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Beste Schellenaar,

Met het nieuwe jaar wens ik ieder een sterke gezondheid, vredige voorspoed en warm geluk. Ik wens u dagen
van nabijheid en betrokkenheid. Dat u steeds opnieuw een luisterend oor, een zorgzame hand, een bemoedi-
gend woord en een opbeurend schouderklopje mag ervaren. Ik wens u professionele voldoening en waarde-
ring in al wat u doet, milde vastberadenheid en een sterk doorzettingsvermogen. 

De wereld maakt moeilijke tijden door. Er is de onmenselijke en uitzichtloze oorlog in Syrië gevangen in een
internationaal kluwen. De aanslagen in Zaventem, Nice en Berlijn ondermijnen de droom van elke mens van
goede wil in een verdraagzame, respectvolle en hartelijke wereld. De aanstaande ambtsperiode van Trump
zorgt voor internationale onzekerheid op meerdere vlakken. De klimaatverandering zet ons eco-systeem
onder druk, veroorzaakt stormen en overstromingen en doet het waterniveau stijgen. Nochtans, angst en ver-
twijfeling zijn zeer slechte raadgevers. Zij immobiliseren en verlammen. Laten we ons hierdoor niet leiden en
afglijden. 

Perspectief bieden voor de dag van morgen en hier eensgezind, doelbewust naar handelen opent wegen naar
een hoopvolle toekomst. Wat de mens gemaakt heeft, kan de mens ook verbeteren en bijsturen. Laat ons
samen de nieuwe uitdagingen, onvermoeibaar, aangaan om de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen en
volgende generaties kansrijk en hoopvol te houden. We kunnen dit. Er is zoveel positieve kracht onder ons
aanwezig. Acties zoals Music For Life bewijzen dit ten overvloede. Alleen positieve energie en kracht maken
toekomst en tillen mensen op. Samen vooruit.

Meer dan ooit wens ik dan ook iedereen geloof toe in een betere wereld, vertrouwen in de toekomst, in de
dag van morgen. Samen - ieder van op de plaats waar hij staat en met zijn eigen mogelijkheden en vaardig-
heden - kunnen we toekomst maken. Laat ons de ‘zaag-, klaag-, zeur- en verzuringscultuur’ stoppen en
ombouwen tot een engagement van vernieuwende en solidaire kracht om stap voor stap onze aardbol en
haar bewoners een perspectiefvolle toekomst te geven. Laat ons de handen aan de ploeg slaan en steeds
opnieuw sporen van optimisme trekken. Laat ons samen in solidariteit en wederzijds respect hoopvolle ver-
halen schrijven en ook waar maken. Laat ons voor mekaar toekomst
zijn, in kleine en grotere dingen. Hiervoor wens ik iedereen de nodige
kracht en het heilige vuur toe. 

Bij het begin van een nieuw jaar vol met goede voornemens hoort ook
een hapje en een glaasje. Ons bestuur nodigt u van harte uit op de
‘nieuwjaarsreceptie van de Schellenaar’ op dinsdag 10 januari om
19.00 uur op de parking voor het gemeentehuis. Aarzel niet. Schrijf u
nog snel in. Wij verwelkomen u zeer graag om samen het glas te heffen
op de dag van morgen. Het is goed samen te komen en samen te zijn.
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Nog gelegenheden om feestend samen te komen? Vrijdag 6 januari en zaterdag 7 januari heeft in de
sporthal de 29e editie van Klankkleur plaats. In haar gekende stijl en op haar ‘superieur’ niveau zal het
Koninklijk HarmonieOrkest van Schelle in een creatief decor 2.000 mensen andermaal voluit laten
genieten van haar prachtige muziek, ondersteund met een kleurrijk lichtspektakel en beklijvende
woorden.  

Op zaterdag 14 januari organiseert de jeugdraad samen met enkele verenigingen de kerstboomver-
branding. Naar gewoonte vindt deze activiteit plaats op een bijzondere plek: de vroegere scheepswerf
aan de Benedenvliet, onder de scheve kerktoren. Het is immers van deze omgeving dat Jan Breughel
de Oude zijn schilderij maakte ‘Dorp aan de stroom’ (te bewonderen in het Kunsthistorisch Museum
van Wenen) met hierop hijzelf en het feestende volk van Schelle!   

Elke dag toekomst maken en de handen aan de ploeg slaan: Schelle doet dit en blijft dit doen, stap
voor stap en vastberaden. Ongebreideld gebruik van fossiele brandstoffen met duizenden tonnen
CO2-uitstoot warmt de aarde op en ligt aan de basis van de klimaatverandering. Wat doet Schelle hier-
aan? Kunnen we als kleine gemeenschap hier mee een rol spelen? Absoluut.  

Reeds in 2011 ondertekende ons bestuur het charter met de provincie om tegen 2020 een klimaat-
neutrale organisatie te zijn. Een gedurfde uitdaging. Gaan we hierin ook lukken? Ongetwijfeld. Het
moet! En zelfs eerder! Ons bestuur maakt zich sterk om uiterlijk eind 2018 deze sterke doelstelling te
bereiken. Of liefst 2 jaar sneller dan vooropgesteld! Met volle overtuiging werken aan de toekomst,
daarvoor gaan we! Perspectief, geloof en engagement: daar gaat het om.

Volgens gegevens van Eandis moest ons bestuur eind 2015 nog 200 ton CO2-uitstoot wegwerken of
compenseren. Aanpassingen aan het energieverbruik in de sporthal leidde reeds tot een CO2-reductie
van 75 ton per jaar. Dit jaar wordt de gemeentelijke basisschool De Klim aan de buitenkant ‘ingepakt’
en de verlichting volledig vernieuwd. Het gaat om een investering van ca. 1.350.000 euro en zal naar
schatting een reductie opleveren van minstens 80 ton CO2 per jaar. Deze werken zijn gegund.

Opdrachten lopen om ca. 1/3 van de openbare verlichting te vernieuwen en om te schakelen naar led-
verlichting. Dit moet de CO2-uitstoot verminderen met meer dan 25 ton per jaar. De plannen voor een
nieuwe buitenschoolse kinderopvang zijn in volle ontwikkeling. De ambitie is om er minstens een
BEN-gebouw (BijnaEnergieNeutraal-gebouw) van te maken. Ook dit project zal een aanzienlijke ver-
mindering van CO2-uitstoot opleveren. Waar kan, worden er stapsgewijs voor andere gebouwen
maatregelen getroffen om het energieverbruik te verminderen en zo minder CO2 uit te stoten. Dit zal
bv. ook gebeuren in de Laarkapel in het kader van de binnenrestauratie die volop bezig is.  

Hogeschoolstudenten van Gent inventariseerden in 2014 de bomen in de straten van onze gemeente.
Zij stelden eveneens voor elke boom een ‘onderhouds- en verzorgingsadvies’ op! Ze telden liefst 2.239
straatbomen. Deze zijn goed voor een jaarlijkse opslag van 75 ton CO2. In februari start dezelfde hoge-
school met de inventarisatie van struiken, planten en bomen verspreid over het openbaar domein. Het
gaat hier om aanplantingen op diverse plaatsen in de gemeente zoals het park, de tuin van het heem-
museum, brede bermen, pleintjes en plantsoenen, het Berrenheibos, het Kerkebos, de gemeentelijke
basisschool, de groenzone langsheen de Bovenvliet, de begraafplaats, de visputten,…
Hoogstwaarschijnlijk is de CO2-opslagcapaciteit van al dit groen nog hoger dan dat van de straatbo-
men! 

En ondertussen ploegen of beter planten we verder aan. Onze werklieden – die prachtig werk verrich-
ten op heel wat domeinen – brengen dit plantseizoen op diverse plaatsen ca. 3.300 ‘planten en bomen’
aan. In het voorjaar breidt het Kerkebos uit met 700m2 aanplantingen. In het kader van de vernieuw-
ingswerken in de Heidestraat worden er ca. 25 bomen aangeplant. Tussen het fietspad en de rijweg in
de nieuwe Tuinlei-in-aanleg komt over de gehele lengte een groenstrook van ca. 1,1m breed. Ook hier
zijn aanplantingen voorzien. De omgeving van de assistentiewoningen van het OCMW in de
Zandstraat wordt momenteel verder vergroend waardoor dit mooie, duurzame project nog meer
schittert. Alle beetjes helpen… en vele kleintjes maken een groot geheel! 

En het blijft hier niet bij. Voorbereidingen worden getroffen om in het komende plantseizoen
2017/2018 nog eens 1 ha groen aansluitend bij het Berrenheibos aan te planten. Langsheen de Tuinlei
doet zich wellicht nog een gelijkaardige opportuniteit voor. Met de provincie wordt nog steeds de

032395_Schelle info nr 1 - 2017 (7):Schelle jan 2008  29-12-2016  13:37  Pagina 2



3

verwerving van ca. 12 ha onderzocht om deze dan te bebossen. Met betrekking tot de Electrabelsite is
er op dit moment één ding duidelijk: ook hier zal een aanzienlijk deel van de terreinen een groene
inkleuring moeten krijgen. Schelle verder vergroenen en zo CO2 opslaan is de weg die ons bestuur ver-
der zal bewandelen. Wat goed is voor de aarde, is goed voor haar bewoners.  

Vergroenen en verduurzamen: de daken van de openbare gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen.
Samen lijken ze wel een kleine centrale van groene energie. Waar kan, zal ons bestuur verdere stap-
pen zetten naar opwekking van hernieuwbare energie.  Wist u dat ons bestuur via andere interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden ca. 1 miljoen euro mee investeert in o.m. enkele windmolens
en in de zonnepanelen boven de betonnen koker van de hogesnelheidstrein langsheen de E19 te
Brasschaat? Ons bestuur steunt het idee om ruimte te bieden voor windmolens. Het is nodig de kracht
van de natuur positief aan te wenden en te benutten.

Schelle als organisatie en bedrijf engageerde zich niet alleen om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Ons
bestuur ondertekende ook de zgn.  Burgemeestersconvenant. Dé uitdaging hierbij is: over het geheel
van het grondgebied van de gemeente 20% minder fossiele brandstoffen gebruiken, 20% meer her-
nieuwbare energie aanwenden en 20% minder CO2 uitstoten en dit alles tegen 2020. Ook dit is een
zeer ambitieuze doelstelling. Deze aardevriendelijke en overlevingsgerichte ambitie is enkel en alleen
te bereiken als we er samen voor gaan. Samen lukt dit. Het is nu al duidelijk dat de vermindering van
CO2-uitstoot zal moeten opgedreven worden tot ca. 35%.  

In deze opdracht is onze Sociale Bouwmaatschappij een sterke en belangrijke partner. Zij beheert ca.
425 woningen. Dit is ongeveer 13,25 procent van het woningbestand in onze gemeente. Procentueel
behoort onze bouwmaatschappij tot de 3 grootste Sociale Bouwmaatschappijen van Vlaanderen. Een
programma ligt klaar om tegen midden 2019 alle daken van alle woningen en appartementen alsook
de dakgoten, die een langgerekte koudebrug vormen, geïsoleerd te hebben volgens hedendaagse nor-
men. Een geweldige investering. Het energiebesparingseffect zal sterk zijn. Het zal ons een heel eind
op weg zetten in de richting van het burgemeestersconvenant. De isolatiewerken van een eerste pak-
ket van 50 woningen met platte daken én het dak van de appartementsblok aan de Leonard
Vereyckenplaats zijn gestart. De investeringskost bedraagt ca. 870.000 euro excl. BTW. De aanbeste-
ding van een tweede pakket woningen volgt op korte termijn. 

