmien O, 0476 25 55 96

KWB H. Familie

Elke woensdag tijdens de maand juli
Fietsavond - vertrek om 18.45 uur
aan de kerk H. Familie
Info: F. Ielegems, 0485 03 12 53
alfons.ielegems@telenet.be

Gemeentelijke Sportraad

Sport overdag in Sportcomplex
Scherpenstein

10 00 - 11.00 uur

S-Plus

Deelname hobby en handwerknamiddag in
taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

13.30 - 16.30 uur

Sportivo

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

20.00 - 21.00 uur

Zangkoor Gloria Vocalis

Repetitie in de refter van de Sint
Lutgardisschool (ingang Rupelstraat)
Info: M. Wachters, 03 887 39 78

20.00 - 22.00 uur

Schelse Vissers

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

Aquagym

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

12.00 - 13.00 uur

VR

kwb*SchelleLeeft!

Elke 2de vrijdag van de maand
gezelschapsspelen en praatcafé
in PC De Mouterij
Info: dirk@schelleleeft.be

vanaf 19.00 uur

ZA

KWB H. Familie

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

start 20.00 uur

ZO

Parochiaal centrum

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

10.00 - 13.30 uur

Parochiaal centrum

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

10.00 - 13.30 uur

DO

20.00 - 22.00 uur

18.45 uur

14.00 uur
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GEMEENTEDIENSTEN
GEMEENTEHUIS.

BIBLIOTHEEK.

Fabiolalaan 55
Algemeen nummer 03 871 98 30
Faxnummer 03 870 36 05

Heuvelstraat 111-117
Algemeen nummer 03 288 27 40
Faxnummer 03 288 47 49

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag
Woensdag

08.30 – 12.00 uur
18.00 – 19.30 uur
13.00 – 16.30 uur

Woensdagnamiddag is het gemeentehuis enkel
toegankelijk voor de uitreiking van identiteitskaarten (dienst bevolking)
Rechtstreekse telefoonnummers
Secretariaat/Personeel
Communicatiedienst
Bevolking/Burgerlijke Stand
Financiële Dienst
Ruimtelijke Ordening
Openbare Werken
Milieudienst
Gemeenteontvanger
Cultuurdienst

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

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag

16.00 – 20.00 uur
16.00 – 20.00 uur
10.00 – 12.00 uur
en 13.00 – 20.00 uur
16.00 – 20.00 uur
13.00 – 17.00 uur
10.00 – 12.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

CONTAINERPARK.
Kapelstraat
Algemeen nummer 03 877 35 14
openingsuren
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag

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

Vrijdag
Zaterdag

POLITIE.
Fabiolalaan 55
Algemeen nummer 03 443 09 90
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag
Woensdag

09.00 – 12.00 uur
18.00 – 19.30 uur
14.00– 16.00 uur

OCMW.
Peperstraat 38
Algemeen nummer 03 887 68 36
Faxnummer 03 887 84 56
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag

08.30 – 12.00 uur
18.00 – 19.30 uur

GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN.
Frans Cretenlaan 61
Algemeen nummer 03 887 63 82

KINDEROPVANG “DE SCHELLEBEL”.
Provinciale Steenweg 207-209
Algemeen nummer 03 877 41 17
Faxnummer 03 877 41 17
Openingsuren
Voor en na de schooluren
Woensdag
Schoolvrije dagen en
vakanties

(niet tijdens weekends en op feestdagen)

DIENST VRIJE TIJD.
Parklaan 3
Dienst vrije tijd: 03 870 35 21
Reservaties sportcomplex: 03 870 35 20
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag, donderdag

GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK EN WOORD
AFDELING SCHELLE
.
Openingsuren secretariaat
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag, zaterdag, zondag

40

0494 53 05 42
15.00 tot 20.00
15.00 tot 20.00
15.00 tot 18.00
15.00 tot 20.00
gesloten

07.00 – 08.00 uur
16.00 – 18.30 uur
12.05 – 18.30 uur
07.00 – 18.30 uur

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 15.30 uur
12.30 – 16.00 uur
17.00 – 19.30 uur
12.30 – 16.00 uur

Het volgende infoblad verschijnt eind augustus.
Activiteiten, ingericht tijdens de maanden september,
oktober kunnen hierin opgenomen worden op voorwaarde dat ze voor het publiek toegankelijk zijn.
Aankondigingen worden vóór 15 juli 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.