Reeds meerdere jaren dringt ons bestuur bij bouwvergunningen erop aan energieneutraal te bouwen.
Heel wat particulieren nemen actie om hun woning energiezuiniger te maken. Dit is een bemoedi-
gend verhaal. Bij grote bouwprojecten zoals appartementsblokken wordt de verplichting om
BijnaEnergieNeutraal te bouwen opgelegd. 

Igean overweegt een samenaankoop-project van dakisolatie. Hierover krijgt u binnenkort meer
nieuws. 

Samen met Igean sluit ook ons bestuur een samenwerkingsverband met Kamp C om maandelijks in
één van de gemeentehuizen van de Rupelstreek bij bouwplannen gratis advies te geven over energie-
besparende maatregelen. 

Wist u dat u door de aankoop van groene elektriciteit een massa CO2-uitstoot kan voorkomen. Kies
hiervoor. De gemeente koopt alleen groene energie! 

De vrije basisschool St.-Lutgardis krijgt van de gemeente een financiële ondersteuning van 23.000
euro voor de omschakeling van de klassieke verlichting naar led-verlichting. Eerder deed ons bestuur
een vergelijkbare inspanning naar Schelle Sport en subsidieerde het ook de dakisolatie voor de sport-
hal van de basketbalclub. Inzetten op energiezuinigheid is meer dan ooit noodzakelijk.

Van alle gemeenten uit de Zuidrand van Antwerpen telt Schelle de meeste woningen per duizend die
voorzien zijn van zonnepanelen. Schelle, niet zomaar het zonnedorp.

Naast verwarming slorpt vervoer ook heel wat energie op. Schelle is zeer goed bediend met autobus-
sen. Er is eindelijk uitzicht op de inzet van weekendtreinen en meer treinen in de week. In 2004 – na
jarenlang pleiten – vierde Schelle en haar inwoners feest om de heropening van de treinstopplaats.
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Een verhoogd gebruik van deze treinstopplaats is alleen maar toe te juichen. Heel wat mensen kiezen
voor deze milieuvriendelijke verplaatsing. Ondertussen vroeg ons bestuur Infrabel om meer overdek-
te wachtruimte op het perron voor de treinreizigers. 

Initiatieven zoals de Plukboerderij en de volkstuinen verkorten ook de afstand tussen groenteproduc-
tie en de consumptie. Ze werken energiebesparend. Het zijn kleinschalige, maar zinvolle projecten.

Het is de ambitie van het bestuur om de komende 2 jaar ca. 7km fietspaden te realiseren in onze
gemeente. Plannen hiertoe zijn in ontwikkeling, meer zelfs, meerdere bouwvergunningen zijn al afge-
leverd én ook de financiering hiervoor is voorzien. Zachte mobiliteit heeft weinig of geen energie
nodig. Dit is dé goede keuze. Alle kleine beetjes samen creëren een groot effect. 

Een andere grote uitdaging voor ons waterdorp is het voorkomen van wateroverlast. Het pompstation
aan de Benedenvliet samen met een uitgebreide reeks maatregelen zoals ontdubbeling van riolerin-
gen, houdt onze gemeente ondertussen reeds 17 jaar nagenoeg droog. Het is één van de sterke reali-
saties van onze gemeente! Nog enkele beperkte, maar vervelende knelpunten zoals de Kerkhofstraat,
de omgeving van de Bloemenwijk en de kerkomgeving blijven over. 2017 brengt hierin een ommekeer. 

Een structurele oplossing hiervoor hangt samen met de weg- en rioleringswerken in de
Steenwinkelstraat en de Tuinlei. Deze werken starten op 16 januari 2017. Eerste actie is het trekken en
verbreden van grachten om zo miljoenen liters regenwater rechtstreeks naar de Bovenvliet te sturen.
Het regenwater van ongeveer een derde van het grondgebied van onze gemeente zal niet meer door
het centrum naar de Benedenvliet gestuwd worden. Deze wijziging in waterafvoer biedt het riole-
ringsstelsel in het centrum ruimte en bijkomende capaciteit om het water van de eigen omgeving op
te vangen. Dit is een nieuwe fundamentele stap in het droog houden van onze gemeente! Na deze
werken is de rioleringsgraad in onze gemeente voor ca. 99,5% gerealiseerd. Er verdwijnt dan nagenoeg
in onze gemeente geen afvalwater meer in de bodem. Geen afvalwater en ook geen pesticiden vanuit
het openbaar domein dat nog naar het grondwater doordringt. Het mag gezegd: Schelle zet een nieu-
we sterke milieustap voorwaarts.   

De rioleringswerken zelf starten begin februari en zullen 220 werkdagen in beslag nemen. Door een
goede fasering en dankzij extra personeelsinzet van de aannemer wordt de duurtijd met ca. 100 werk-
dagen verminderd! Van minder hinder-maatregelen gesproken! In globaliteit (Tuinlei, Oude Bosstraat,
Albrecht Rodenbachplaats, Steenwinkelstraat en Hulstlei) gaat het om een investering van ca. 7 mil-
joen euro! Het gaat om de grootste openbare werken in één ruk in onze gemeente. De Schelse onder-
neming Heijmans voert de werken uit! Werken voor Schellenaren door een Schels bedrijf: een dubbel-
slag. Deze omvangrijke werken zullen ongetwijfeld hinder meebrengen. Laat ons vooral uitkijken naar
het resultaat: Schelle groener, duurzamer, verkeersveiliger, fietsvriendelijker en minder waterover-
lastkwetsbaar. 

De bewoners uit de werkzone zijn uitgenodigd voor een informatievergadering op 9 januari. Er volgt
nog brede informatie over de diverse fasen van de wegeniswerken en de bijhorende verkeersomlei-
dingen. Deze zullen wijzigen al naargelang de werken vorderen.

De werken in het bovenste deel van de Tuinlei verlopen volgens schema. Eind maart kan dit vernieuwd
gedeelte in beide richtingen worden opengesteld. Voor de ontsluiting van de gemeente tijdens de
werken van de Steenwinkelstraat is dit een ‘zegen’! Meerdere structurele ingrepen in dit straatge-
deelte zullen een 50km snelheid afdwingen. Er worden 3 ecobuizen voorzien voor veilige straatonder-
doorgang van het kleine wild. Amberkleurige dimbare led-verlichting moet het voor de vleermuizen
aangenamer maken. Een breed betonnen fietspad van de rijbaan afgescheiden door een groene strook
van ca. 1,1 meter maken fietsverplaatsingen sneller, veiliger en comfortabeler.  

De werken in de Heidestraat zitten eveneens op schema. De plaatsing van grote kokers zorgt voor
extra waterbufferende capaciteit. Het nieuwe groen doorbreekt de huidige verharding en zorgt ook
voor bijkomende wateropvang.  

Zeer grote investeringen maken Schelle duurzamer en minder waterkwetsbaar. Blijft dit alles betaal-
baar? Niettegenstaande de vele investeringen verlaagt ons bestuur de personenbelasting van 6,8%
naar 6,5%. Investeren én belastingen verlagen: Schelle doet hét. Het maakt het leven en wonen in
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Schelle goedkoper. Dit is het laagste belastingstarief van de Rupelstreek. Sterker nog, hiermee zit
Schelle in de kopgroep van de Vlaamse gemeenten met de laagste personenbelasting, d.i. de belasting
op uw inkomen! Ondanks deze belastingsverlaging blijft er voor de volgende jaren nog heel wat ruim-
te voor grote investeringen op meerdere domeinen. Bovendien blijft de schuldenlast historisch laag.
De Schelse financiën zijn kerngezond! Gezaghebbende instanties bevestigen dit. Het mag gezegd: ook
dit is voor iedereen goed nieuws.   

De weg- en rioleringswerken voor de bouw van 32  sociale koopwoningen tussen Tuinlei, de spoorlijn 52
en de Clement Bolsensstraat zijn gestart. De wegeniswerken kosten ca. 1 miljoen euro en de woning-
bouw bedraagt ca. 3,5 miljoen euro. Ons bestuur zet stevig in op betaalbaarder wonen. Hiernaast telt
Schelle nog vele sociale huurwoningen! 

Aan de Kwadenhoekweg, langsheen de Reuteweg, verkoopt Igean de laatste 4 bouwloten voor een-
gezinswoningen. Nog één perceel kan via erfpacht worden verworven. Hierdoor is het mogelijk de
grond in een latere fase te betalen. Interesse? Neem contact op met Igean. Biedingen moeten voor
21 januari binnen zijn.  

Ons bestuur zet blijvend in op kwaliteitsvolle woningen. Verkrotte panden en woningen die niet meer
kunnen opgewaardeerd worden volgens de duurzaamheidsvereisten van morgen, worden aangekocht
en gesloopt. Zij maken ruimte voor eigentijdse en duurzame woningen. Zo volgen er op korte termijn
slopingswerken vanwege Igean in de Frans Cretenlaan en vanwege de Sociale Bouwmaatschappij in
de Felix Timmermanslaan/Edgar Tinelpaats. Slopen om kwaliteitsvol te vernieuwen met zicht op de
toekomst!

De herwaardering van de brede dorpskernomgeving staat komende maanden en jaren mee vooraan
op de bestuurlijke agenda. Uit een wedstrijdformule met 4 stevige kandidaten kwam het studiebu-
reau Palmbout Urban Landscapes (Rotterdam) samen met Collectief Noord Architecten (Antwerpen)
er als laureaat uit. Dit bureau heeft als opdracht een beeldkwaliteitsplan van het brede centrum op te
maken. De diverse deelgebieden van het centrum moeten harmonisch en functioneel op elkaar afge-
stemd worden. Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, geïnspireerd door de Vlaamse
Bouwmeester, zal hierbij een leidraad zijn. Bij de opbouw van dit toekomstbeeld zal het studiebureau
in ruim overleg gaan met meerdere actoren en een brede inspraak opzetten. Het wordt een boeiend
en langlopend proces. De ambitie is te komen tot een aantrekkelijk en vitaal dorpshart, een kernver-
sterkende dorpsherwaardering: krachtig en uitnodigend om er te leven en te wonen.  

Ondertussen herwint ons dorp aan aantrekkingskracht. De aangekondigde opening van 5 midden-
standszaken op korte termijn bewijst dat jonge zelfstandigen geloven in de potentie van onze
gemeente. Het is een trendbreuk. In de loop van deze maand zijn reeds 3 van de 5 zaken in actie. Twee
anderen volgen. Ondertussen hebben twee van de bestaande grootwarenhuizen uitbreidingsplannen.
En er kondigen zich nog nieuwe initiatieven aan! 

Middenstanders en het bestuur brachten samen kerstverlichting in de straten: nieuw en stralend.
Moge elk ledje duurzame en vredige kracht doorheen onze straten uitstralen. 

Door de restauratiewerken is de Laarkapel om veiligheidsredenen voor het publiek gesloten. In de
meimaand zal de kapel toegankelijk zijn. 

De 5 Rupelgemeenten en Aartselaar willen een intergemeentelijk zwembad bouwen. Een voorlopige
kostenraming bedraagt ruim 20 miljoen euro. Zeer veel geld en gedurende vele jaren een blijvende
kost. Ons bestuur wil hier niet over één nacht ijs gaan. Zij is van oordeel dat dit bij uitstek een dossier
is waar de privé-sector moet bij betrokken worden en een belangrijke rol kan spelen. Wordt vervolgd.

Op zaterdag 9 september 2017 heeft de 6e editie plaats van het driejaarlijks Schevetorenfeest. Noteer
alvast deze datum. Het programma is in volle opbouw. Hierover later meer.

De afvalberg bestendig verkleinen: dit is de doelstelling van OVAM, Igean en de gemeente. Restafval
(gele zak + grofvuil samen) mag per jaar niet meer bedragen dan 125kg per inwoner. Dit is de nieuwe
en verlaagde Vlaamse norm voor onze gemeente. Igean wil in haar werkingsgebied deze norm verder
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verlagen tot 105kg per inwoner. Onze gemeente blijft hier met ca. 102kg per inwoner nog net onder.
Stijgen kan niet meer. Verminderen is de enige weg. OVAM wil dat alle actoren inspanningen doen. Zo
ook verenigingen. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dit is de enige juiste aanpak. Ons
bestuur hanteert dezelfde werkwijze naar verenigingen als naar gezinnen. Ook verenigingen krijgen
een reeks restafvalzakken gratis en kunnen gebruik maken van een papiercontainer. Alleszins is er bij
gezinnen nog heel wat marge om de restafvalzak te verkleinen. Dit begint met een nauwgezette en
doorgedreven sortering van het afval. Ga de uitdaging met jezelf aan en halveer de restafvalzak. Goed
voor de geldbeugel, goed voor het milieu. 

Alcohol is een groot probleem geworden. Er is overdreven alcoholgebruik bij jongeren én ook bij oude-
ren. Het schaadt de gezondheid. Dokters trekken aan de alarmbel. Ziekenhuizen en spoeddiensten
worden er meer en meer door overspoeld. Met LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen) en het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg werkt ons bestuur aan een breed preventiebeleid.
Op 8 maart om 14.00 uur heeft hierover in de hal van het gemeentehuis een informatienamiddag
voor senioren plaats. Met de Chiro en Sjatoo loopt er een aanbod om ook mee op te stappen in een
aangepast en breed preventiebeleid inzake verslaving.

Onze twee basisscholen deden mee aan een brede welzijnsbevraging uitgaande van de provincie. In
totaal namen hieraan 14.000 kinderen deel. De resultaten hiervan worden toegelicht en besproken op
maandag 8 mei om 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Elkeen die betrokken is bij jeugdwer-
king zoals ouders, leerkrachten, opvoeders, verenigingen die werken met jongeren, cultuurverenigin-
gen, beleidsmakers,… zijn hierop uitgenodigd. Werken aan een omkadering en een sfeer waarin kin-
deren zich goed voelen en tot volle ontplooiing kunnen komen, belangt iedereen aan. Het is een
wezenlijke opdracht voor elkeen. Hou deze datum alvast vrij en van harte welkom. 

De gemeente en het OCMW groeien verder tot één samenwerkende organisatie met ieder een speci-
fieke opdracht. Reeds meerdere administratieve diensten zijn in elkaar verweven. Zo is er bv. nog één
secretaris voor de gemeente én voor het OCMW samen. De huisvesting onder één dak vergemakke-
lijkt dit zachte integratieproces. Vanaf 1 januari zal er ook één gemeenschappelijk onthaal zijn met één
gemeenschappelijke ingang langs de zijde van de vijver. Vandaar zal doorverwezen worden naar de
diverse diensten. Plannen voor de aanleg van een hellend vlak zijn in ontwikkeling. Het moet de toe-
gankelijkheid – op korte termijn – optimaliseren. Binnen het gemeentehuis ligt er geen enkele drem-
pel en is door de plaatsing van een lift de toegankelijkheid 100% gerealiseerd.

Gerda Andries, een medewerkster van de dienst openbare werken, zette opnieuw een wereldprestatie
neer. Zij werd in Australië wereldkampioene op de 300m horden en behaalde zilver in de sprint en het
hoogspringen. 

Aan de hogeschoolstudenten nog een flinke ‘blok’.

Laat ons voor alles met veel vertrouwen en onderlinge bemoediging het nieuwe jaar tegemoet gaan.

Moge 2017 vele zalige, gelukkige en warme dagen brengen.

Rob Mennes 

Uw burgemeester.
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GEMEENTELIJKE INFOGEMEENTELIJKE INFO
Uw gemeente nodigt uit
Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle Schellenaren uit voor
een hapje en een drankje op de nieuwjaarsreceptie die zal plaatsvinden op
dinsdag 10 januari 2017 van 19.00 tot 21.30 uur voor het gemeentehuis aan de
Fabiolalaan.

Inschrijven kan via www.schelle.be of telefonisch op het nummer 03 871 98 28.

Nieuwe ingang gemeentehuis
De huidige inkom en onthaalbalie van het gemeentehuis en het OCMW werden in een nieuw jasje gestoken. Met
ingang van 3 januari 2017 krijgen het gemeentehuis en het OCMW een gemeenschappelijke inkom. 

De inkom is gelegen aan de kant van de beiaard, Peperstraat 38 en geeft toegang tot 1 onthaalbalie.
U wordt hier verwelkomd door onze medewerkers die u kunnen verder helpen bij uw algemene vragen en indien
nodig, doorverwijzen naar een dienst van de gemeente of het OCMW.

Door deze nauwere samenwerking zal het onthaal vlotter verlopen en zal er een betere doorstroming zijn naar
andere diensten.

Buurtinformatienetwerken
Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen bewoners van een buurt, de gemeente
Schelle en de lokale PolitieZone Rupel. Het BIN heeft als doelstellingen om het algemeen veiligheidsgevoel te ver-
hogen en de sociale controle in de buurt te verhogen. Momenteel zijn er in onze gemeente drie BIN’s actief samen
met een BIN-Z (zelfstandige ondernemers):
• BIN KAPELOM (80 leden)
• BIN BOERENHOEK (58 leden)
• BIN PARK CENTRUM (112 leden)
• BIN-Z Molenberglei (zelfstandige ondernemers)

Het doel van BIN? 
Een BIN heeft volgende doelstellingen:
• bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
• het bevorderen van de sociale controle
• het verspreiden van de preventiegedachte
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Hoe gebeurt de activatie van een BIN?
• Als je er getuige van bent dat daders bezig zijn of zich voorbereiden tot het plegen van een misdrijf, bijvoorbeeld

aanstalten maken of bezig zijn met inbreken in een woning of voertuig,
• als er in je buurt al een paar dagen een verdacht voertuig passeert waarbij de inzittenden de buurt observeren,
• als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden of legitimatie,
• Als een persoon met dementie verdwijnt uit zijn woning,
dan kan je de politie verwittigen via het nummer 101. Zij onderzoeken de ernst van de situatie en/of er voldoende
opsporingselementen aanwezig zijn en beslist dan om al dan niet het BIN te activeren.

Indien het BIN geactiveerd wordt, dan gebeurt dit telefonisch via een phone-mailbericht uitgaande van de politie-
diensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om gedurende een periode een verhoogde
waakzaamheid aan de dag te leggen, na te kijken of alle ramen en deuren van de woning nog steeds slotvast zijn,
de lichten aan te steken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk te observeren. 
De activatie kan zowel gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele bijkomende verdachte
situaties opmerken, dan kan je deze bijkomende of nieuwe informatie via het nummer 101 melden aan de politie-
diensten, die op hun beurt hun opsporingsprogramma kunnen aanpassen.

Wanneer er bepaalde rampgebeurtenissen zich voordoen, bijvoorbeeld een brand waarbij toxische stoffen in de
lucht terecht komen of het drinkwater gecontamineerd wordt, kan het buurtinformatienetwerk eveneens geacti-
veerd worden. Wij gaan eveneens in overleg met de politiezone Rupel om bij bepaalde fenomenen in de buurt (bv.
een reeks van inbraken uit bedrijfswagens) de leden te verwittigen en om te vragen de nodige waakzaamheid aan
de dag te leggen. Dit gebeurt steeds in overleg met de lokale PolitieZone Rupel.

Wie kan er lid worden van BIN?
In Schelle zijn er ongeveer 248 leden aangesloten bij een BIN. Iedereen kan gratis lid worden van een BIN. 
Weet je niet goed tot welke BIN uw straat behoort, raadpleeg dan de website van de gemeente: 
http://www.schelle.be/veiligheid/buurtinformatienetwerk-(bin)/voor-burgers of neem contact met uw wijkagent. 

De BIN-verantwoordelijken
Heb je nog vragen over het BIN of over de BIN-regio in jouw buurt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een
BIN-verantwoordelijke. Zij geven je graag meer informatie:

BIN KAPELOM:
Coördinator:
• Henri De Bondt, henry.de.bondt@telenet.be
Co-coördinator:
• Guido De Pauw, depauwguido@hotmail.com
• Marc Mylle, marc.mylle@telenet.be

BIN BOERENHOEK:
Coördinator:
• Gilbert Van de Vreken, gilbert.van.de.vreken@telenet.be
Co-coördinator:
• René Vervliet, rene.vervliet@belgacom.net
• Marc Van Dyck, vandyckmh@skynet.be

BIN PARK CENTRUM:
Coördinator:
• Danny Bollaert, danny.bollaert@telenet.be
Co-coördinator:
• Patrick Crabbé, patrick.crabbe@live.be
• Hubert Van der Auwera, huubeke@telenet.be
• Gert Van Vracem, gertvanvracem@hotmail.com

BIN-Z Molenberglei 
Coördinator:
• Annik Van Puyenbroeck, avpcps@skynet.be

Hoe lid worden van het BIN?
Wens je je gratis aan te sluiten bij een BIN in jouw buurt? Neem dan contact met één van de (co-)coördinatoren. Zij
zullen je een inschrijvingsformulier overhandigen en je in kennis stellen van het huishoudelijk reglement. Vanaf het
ogenblik dat je je akkoord verklaard hebt met het huishoudelijk reglement, ben je lid van het buurtinformatienet-
werk. Een handtekening is verplicht (dus inschrijven via e-mail is niet mogelijk) zodat de politie de toestemming
heeft om jouw telefoonnummer mee op te nemen in de phonemaillijst. 
Uitschrijven is te allen tijde mogelijk.

Als ook in jouw buurt de behoefte leeft om een BIN op te richten, neem dan contact op met burgemeester Rob
Mennes, rob.mennes@schelle.be

032395_Schelle info nr 1 - 2017 (7):Schelle jan 2008  29-12-2016  13:37  Pagina 8



9

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

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2017
• Budgetwijziging nr. 2
• Waarborglening Hamerstraat - verdaging lening 340
• Waarborglening Zinkvalstraat - verdaging lening 334
• Waarborglening Kwadenhoekweg - verdaging lening 319
• Waarborg voor diverse leningen
• Gemeentebelasting op dragende verticale constructies en/of zendmasten 2017 – 2018
• Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
• Reglement houdende toekenning van een financiële last bij vergunningen voor woonprojecten
• Verlengingsaanvraag IVLW Rivierenland
• Afvoeren en verwerken van veegvuil 2017 - 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
• Nazicht en onderhoud van brandblusapparaten op diverse locaties 2017 - 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden

en gunningswijze
• Hulpverleningszone Rivierenland beleidsplan hoofdstuk 6 gemeentelijke fiche
• Subsdieverdeling jeugd 2016 - 2019

Regenval en overstromingen voorjaar 2016 erkend als ramp
De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regenval en de daarbij horende overstromingen, die plaatsvonden van
27 mei tot 26 juni 2016, erkend als ramp.

Wie tijdens deze periode schade leed, kan een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming voor 31 januari 2017.
De aanvraagformulieren en meer informatie zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds:
https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Sluitingsdagen van de verschillende gemeentediensten
Alle gemeentediensten zijn gesloten op maandag 2 januari 2017. 

Afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag toe
te staan voor alle middenstanders in Schelle voor 2017
volgens onderstaand schema:
Nieuwjaarssolden van 02.01 tot en met 08.01.2017
Nieuwjaarssolden van 23.01 tot en met 29.01.2017
Pasen (16.04.2017) van 11.04 tot en met 17.04.2017
Moederdag (14.05.2017) van 08.05 tot en met 14.05.2017
O.H.-Hemelvaart (25.05.2017) van 22.05 tot en met 28.05.2017
Vaderdag (11.06.2017) van 05.06 tot en met 11.06.2017
Zomersolden van 02.07 tot en met 08.07.2017
Zomersolden van 16.07 tot en met 22.07.2017
Zomersolden van 24.07 tot en met 30.07.2017
Moederdag (15.08.2017) van 13.08 tot en met 19.08.2017
Sunday Shopday (01.10.2017) van 25.09 tot en met 01.10.2017
Allerheiligen (01.11.2017) van 30.10 tot en met 05.11.2017
Eindejaarsfeesten van 11.12 tot en met 17.12.2017
Eindejaarsfeesten van 18.12 tot en met 24.12.2017
Eindejaarsfeesten van 25.12 tot en met 31.12.2017

032395_Schelle info nr 1 - 2017 (7):Schelle jan 2008  29-12-2016  13:37  Pagina 9



10

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGBURGERLIJKE 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:

SMOLDERS Koen en DE GRYZE Leen
VERCAUTEREN Tony en FRANSSENS Sabina

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen

Gouden jubileum (50 jaar)

28 01 1967 DE WOLF Henricus en VAN ROMPAEY Sonja
11 02 1967 VAN DYCK André en BRUYLANDTS Marie

LEEFMILIEULEEFMILIEU
Huisvuil: 5, 12, 19 en 26 januari - 2, 9, 16 en 23 februari 2017
GFT+ en PMD: 5 en 19 januari - 2 en 16 februari 2017
Papier en karton: 26 januari en 23 februari 2017

Ophalen van de kerstbomen op donderdag 12 januari 2017. 
Je kan ook steeds tijdens de openingsuren op het recyclagepark terecht, om je kerstboom binnen te brengen.

Ophaling afval

Ieder jaar plaatst onze groendienst van eind oktober tot december een 85-tal bladmanden voor overtollig blad-
afval in de gemeente. In deze bladmanden mag bladafval, afkomstig van bomen op openbaar domein, gedeponeerd
worden. Eigen groenafval, snoeiafval, grasmaaisel en bladeren uit eigen tuin horen thuis in de compostbak of in het
recyclagepark. 
De bladmanden worden op regelmatige tijdstippen geledigd door de gemeentelijke diensten. Indien er naast blad-
afval ander niet-reglementair afval in de bladmanden gedeponeerd wordt, kan dit leiden tot ernstige schade aan
de machine tijdens het ledigen van de bladmanden. Tijdens de jaarlijkse evaluatie na het uitzetten van de blad-
manden, wordt per straat bekeken of er misbruik gemaakt wordt. Dit kan in bepaalde straten leiden tot het niet
meer plaatsen van bladmanden. 

Evaluatie bladmanden

In navolging van de bijencursus voor beginnende imkers in het voorjaar van 2016 wordt er in het voorjaar van 2017
opnieuw een bijencursus georganiseerd. Er zullen ook praktijklessen gegeven worden in onze gemeentelijke bijen-
hal aan de volkstuin ‘Aerdborg’ aan de Tuinlei. De cursus wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Schelle
in samenwerking met bijengilde De Borsbeekse Bijenboeren vzw. De cursus is gratis en zal georganiseerd worden
vanaf 7 deelnemers. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven via de milieudienst.

De volgende thema’s komen aan bod: anatomie van de honingbij, microscopie, ontwikkeling van een bijenvolk, bij-
enziekten, seizoenswerkzaamheden, wetgeving, bijenproducten, zwermverhinderingsmethoden, plantkunde en
vijanden van de honingbij.
De lessen vinden plaats op volgende zondagen: 19/02, 5/03, 12/03, 19/03, 2/04, 9/04, 30/04, 7/05, 14/05 en 21/05
telkens van 10.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis.

In 2016 kreeg onze gemeente het charter van bij-vriendelijke gemeente toegekend.

Bijencursus voor imkers 2017
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Op vrijdag 17 februari 2017 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Dikketruiendag met
de slogan ‘Hou het poolijs koel’.
Als het poolijs, de ‘airconditioning’ van de aarde, verder smelt en de aarde blijft opwarmen, zal dat grote gevolgen
hebben voor de zeespiegel en het klimaat in Vlaanderen en daarbuiten. De uitdaging is dus groot. Via samenwer-
king tussen gemeenten, scholen en organisaties in binnen- en buitenland hopen we een grotere positieve impact
te hebben op ons toekomstig klimaat.

Net zoals de vorige jaren neemt Schelle ook actief deel. De gemeente roept haar bewoners op om ook thuis en op
het werk een steentje bij te dragen. 
Trui aan en de verwarming een graadje lager, meer hoef je niet te doen om deze actie te ondersteunen!

Meer informatie en voorbeeldacties kan je terugvinden op www.dikketruiendag.be.

Doe je dit jaar ook mee?

Dikke-truiendag, vrijdag 17 februari 2017: 
‘hou het poolijs koel’

Laureatenviering schelse Floriade 2016

Volkstuin ‘Aerdborg’
In de gemeentelijke volkstuin ‘Aerdborg’ zijn nog enkele percelen beschikbaar. Wie in dit mooi ecologisch en sociaal
project wil instappen, meld zich spoedig bij de milieudienst.

Dit jaar was de Schelse Floriade aan zijn 46ste editie toe. 289 deelnemers zorgden voor bloemen op de vensterbank,
in de tegeltuin of in de voortuin en werden door een jury beoordeeld. De puntenlijst vindt je op www.schelle.be.
De wedstrijd wordt ondersteund door het gemeentebestuur dat budget vrijmaakt voor prijzengeld en door de loka-
le handelaars die de wedstrijd sponsoren.
De koninklijke fotogroep Dafofi verzorgde ook dit jaar de presentatie van de mooiste voortuintjes tijdens de laurea-
tenviering op 25 november 2016. Die avond ontvingen de 3 eerste winnaars van elke categorie hun prijzen per-
soonlijk van het gemeentebestuur en de juryleden. Het hele gebeuren werd met een receptie afgesloten.
Wens je volgend jaar deel te nemen, hou dan het infoblad van mei-augustus 2017 in het oog of neem contact op
met de milieudienst.

De sponsors

De gemeente dankt de sponsors van de Floriade 2016.
Uitsluitend bij de vermelde handelaars kan je je gemeentecheque(s) omzetten in een aankoop. 
De gemeentecheques zijn geldig tot en met 25 mei 2017. 
Het gemeentebestuur draagt geenszins enige verantwoordelijkheid inzake de door handelaars ter
beschikking gestelde prijzen of waardebonnen.

NAAM ADRES GEMEENTE

AD Delhaize Provinciale Steenweg 3 2627 Schelle
Gulf Provinciale Steenweg 399 2627 Schelle
Keurslager De Proost Provinciale Steenweg  385 2627 Schelle
Lane 12 Boomsesteenweg 35 2627 Schelle
Leonidas Provinciale Steenweg 24 bus 1 2627 Schelle
San Marco Village Boomsesteenweg 31 2627 Schelle
Schoenen Wilssens Provinciale Steenweg 110 2627 Schelle
Slagerij Burms Kapelstraat 69 2627 Schelle
Van der Auwera Reetsesteenweg 107 2630 Aartselaar
Wima Bowling Boomsesteenweg 35 2627 Schelle
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Resultaten “vergroot de hoop”: inzameling van taxussnoeisel

IGEAN zamelde afgelopen zomer, in samenwerking met de gemeente en de firma Van Hulle B&C, taxussnoeisel in
op het recyclagepark. Het snoeisel van jonge takken bevat immers baccatine, een stof die gebruikt wordt om
chemotherapieën aan te maken.
Dit jaar werd er in totaal 865 m3 snoeisel ingezameld. Dit levert de grondstof voor 865 chemotherapieën en betekent
een opbrengst van 25.940 euro voor het goede doel (Rekanto-bewegen om je beter te voelen, VZW Klein Geluk en
Iridium Kankernetwerk-Oncologisch begeleidingsteam).
Bedankt voor jullie steun. Volgend jaar neemt de gemeente opnieuw deel en we rekenen daarbij op jullie om de bij-
drage vanuit onze gemeente, die dit jaar 6,51 m3 bedroeg, te verdubbelen!

Herder gezocht voor onderhoud
Recent heeft de provincie het terrein tussen de Tuinlei en de Koekoekstraat ingericht als waterbuffer. Bij zware
regenval kan een deel van dit terrein water bufferen zodat huizen droog blijven. De provincie Antwerpen zoekt nu
een herder voor vrijwillig onderhoud van het hoge en droge deel. De grootte bedraagt ongeveer 1 ha. Interesse? 
Meer informatie via veronique.kusse@provincieantwerpen.be, tel 03 240 63 57.

Wijziging energiepremies van de netbeheerder
Vanaf 2017 worden de premies voor energiebesparende maatregelen van de Vlaamse overheid/Eandis hervormd
en/of afgebouwd. Een overzicht van de wijzigingen vind je op de website van de Vlaamse overheid
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/premies-van-de-netbeheerder.
Zo zal de isolatiewaarde van dak- en zoldervloerisolatie bijvoorbeeld minstens 4,5 m2 K/W moeten zijn om in aan-
merking te komen voor de premie die voortaan 6 euro/m2 zal bedragen indien de werken worden uitgevoerd door
een aannemer en 3 euro/m2 voor doe-het-zelvers. Er zijn ook enkele nieuwigheden voor bestaande woningen:

1. Na-isolatie van bestaande muur via binnenzijde

Er komt een nieuwe premie van 15 euro/m2 voor geïsoleerde binnenmuuroppervlakte. Het geplaatste isolatie-
materiaal moet minstens een warmteweerstand van 2 m2 K/W hebben. Isolatie van de bestaande isolatielaag en
afwerkingslaag mag hier niet in verrekend zijn. Bovendien moeten de werken begeleid en gecontroleerd worden
door een architect of moet de aannemer (als aspirant) een certificaat van bekwaamheid hebben.

2. Totaalrenovatiebonus

Wanneer je minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ven-
tilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijg je bovenop die premies
nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus.

Het bovenstaande geldt voor bestaande woningen (aangesloten op het elektriciteitsdistributienet voor 1/1/2006).
De energiepremies voor nieuwbouwwoningen verdwijnen voor bouwaanvragen vanaf 2017.
Voor een overzicht en detail van alle wijzigingen verwijzen we naar de bovengenoemde website van de Vlaamse
overheid. 

Meten is weten - krijg zicht op je elektriciteitsverbruik
Heb je je ooit al afgevraagd hoeveel elektriciteit een huishoudelijk toestel nu eigenlijk verbruikt en hoeveel dit dan
kost?
Om je te helpen deze vragen te beantwoorden stelt de gemeente Schelle energiemeters ter beschikking. 
Met de energiemeter kan je per individueel toestel nakijken hoeveel elektriciteit dit toestel verbruikt en wat dit
kost.

Je kan de energiemeter gratis voor maximum 3 weken lenen. Je betaalt enkel een waarborg van 20 euro. 
Reserveer een toestel bij de milieudienst via milieu@schelle.be of 03 871 98 54.
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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 17 januari en 21 februari 2017.

NOORD-ZUID SAMENWERKINGNOORD-ZUID SAMENWERKING

Fair Trade ambassadeur
De Fair Trade groep van Schelle besliste om alle klanten uit Schelle die voor meer dan 1.000 euro aan Fair Trade pro-
ducten kopen per jaar in de Fair trade winkel van Schelle/Hemiksem te benoemen tot Fair Trade Ambassadeur.
De volgende Fair Trade ambassadeur in het rijtje is De Plukboerderij van Schelle met Celle Adriaensen en Kristien De
Boodt. We laten hen graag aan het woord.

Celle en Kristien: ‘Eerlijke handel is voor ons belangrijk, zowel op de boerderij als in de B&B.
De Plukboerderij werkt volgens het CSA-principe. Dat staat voor Community Supported Agriculture en betekent dat
een groep consumenten zich solidair stelt met een boer(in). In overleg leggen zij een prijs vast die eerlijk is voor de
boer(in) en juist voelt voor de consument. Dit is voor ons eerlijke handel, en dit principe van eerlijke handel trekken
wij ook door naar solidariteit met het Zuiden.  

Ook in onze Bed en Breakfast bieden wij de klanten naast biologische streekproducten ook Fair Trade producten
aan. Dit gaat over koffie, thee, suiker, choco, hagelslag, cacaopoeder, bananen, rozijnen bij het ontbijt, maar ook over
yucca chips, cola, ice tea, limonade, bier, fruitsap, wijnen, chocolade. Dit alles zit in het aanbod dat gasten kunnen
kopen. Wanneer wij op de boerderij een evenement of activiteit organiseren, doen wij dit vaak in samenwerking
met de Fair Trade groep of de Mondiale Raad van Schelle. Steeds zorgen wij voor streekproducten en Fair trade pro-
ducten. Zo steunen wij kleine initiatiefnemers van hier en boeren uit het Zuiden.’

Oei! de boeren zijn bijna op 
Op 13, 14 en 15 januari trekken zo’n 8.000 vrijwilligers de straat op om steun te vragen voor het werk van
Vredeseilanden. Met de campagne Oei! De boeren zijn bijna op. roepen ze iedereen op om boeren te helpen verder
te boeren. In Schelle zullen de leerlingen van de laatste graad van de Sint-Lutgardisschool, samen met de vrijwilli-
gerskern van Schelle, de nieuwste sleutelhangers en pennen van Vredeseilanden aanbieden aan o.a. AD Delhaize.
Je kan hen en Vredeseilanden ook steunen met een gift op rekeningnummer 000-0000052-52 met de vermelding
“campagne Vredeseilanden Schelle”.

Gezond voedsel, goed voor het milieu en de boeren
Dat het anders kan toont Yen, een van de groenteboerinnen die Vredeseilanden ondersteunt, in
de kortfilm Feeding Hanoi van Michiel Crijns. Michiel is freelance filmmaker en leraar aan het
Sancta Maria in Leuven. “Ik bezocht de groenteboeren in Trac Van. Ik zag hoe ze samenwerken
om hun gezonde, milieuvriendelijke producten voor een goede prijs te verkopen in Hanoi, één
van de snelst groeiende steden van Vietnam. Het verhaal stopt niet in Vietnam.”
Ook hier in België moet het anders. De leerlingen van de Sint-Lutgardisschool werden meege-
nomen in dit verhaal door Filip Cuypers van Vredeseilanden. 
Oei, de boeren zijn bijna op? Niet als het van Vredeseilanden afhangt dus. 

De film Feeding Hanoi van Michiel vind je samen met alle andere info over de campagne van Vredeseilanden op
www.vredeseilanden.be/campagne. 
Contacteer Vredeseilanden Schelle via: Roosmarijn Smits, 0474 41 04 86, roosmarijn.smits@kdg.be.
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Euhm, wereldmeerdaagse?
De Wereldmeerdaagse is een groots mondiaal educatieproject waar leerlingen uit de 1ste graad secundair onder-
wijs ondergedompeld worden in mondiale thema’s tijdens een interactieve ‘wereldmarkt’! Tijdens een halve school-
dag leggen ze een traject af tussen aantrekkelijke thema-standjes waar vrijwilligers hen begeleiden bij korte
opdrachtjes. Speels, spannend, actief en vooral beklijvend!

Hoe stel ik mij dat voor?
Bekijk de video op www.youtube.com en gebruik de zoekterm ‘wereldmeerdaagse 2015’.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die de jongeren een onvergetelijk dag willen bezorgen!
Kun jij je vrijmaken tijdens de schooluren?
Ga jij graag met jongeren om?
Heb jij zin om scholieren tijdens korte, volledig uitgeschreven opdrachtjes te begeleiden?
Of heb jij eerder technisch inzicht en zin om mee te helpen aan de opbouw en/of afbraak?
Een halve dag, een hele dag, meerdere dagen; je kiest volledig zelf hoeveel tijd je besteedt!

Wat krijg ik daarvoor in de plaats?
Er staat je een onvergetelijke tijd te wachten waar je een heleboel nieuwe contacten kan leggen met andere posi-
tief ingestelde mensen. Geld kan je er niet mee verdienen, maar dankbaarheid des te meer; vervoerskosten worden
natuurlijk wel terugbetaald! Omdat heel het evenement staat of valt door de kracht van onze vrijwilligers, leggen
wij elke vrijwilliger goed in de watten met een heerlijke kaas-en wijnavond!

Waar en wanneer?
Opbouw van 1 – 5 maart 2017
Evenement van 6 – 16 maart 2017
Afbraak van 16 – 18 maart 2017
Congrescentrum De Pitte
Domein De Schorre in Boom

Ik heb nog vragen! Ik wil mij inschrijven!
Nel Verbeke, 03 240 69 04, 0498 13 98 52, nel.verbeke@provincieantwerpen.be

Bind mee de strijd aan tegen tbc en lepra
Campagneweekend Damiaanactie 27, 28 en 29 januari 2017
Sommige ziektes lijken stilaan uitgestorven. Lepra bijvoorbeeld. Andere ziektes raakten in de vergeethoek, maar
steken, ook bij ons, weer de kop op. Tuberculose bijvoorbeeld. Lepra en tuberculose hebben minstens twee zaken
gemeen: het zijn armoedeziektes en Damiaanactie bestrijdt ze allebei.

Strijd mee
De projecten van Damiaanactie kunnen niet overleven zonder inbreng van de Belgische bevolking. 
Daarom trekken de vrijwilligers van Damiaanactie de straat op om stiftjes te verkopen op 27, 28 en 29 januari 2017.
De stiftjes kosten 6 euro per pakje.
Je kan Damiaanactie ook steunen door een gift op rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Elk bedrag vanaf 
40 euro is fiscaal aftrekbaar en komt overeen met de prijs van één behandeling. Schaar je mee achter de strijd tegen
lepra en tuberculose. Niet alleen in het zuiden, maar ook in België.

OCMWOCMW
Vanaf 3 januari worden de openingsuren van het OCMW veranderd:
• maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur
• dinsdag: 8.30 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur

Nieuwe openingsuren
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De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19.00 tot 20.00 uur op vol-
gende data:
• donderdag 12 en 26 januari 2017
• donderdag 9 en 23 februari 2017

Hier kan je terecht voor gratis juridisch advies en informatie.

Juridische dienst

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 24 januari 2017
• dinsdag 21 februari 2017

Raadsvergadering van het OCMW

SOCIAALSOCIAAL
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
Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, 

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

Word jij graag vrijwillige oppasser?
Heb jij wekelijks of veertiendaags, overdag, ’s avonds of ’s nachts, in de week of in het week-
end enkele uren vrij waarin je je wil inzetten voor ouderen, zieken of personen met een han-
dicap? Dan verwelkomen wij je graag binnen onze dienst CM-Oppas aan huis. 

Onze oppassers bieden toezicht, gezelschap en ondersteuning bij dagdagelijkse of nachtelijke  activiteiten (eten,
drinken, naar het toilet gaan, slapen gaan…) bij kinderen, volwassenen en ouderen. 

Je biedt oppas in eigen regio en krijgt de kans om een warm contact op te bouwen met je oppasgezin. Bovendien
kies je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke situaties je je engageert. 

Je ontvangt per uur een onkostenvergoeding van 2,60 euro. CM zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprake-
lijkheid, lichamelijke ongevallen en een omnium verzekering bij gebruik van de wagen. Op regelmatige basis heb je
contact met je collega-oppassers om samen ervaringen uit te wisselen, nieuwe kennis op te doen en gezellig samen
te zijn.

Geen ervaring? Geen probleem!
Wij voorzien vorming op maat.

Meer info: Werner Berrens, tel. 03 221 94 20 of via e-mail: oppas.antwerpen@cm.be
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Reanimeren en defibrilleren met een AED - Schelle hartveilig
Een plotselinge hartstilstand is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Het is dus enorm belangrijk dat
omstaanders zo snel mogelijk in actie schieten en starten met de reanimatie. Een onmiddellijke start verdubbelt of
verviervoudigt de overlevingskansen. Defibrillatie binnen de drie tot vijf minuten nadat de hartstilstand zich voor-
deed, kan de overlevingskans verhogen tot 50 à 70%. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt is
dus zeker wenselijk. Daarom besloot het gemeentebestuur tot de plaatsing van 5 AED’s verspreid over de gemeente:
• hoek Kattenberg - Provinciale Steenweg
• naast de ingang van de GBS De Klim op de Provinciale Steenweg
• naast de ingang van de Sint-Lutgardisschool in de Peperstraat
• aan taverne Scherpenstein nabij de speeltuin en de sporthal
• aan PC De Mikman in de Tolhuisstraat

Kan jij reanimeren en een AED gebruiken?

Voor je begint te reanimeren , moet je altijd eerst aan je eigen veiligheid denken

Bij elk slachtoffer dat niet meer reageert en niet meer normaal ademt
• Bel 112
• Laat iemand de dichtstbijzijnde AED halen
• Start met reanimatie 

Voer 30 borstcompressies uit
• Als je de telefoon op luidspreker zet, kan de operator van het hulpcentrum 112 je telefonische instructies geven.
• Plaats de hiel van je ene hand in het midden van de borstkas. Dit komt overeen met de onderste helft van het

borstbeen.
• Plaats de hiel van je andere hand bovenop je eerste hand.
• Haak de vingers van je beide handen in elkaar.
• Hou je armen gestrekt.
• Breng je schouders ( je gewicht) loodrecht boven de borstkas van het slachtoffer.
• Oefen geen druk uit op de onderbuik of op de onderkant van het borstbeen.
• Duw met gestrekte armen het borstbeen ongeveer 1/3 van de borstkasdiepte in (bij een volwassene is dit 5 tot

maximaal 6 cm).
• Laat de borstkas volledig terugveren na elke borstcompressie zodat het hart zich terug kan vullen met bloed.

Verlies daarbij niet het contact tussen je handen en het borstbeen. Verschuif je handen dus niet. Steun niet op de
borstkas.

• Geef op die manier 30 borstcompressies aan een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut.

Geef 2 beademingen
• Kantel het hoofd van het slachtoffer achterover en til de kin omhoog.
• Knijp het zachte deel van de neus dicht met de duim en wijsvinger van je hand die op het voorhoofd ligt.
• Laat de mond spontaan wat openvallen, maar behoud met je andere hand de kinlift.
• Neem normaal adem en plaats je mond volledig over de mond van het slachtoffer. Zorg dat er geen lucht ont-

snapt.
• Blaas gedurende één seconde rustig lucht in de mond (zoals bij een normale ademhaling). Doe dit door gelijk-

matig uit te ademen terwijl je kijkt of de borstkas omhoog komt. Dit is een effectieve beademing.
• Houd het hoofd van het slachtoffer gekanteld met je ene hand en behoud de kinlift met je andere hand. Neem je

mond weg van het slachtoffer en kijk of de borstkas terug daalt wanneer de lucht ontsnapt.
• Herhaal deze techniek nog één keer.
• Onderbreek de borstcompressies niet meer dan 10 seconden voor de 2 beademingen.
• Wil je echt geen mond-op-mondbeademing geven, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer erg bloedt of gebraakt

heeft? Dan is het altijd beter om enkel borstcompressies te geven dan helemaal niets te doen.

Defibrilleer met de AED
• Onderbreek de borstcompressies en de beademing niet voor het aanleggen van de AED, tenzij je helemaal alleen

bent.
• Open de AED of druk op de aan-uit knop.
• Ontbloot de borstkas van het slachtoffer. Rits of knip kledij open en scheer eventueel borsthaar weg op de plaats

waar de elektroden zullen komen.
• Volg de gesproken aanwijzingen van de adviesstem en de eventuele visuele instructies op.

032395_Schelle info nr 1 - 2017 (7):Schelle jan 2008  29-12-2016  13:37  Pagina 16



17

• Kleef de twee elektroden op de ontblote borstkas. De plaats is op de verpakking
aangegeven. Dit is onder het rechter sleutelbeen en de linker oksel.

• Zorg dat niemand (ook jijzelf niet) het slachtoffer aanraakt terwijl de AED de ana-
lyse van het hartritme uitvoert of terwijl die een schok toedient. Zeg luidop dat
iedereen afstand moet houden en maak een duidelijk handgebaar.

• Ga verder met reanimatie na het toedienen van een schok
- tot de hulpdiensten het van je overnemen
- tot het slachtoffer tekenen van leven vertoont
- tot je uitgeput bent wanneer er niet snel hulp aanwezig kan zijn.

Bekijk op YouTube de korte instructiefilmpjes van Rode Kruis-Vlaanderen:
• Reanimeren is niet moeilijk
• Defibrilleren is niet moeilijk 
of schrijf je in bij een volgende eerstehulp opleiding.

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

Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf je eigen gedicht! 
Breng je gedicht voor 31 januari binnen in de bib. Tot 20 februari mag iedereen stemmen voor één van de inzen-
dingen. De schrijver van het gedicht die de meeste stemmen heeft gekregen ontvangt een boekenbon ter waarde
van 20 euro. Uit de personen die hebben gestemd zal een onschuldige kinderhand een winnaar trekken die een kleine
verassing zal ontvangen.
Meer info over de inhoud en de vorm van het gedicht zal in januari 2017 op onze publiekscatalogus
http://ivebic.bibliotheek.be/ en in de bib beschikbaar zijn.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: tijdens de maanden januari en februari
Toegang: gratis
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle

Poëzieweek: creatief met gedichten: wedstrijd 2017

Catalogus buiten werking
Wegens een upgrade aan het Brocade-systeem zal de catalogus van de bibliotheek op maandag 6 februari 2017 tot
13.00 uur buiten werking zijn.

BIBLIOTHEEK EN CULTUURBIBLIOTHEEK EN CULTUUR
I V E B I C  N I E U W S -  I V E B I C  O P R O E P

Nieuwtjes uit de bib
De bib leent nu ook een paar dementietasjes uit. Dit zijn tassen met materialen die trachten duidelijk te maken wat
dementie in zijn verschillende vormen is en wat je kan verwachten als je ermee te maken krijgt. De tassen bevatten
zowel materialen voor volwassenen, als voor de jeugd, fictie en non-fictie, een film en een boek met liedjes van vroeger. 
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Ontbijtlezing “De demonen van Leonard Cohen”
In 2015 publiceerde literatuurwetenschapper en universitair medewerker Francis Mus een boek “De demonen van
Leonard Cohen”.  Naar aanleiding van dat boek, waar hij 5 jaar aan gewerkt heeft, nodigt de bibliotheek hem uit om
er iets over te komen vertellen.
Op een boeiende en onderbouwende manier brengt hij zijn verhaal, daarbij muzikaal ondersteund door Sophia
Ammann, met haar versie van enkele van Cohen’s songs.
Vanaf 9.30 uur zullen wij een ontbijt serveren. Om 10.30 uur start de lezing en daarna kan je eventueel vragen stellen.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Zondag 5 februari 2017 om 9.30 uur
Toegang: 10 euro
Inschrijven: voor 21.01.2017
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle

Tentoonstelling creatief atelier
Tot 28 februari fleurt Creatief Atelier de bib op met een tentoonstelling. 
Dit atelier bestaat momenteel uit 14 amateurkunstenaars die elke dinsdagavond op de zolder van de Sint-
Bernardusabdij te Hemiksem samenkomen.
Er wordt in een gezellige sfeer creatief geschilderd met verschillende materialen en diverse technieken, zoals olie-
verf, acryl, aquarel, pastel of houtskool. Iedereen werkt zelfstandig op de eigen manier en steunt elkaar: men heeft
de vrijheid om natuurgetrouw of niet-figuratief te werken rond verschillende thema’s, zodat de tentoonstelling een
mooie variatie biedt van verschillende stijlen.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: tot 28 februari, tijdens de openingsuren van de bib
Toegang: gratis 
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle

Animatiefilm maken voor kinderen
Voor kinderen en jonge mensen is het niet alleen noodzakelijk te kunnen lezen en schrijven en behoorlijk een tekst
op een computer te kunnen zetten. Ook vertrouwdheid met het medium beeld wordt steeds belangrijker om goed
te kunnen functioneren in de samenleving. 
De eerste workshop “Animatiefilmpjes maken” op 31.10.2016 was een succes. De resultaten staan op de facebook-
pagina van IveBiC. De bib organiseert tijdens de krokusvakantie, op donderdag 2 maart, een tweede workshop “ani-
matiefilmpjes maken” voor kinderen van 8 - 12 jaar. De workshop neemt een hele dag in beslag. De kinderen zullen
met diverse middelen tekeningen en figuurtjes in elkaar knutselen, er beelden van maken en onder de deskundige
begeleiding van iemand van Jekino een kort filmpje leren monteren. 
Het resultaat zal diezelfde dag nog vertoond worden op een scherm in de bibliotheek.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem  
Tijdstip: 2 maart, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Toegang: 10 euro
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Jekino.
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Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend?
Dan is deze cursus voor absolute beginners iets voor jou! Je hoeft heus niet bang te zijn, we vertrekken echt van
niveau 0. Stap voor stap leren we je in 9 lessen de basisvaardigheden voor het gebruik van computer, internet en
e-mail.
Je kan je alvast laten noteren op de wachtlijst.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem  
Tijdstip: wachtlijst
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Rupelbib en Vormingplus Antwerpen

Wachtlijst beginternet

Het gebruik van tablets is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom loodst de bib je met behulp van vrijwil-
ligers, getraind door Vormingplus, vanaf nul door de digitale jungle. 
In het voorjaar vindt er weer een driedelige cursus tablet plaats, werkend onder Android. (Alleen als je een tablet
hebt die met dat systeem werkt, kan je voor deze cursus  inschrijven.)
Om praktische redenen worden de cursisten voor de eerste les in 2 groepen verdeeld. Zij zullen de eerste les op
een andere datum volgen.

Praktisch
Vereiste voorkennis: een klein beetje met pc kunnen werken. Belangrijk: cursisten brengen zelf hun tablet mee.
Bij niet courante merken is de handleiding ook nuttig.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem  
Tijdstip Cursus tablet (android) van 19.00 tot 21.30 uur
• Les 1: Maandag 27 februari en woensdag 1 maart 2017 (de groep wordt in 2 gesplitst)
• Les 2: Maandag 6 maart 2017
• Les 3: Maandag 13 maart 2017
Toegang: 5 euro
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Rupelbib en Vormingplus Antwerpen

Cursus “leren werken met een tablet”

Tijdens deze workshop zal de cursist zelfstandig een bus-, tram- of treinreis leren plannen op een bepaald moment.
Er wordt aandacht besteed aan de soorten tickets, voorwaarden (tijd, leeftijd enz.) en prijs.
Alles wordt getoond op pc aan de hand van een tweetal oefeningen. Apps op tablet en smartphone komen niet aan
bod.

Praktisch
Vereiste voorkennis: een klein beetje met pc en internet kunnen werken. 
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
Tijdstip: maandag 27 maart van 13.30 tot 16.00 uur
Toegang: 2 euro
Info en inschrijvingen: 
• Intergemeentelijke bibliotheek, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
• Cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Rupelbib en Vormingplus Antwerpen

Cursus “routeplanning”
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Verhalenparade Rupelbib
Voorlezen is in onze bib een traditie. De bib werkt hiervoor samen met de andere bibliotheken uit de Rupelstreek.
Dit samenwerkingsverband bezorgde IveBiC een paar jaar geleden een extra kamishibai theater en extra knutsel-
materiaal. 

Voorlezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Het gevoel voor taal ontwikkelt spelender-
wijs en de fantasie wordt gestimuleerd. Wanneer je kindje wordt voorgelezen maakt het bovendien op een fijne
manier kennis met de wereld van de 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 spannende wereld van het prenten-
boek. Daarna is er altijd een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezer kunnen de ouders en grootouders genie-
ten van een kopje koffie of thee.

Het voorleesuurtje vraagt wel enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Tijdstip: woensdagen 11 en 25 januari en 8 en 22 februari 2017 van 15.00 tot 16.00 uur
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
Info en inschrijvingen:
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle i.s.m. Rupelbib

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

Leeskring
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 bewe-
ging brachten. Ook op persoonlijke leesinteresses kan worden ingegaan. Alle aspecten van het boek worden uitge-
breid 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.  Schrijvers die dit seizoen o.a. aan bod zullen komen zijn Harry Mulisch, Harper Lee, Amos Oz, Arthur Japin
en Mario Vargas Llosa.

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: 31 januari en 28 februari 2017 van 19.30 tot 22.30 uur
Toegang: 8 euro/6 euro (inwoners Schelle en Hemiksem), 10 sessies 75 euro/55 euro (inwoners Hemiksem/Schelle) 
Info en inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 
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Niets zo leuk als een stuk uit je interieur volledig zelf te personaliseren. Samen met de
lesgeefster leer je hoe je een lampenkap een persoonlijke toets kan geven. De witte
lampenkap krijg je aan het begin van de workshop, het prachtige resultaat neem je op
het einde mee naar huis.  

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: woensdag 11 januari van 19.30 tot 22.00 uur
Toegang: 11 euro / 9 euro (inwoners Hemiksem-Schelle)
Info en inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, 
cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle

Workshop “restyling lamp”

Samen met Natalie Schrauwen (auteur van ‘Handboek voor de thuisdrogist
Kitchen Lab) maak je met eenvoudige ingrediënten, natuurlijke producten en zon-
der additieven je eigen afwasmiddel, allesreiniger, kamergeur, waspoeder of was-
verzachter. Wat je maakt neem je mee naar huis.

Praktisch
Datum: woensdag 1 februari 2017
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: woensdag 1 februari 2017 van 19.30 tot 22.00 uur
Toegang: 13 euro / 11 euro (inwoners Hemiksem-Schelle)

Info & inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 

Workshop “natuurlijke poetsproducten”

Ontdek de eenvoud en de mix van de verschillende keukens van de Dominicaanse
Republiek.
We duiken in de culinaire tradities van dit Caraïbisch eiland. Tradities die geken-
merkt zijn door de Spaanse, Afrikaanse en traditionele Taíno cultuur.
Samen met de Dominicaanse lesgeefster worden diverse gerechten bereid.
Kipmarinade, vis met kokos en natuurlijk Bandera Domenicana, hét nationale
gerecht van de Dominicaanse republiek, kunnen alvast niet ontbreken. En niet te
vergeten, de heerlijke sazón, een typische saus.  
Er worden verschillende gefrituurde bijgerechten klaargemaakt zoals bakbananen en aubergine.
Om af te sluiten wordt een heerlijke pompoenflan geprepareerd en krijg je koffie en typische gemberthee
aangeboden.
Buen apetito!

Praktisch
Locatie: Parochiaal centrum De Mouterij, Leopoldstraat 2, Schelle
Tijdstip: zaterdag 11 februari 2017 van 9.30 tot 13.30 uur
Toegang: 20 euro
Info & inschrijvingen:
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 

Dominicaanse kookworkshop
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A C T I V I T E I T E N  G E M E E N T E L I J K E  A C A D E M I E  V O O R  M U Z I E K  E N  W O O R D

Nieuwjaarsconcert
Om het nieuwe jaar muzikaal in te zetten organiseert de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel een spetterend Nieuwjaarsconcert. Een aan-
tal van onze grote ensembles, al dan niet voor de gelegenheid aangevuld met leer-
krachten en solisten, zullen het  beste van zichzelf geven met hun heldere klanken en
sprankelende werken, en samen met u het glas heffen op een mooi, muzikaal en geluk-
kig nieuw jaar.

Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Tijdstip: zondag 29 januari 2017 om 15.00 uur
Toegang: 5 euro (met toegangskaart een gratis consumptie te verkrijgen)
Informatie: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 
03 288 27 30, www.academiehsn.be

Organisatie: Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem – Schelle – Niel

Dag van het DKO
De klassen samenzang L1/2, samenspel strijkers, hobo’s, trompetten, slagwerk en woord brengen in een eigenzinnig
jasje “Tijl Uilenspiegel”, een kindercantate met muziek van G. Kretschmar. Het verhaal wordt jullie verteld door leer-
lingen woord in een tekstbewerking van Lotte Mariën. En wie kent de verhalen van Tijl Uilenspiegel niet? Zou alles
dan wel kunnen verlopen zonder dat er iets misloopt? Misschien toch even nakijken of je nog beide schoenen aan-
hebt.

Praktisch
Locatie: Zaal Roxy, Antwerpsestraat 50, 2845 Niel
Tijdstip: zaterdag 18 februari om 15.00 uur
Informatie: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem 03 288 27 30,
www.academiehsn.be

Organisatie: Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle - Niel

Carnavalsconcert
In de carnavalsperiode verkleden de leerlingen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord, afdeling
Schelle, zich om hen in te zetten voor het goede doel.

De leerlingen AMV, initiatie en instrument spelen en/of zingen in groep onder leiding van hun leerkracht terwijl de
leerlingen AVV het geheel aan elkaar praten met hun passende mopjes.

Na het concert nodigen wij je vriendelijk uit voor de (huisgebakken) receptie!

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Tijdstip: vrijdag 23 februari 2017 om 18.30 uur
Toegang: 3 euro (+12j)
Informatie: secretariaat Academie Schelle, Provinciale Steenweg 100, 2627 Schelle, 0494 53 05 42,
www.academiehsn.be

Organisatie: Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle - Niel
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SENIORENSENIOREN
Reeds herhaaldelijk onderstreepte de seniorenraad het belang van voldoende beweging.
Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die dagelijks bewegen zich zowel fysiek als mentaal beter in hun vel
voelen. Het is ook bewezen dat het nooit te laat is om te beginnen met bewegen. Zelfs wanneer je lange tijd niet
actief geweest bent, kan je nog gezondheidswinst boeken door meer te bewegen.

Met een aantal initiatieven wil de seniorenraad haar steentje hiertoe bijdragen. Zo deden we reeds meermaals een
oproep om melding te maken van minpunten inzake openbare ruimte die voor de mobiliteit van senioren hinderlijk
zijn. Elke Schellenaar kan, betreft dit onderwerp,  een schrijven richten aan de voorzitter en leden van de senioren-
raad, Fabiolalaan 55.                                                                                                                                         

Recent contacteerden we cafés en restaurants in Schelle met de vraag om een plassticker aan hun deur te bevesti-
gen zodat wandelaars zonder verbruiksverplichting er gratis naar het toilet kunnen gaan tijdens de openingsuren.
Zegden reeds toe: Sportcafé van de voetbal, taverne ‘Oud Tolhuis’, restaurant ‘Tolhuis Veer’, het Gildehuis op het
Kerkplein, café ‘Schuttershof’, Taverne Scherpenstein. 
Ook op de deur van het gemeentehuis kleeft een sticker.

Wij steunen de seniorenverenigingen die ‘beweging’ in hun activiteiten plannen. 
Via dit gemeentelijk infoblad kan iedereen kennis nemen van de geplande activiteiten. 
Aarzel niet hierbij aan te sluiten.

Dansen is ook bewegen. 
Voor 2017 plant de seniorenraad voor de derde maal een dansnamiddag. 
De vorige twee edities waren een groot succes.  
Als kers op de taart zal de seniorenraad in samenwerking met de seniorenraad van Hemiksem op 19 september 2017
een Sporteldag organiseren.

DIENST VRIJE TIJDDIENST VRIJE TIJD
De jeugdraad vergaderde tijdens de maand september - oktober over:

• Ophaling afval: samenwerking?
• Nieuw subsidiereglement: checklist hygiëne
• Scholenveldloop: hotdogverkoop + evaluatie

Jeugdraad

De sportraad vergaderde tijdens de maand oktober over:

• Evaluatie Scholenveldloop
• Evaluatie Laureatenviering
• Subsidies
• Vorming

Sportraad

• Dag van de jeugdbeweging + evaluatie
• Nacht van de jeugd
• Kerstboomverbranding

• Wintersamenzijn
• Fun to run
• Algemene vergadering
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Zapposdagen krokusvakantie 2017
De vrijetijdsdiensten van Schelle, Hemiksem en Niel organiseren in de krokusvakantie weer toffe activiteiten. 
Begin februari zal je hierover meer informatie vinden op de website en Facebook. Ook zal dan het boekje in de lagere
scholen verdeeld worden (in de Sint-Lutgardisschool enkel per e-mail).
Op tijd inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.

Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Van dinsdag 3 januari t.e.m. donderdag 5 januari: Opstelling KlankKleur
Vrijdag 6 januari en zaterdag 7 januari: Uitvoering KlankKleur
Zondag 8 januari: Ontruiming KlankKleur
Maandag 9 januari tot 18.00 uur: Opkuisen zalen na KlankKleur
Dinsdag 10 januari tot 17.00 uur: SVS American Games
Zondag 29 januari: Tafeltennistornooi Pipoka
Zondag 19 februari:Tafeltennistornooi Tecemo
Woensdag 22 februari 12.30 tot 17.00 uur: SVS Netbal

Op bovenstaande dagen zullen de vaste sporten dus niet kunnen plaatsvinden.

Sluitingsdagen Sportcomplex Scherpenstein
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag
Maandag 2 januari: 2de Nieuwjaarsdag

De dienst Vrije Tijd en het loket zullen tijdens de kerstvakantie (26.12.2016 t.e.m. 08.01.2017) gesloten zijn.

De gemeentelijke jeugdraad en de dienst Vrije Tijd orga-
niseren ook dit jaar de Kerstboomverbranding. Zij hopen
hiermee een oude en mooie traditie in stand te houden.
De Kerstboomverbranding zal plaatsvinden op zaterdag
14 januari 2017 aan de oude scheepswerf (gelegen achter
de dijk aan het Kerkplein) te Schelle. 

Het vuur wordt om 19.00 uur aangestoken. Daarna kan je
aan het vuur genieten van allerlei lekkers, aangeboden
door verschillende verenigingen van Schelle. Er volgen
ook nog optredens van de Muziekkapel en het Koninklijk
Harmonie Orkest Schelle. 
Het einde is voorzien om 01.00 uur.

De kerstbomen worden enkel en alleen op donderdag 12 januari 2017 vanaf 07.30 uur opgehaald in heel de gemeen-
te door de gemeentediensten. Je kan uiteraard ook zelf je kerstboom naar het recyclagepark brengen.
Hopelijk tot op de Kerstboomverbranding voor een toffe, warme babbel!

Kerstboomverbranding
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POLITIEPOLITIE
Rupelse politiekalender editie 2017 komt eraan!
Vorig jaar werd de politiekrant ‘nieuwe stijl’ voorgesteld in de vorm van een politiekalender, waarvan de tweede edi-
tie er alweer aan komt. Door een kalender aan te bieden die thuis kan worden opgehangen, wil de Rupelse politie
een heel jaar door vertellen waarmee ze bezig is, maar tegelijk ook wijzen op het feit dat veiligheid iets is waar
iedereen zich elke dag van bewust moet zijn. Enkel door SAMEN te werken zorgen we voor veiligheid!

Om de Rupelianen ook te betrekken in de opmaak van de tweede politiekalender werd in de editie van vorig jaar
een fotowedstrijd gelanceerd met als thema ‘waarom woon je graag in de Rupelstreek?’  Vijftien Rupelianen bezorg-
den ons erg mooie foto’s. Als bedanking kregen zij allemaal een “goodiebag” van de Lokale PolitieZone Rupel over-
handigd. De beste inzendingen werden opgenomen in de nieuwe politiekalender. De winnaars zijn: Rita Segers uit
Boom, Guy Fleurackers uit Rumst, Shana Kennis uit Niel, Marie-Claire Van Geenhoven uit Niel, Augustijn Buelens uit
Rumst, Bjorn Kissel uit Boom. Naast de publicatie van hun foto’s in de kalender, krijgen zij nog een extra cadeau en
een persoonlijke rondleiding op het zonecommissariaat aangeboden. De Lokale PolitieZone Rupel wil alle deelne-
mers van harte bedanken voor de mooie inzendingen.

De boodschap die de politie via de politiekalender willen brengen is niet veranderd: de Lokale PolitieZone Rupel
staat 24u op 24u klaar om te zorgen voor de veiligheid en de leefbaarheid in de Rupelstreek. Daarbij staat de inwo-
ner centraal: het is belangrijk dat de inwoners tevreden zijn en vertrouwen hebben in de politie. Hier wordt aan
gewerkt door naast de algemene dagelijkse werking en dienstverlening, tijdens bepaalde perioden in het jaar de
nadruk te leggen op specifieke thema’s. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor verkeersveiligheid bij het begin
van het schooljaar. De donkere wintermaanden betekenen dan weer meer aandacht voor de zichtbaarheid in het
verkeer en de preventie van woninginbraken. Hoe de veiligheid in de eigen buurt ervaren wordt en hoe tevreden
men over de politie is werd duidelijk door de bevolkingsbevraging, waarbij zo’n 1.900 Rupelianen werden aange-
schreven om hun mening kenbaar te maken. Ook die resultaten zijn in de politiekalender gepubliceerd.

De politiekalender wordt gedrukt op 28.500 exemplaren en alle gezinnen in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en
Schelle ontvingen begin december hun persoonlijk exemplaar in de versie van de gemeente waar zij wonen.
Mensen die in het komende jaar als nieuwe inwoners naar de Rupelstreek verhuizen, ontvangen van hun wijkin-
specteur ook een exemplaar.

De vorige edities van de Politiekrant kunnen nog steeds worden geraadpleegd op de website
www.politiezonerupel.be onder de button ‘communicatie-publicaties’.

Zien en gezien worden in het donker
Elk jaar vallen er slachtoffers onder de zwakke weggebruikers doordat een auto-
mobilist hen in het donker niet op tijd kon zien. Opvallen in het verkeer is dus de
boodschap! Draag licht- of felgekleurde kledij. In het donker wordt je nog beter
zichtbaar met reflecterende kledij of accessoires. 

De juiste uitrusting op de fiets
Op de fiets is het extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het donker. Zorg ervoor dat uw fietsverlichting steeds
in orde is!
Dit zegt het verkeersreglement:
Zowel vooraan als achteraan moet je een vast licht of knipperlicht gebruiken tussen valavond en zonsopgang of in
alle omstandigheden wanneer het onmogelijk is om duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200m.
Vooraan moet dit een wit of een geel licht zijn en achteraan een rood licht.
De lichten mag je zowel op de fiets als op jezelf bevestigen.

Ben je zichtbaar in het verkeer?
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Koolstofmonoxide: een sluipende moordenaar in huis
Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het
ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging. 

Oorzaken
• Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk geïsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-vorming in

een verwarmingstoestel.
• Oudere waterverwarmers en badgeisers zijn over het algemeen minder veilig dan nieuwe.
• De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.
• Tussen november en april gebeuren de meeste ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige weersomstandig-

heden worden verbrandingsgassen niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting mogelijk. 
• Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de verluchtingskanalen afdichten.

Voorkomen
• Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functio-

neert, moet goed worden verlucht.
• Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten. 
• Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse

afvoer naar buiten hebben. 
• Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten. 
• Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen. 
• Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt

op gas of petroleum. 
• In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm2 (vb 10 cm

op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht. 
• Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger. 
Reageren 
• Let eerst op uw eigen veiligheid!
• Open eerst ramen en deuren
• Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
• Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. 
• Breng hem uit de kamer.
• Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
• Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Plaats een CO-melder 
• Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte. 
• Voor extra bescherming kan je een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers

of hittebronnen die brandstof verbruiken. 
• Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen van-

daan. 
• In een huis met twee verdiepingen installeer je een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als je een kelder

hebt, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

LET OP! Een CO-melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen die je ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging
te vermijden.

Vermoedt je een CO probleem:
• Bij dringende gevallen bel je 112.
• Bij niet-dringende vragen, neem contact op met een erkend installateur.

Symptonen

BRANDWEERBRANDWEER
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ALLERLEIALLERLEI
Alarmering van de bevolking in risicozones rond Seveso-
en nucleaire bedrijven
De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones van de Seveso- en nucleaire bedrijven worden aan het
begin van elke trimester getest.
Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een
gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. 
Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap “proefsignaal” weerklinken, voorafge-
gaan door een “ding dong” geluid.
Deze test zal plaatsvinden op: donderdag 5 januari 2017 tussen 11.45 - 13.15 uur.

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

(Ver)huis, (ver)huur, overlijden, echtscheiding - wat
met elektriciteit en aardgas?
Je verhuist? Je (ver)koopt of (ver)huurt een pand? Je gaat scheiden of bent erfgenaam? Denk dan tijdig aan de
impact op je elektriciteits- en gascontract. 

Met behulp van energieovernamedocumenten geef je de meterstanden door aan de leverancier. Een energieover-
namedocument heeft een juridische waarde. Wanneer bijvoorbeeld een (ver)huurder of een ex-partner de meter-
standen zou betwisten, biedt het document je bescherming. Als je de meterstanden correct doorgeeft,
ontvang je een juiste slotfactuur van de leverancier.
De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
geeft je gratis informatie op maat over de stappen die je moet ondernemen bij elke wijziging op een
adres. 

Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke situatie voor jouw van toepassing is. Heb je geen internet, bel
dan het gratis nummer 1700. 

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 versche-
nen waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26
juni 2016 als algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt
afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 januari
2017.
Alle info alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams
rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.
Het is voor de slachtoffers niet altijd eenvoudig om de formulieren in te vullen en de vereiste documenten te ver-
zamelen. Het is dan ook aangewezen dat de gemeentelijke coördinator rampenschade hulp biedt bij het invullen
van de formulieren.
Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via ons algemeen nummer 02 553 50 10 of via
rampenfonds@vlaanderen.be. 
Een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van dit besluit vind je op onze website.

Langdurige overvloedige regenval en overstromingen van
27 mei tot 26 juni 2016
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Do 5 VIVA SVV Schelle Voorstelling voorjaarsprogramma 13.30 - 16.30 uur
hobbyafdeling in taverne
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Za 7 Natuurpunt Rupelstreek Vogels spotten op het Noordelijk eiland 8.50 - 12.00 uur
Afspraak parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 9.00 uur, terug om 12.00 uur
Info: E. De Keersmaecker, 03 887 13 72
of info@natuurpuntrupelstreek.be

KWB H. Familie Afbreken en opbergen van de kerststal 09.00 uur
aan de H. Familie kerk
Info: F. Ielegems, 0485 03 12 53

Ma 9 OKRA Schelle Jaarvergadering in PC De Mikman 14.00 uur
met worstenbrood of appelbol, koffiekoek,
koffie en thee
Info: G. Van Huygevoet, 03 877 60 25

Wo 11 VIVA SVV Schelle Voorstelling voorjaarsprogramma 19.30 - 22.00 uur
afdeling bloemschikken en
creatief atelier in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 12 VIVA SVV Schelle Cursus:’Poes in vilt’ deel 1 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

KWB H. Familie Schelse Waterzooi in PC De Mikman 18.30 uur
Info: D. Belderbos, 0478 37 07 24
dirk.belderbos@telenet.be

Vr 13 Liberale dames- en Koffie in zaal Schuttershof 17.30 uur
Juffersbond Info: F. Sleeubus, 0475 79 993 86

Za 14 Jeugdraad Schelle Kerstboomverbranding aan de oude 19.00 - 01.00 uur
Judoschool Fudji Yama scheepswerf 
Chiro Schelle met optreden van Muziekkapel en
St. Sebastiaans gilde HarmonieOrkest Schelle
Sjatoo Schel Info: T. Mertens, 03 870 35 21

Di 17 Kantschool Schelle Kantklossen in PC De Mouterij 13.30 - 16.30 uur
Info: A. Moortgat, 03 887 00 03 19.00 - 22.00 uur

Wo 18 kwb*SchelleLeeft! Infoavond: ‘Gevaren van de sociale media’ 20.00 uur
Wat kan iemand met slechte bedoelingen 
achterhalen en doen met de schijnbaar 
onbelangrijke updates die we dagelijks 
op de wereld loslaten. 
Een waardevolle les voor jezelf, 
maar zeker ook voor tieners- en ( jong)volwassenen 
die opgroeien in deze online wereld.
In PC De Mouterij

in Schelle
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Gratis, wel vooraf inschrijven via 
www.schelleleeft.be
info: J. Verlinden 0485 76 54 80

Do 19 VIVA SVV Schelle Cursus :’Poes in vilt’ deel 2 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Nieuwjaarsdiner, afdeling bloemschikken
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

KWB H. Familie Schelse Waterzooi in PC De Mikman 18.30 uur
Info: D. Belderbos, 0478 37 07 24
dirk.belderbos@telenet.be

Zo 22 kwb*SchelleLeeft! Gezinswandeling Anderstad 14.00 uur
Een winterwandeling voor het gezin 
op zondagnamiddag? 
Dan is Anderstad een prima keuze, 8 km en 
vlak, dus iedereen kan mee.
Vertrek: Lier parking CC De Mol
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden 0485 76 54 80

Ma 23 Femma St. Petrus & Paulus Tai Chi in PC de Mouterij 10.30 - 11.30 uur
Leden en niet-leden: 5 euro
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55
scholiers.frie@gmail.com

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

Wo 25 VIVA SVV Schelle Cursus bloemschikken: ‘Wintercompositie’ 19.30 - 22.00 uur
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Femma St. Petrus & Paulus Uitstap MAS Antwerpen
Info in nieuwsbrief
Info: M. Reyniers, 03 844 41 34
marlynereyniers@gmail.com

Do 26 VIVA SVV Schelle Cursus: ‘Poes in vilt’ deel 3 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Femma H. Familie Winterwandeling, verzamelen aan 13.30 uur
PC de Mikman
Info: M. Van Overbeke, 03 887 05 95

Vr 27 St. Sebastiaansgilde Handboogwedstrijd op het Kerkplein 19.00 - 24.00 uur
in het Gildehuis
Info: P. Hensbergen, 0496 13 55 06

in Schelle
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Za 28 SLS school Vlaaienslag: vlaaien afhalen in de turnzaal 9.00 - 13.00 uur
Ingang via de Rupelstraat
Info: 03 887 42 06

Schelle Sport Muziekkwis in het Sportcafé 20.00 uur
Info: T. De Vilder, 0478 54 54 60
www.schellesport.be

St. Sebastiaansgilde Handboogwedstrijd op het Kerkplein 11.00 - 20.00 uur
in het Gildehuis
Info: P. Hensbergen, 0496 13 55 06

kwb*SchelleLeeft! Trappistenavond vanaf 18.30 uur
i.s.m. Onze paters zijn weer van dienst. 
de beheerraad van Ze schenken heerlijke trappist in een 
PC De Mouterij aangepast kader met bijhorende abdijkaas. 

Vooraf inschrijven is niet nodig, 
gewoon langskomen!
In PC De Mouterij
Info: www.schelleleeft.be
of Johan Verlinden 0485 76 54 80

Ouderraad SLS school Kindernamiddag in de turnzaal 14.00 uur
(ingang Rupelstraat)
Iedereen welkom van 2 tot 102 jaar
Inkom: 3 euro, inclusief een verrassing voor
elke aanwezige
Inschrijven: ouderraad@sint-Lutgardis.be

St. Sebastiaansgilde Handboogwedstrijd op het Kerkplein 9.00 - 20.00 uur
in het Gildehuis
Info: P. Hensbergen, 0496 13 55 06

MA 30 KWB H. Familie Naaisalon en crea in PC De Mikman 19.30 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Femma St. Petrus & Paulus Tai Chi in PC de Mouterij 10.30 - 11.30 uur
Leden en niet-leden: 5 euro
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55
scholiers.frie@gmail.com

Wo 1 VIVA SVV Schelle Creatief atelier: ‘Juwelen maken’ kleine 19.30 - 22.00 uur
decoratieve stukken interieur en breien
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

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

Do 2 VIVA SVV Schelle Cursus: ‘Pinguïn in klei’ deel 1 13.30 - 16.30 uur

in Schelle
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in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

OKRA Schelle Pannenkoekendag – wervingsdag OKRA 14.00 uur
Pannenkoeken met thee of koffie, 2 euro
in PC de Mikman
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

VR 3 kwb*SchelleLeeft! Quizted deuren 19.30 uur
Zoek je slimste vrienden bij elkaar start 20.00 uur
voor deze vriendenquiz.
Schrijf je in per ploeg (max. 6 deelnemers).
In PC De Mouterij.
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden, 0485 76 54 80

Za 4 Natuurpunt Rupelstreek Bustocht: ‘Wintervogels in Zuid Holland’ 7.30 - 19.30 uur
Inschrijven: 17 euro of 10 euro (-16j) op
rekening BE70 0013 5986 4925 van
Natuurpunt Rupelstreek, met vermelding
van bustocht, naam, telefoonnummer, e-mail
Info: E. De Keersmaecker, 03 887 13 72
of info@natuurpuntrupelstreek.be

KWB H. Familie Afsluitavond Schelse Waterzooi 18.00 uur
in PC De Mikman
Info: D. Belderbos, 0478 37 07 24
dirk.belderbos@telenet.be

Zo 5 Chiro Schelle Pannenkoekenslag door de Rakkers en de 13.00 - 18.30 uur
Kwiks 
Heb je zin in een lekkere pannenkoek 
Kom dan zeker langs de Chirolokalen
Ceulemansstraat 88
Info: A. Van Hoofstat, 0488 27 43 99

Ma 6 Femma St. Petrus & Paulus Tai Chi in PC de Mouterij 10.30 - 11.30 uur
Leden en niet-leden: 5 euro
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55
scholiers.frie@gmail.com

Di 7 Femma H. Familie Yoga in PC de Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Wo 8 VIVA SVV Schelle Cursus bloemschikken: ‘Valentijn of 19.30 - 22.00 uur
voorjaarsstuk’ in zaal
Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 9 VIVA SVV Schelle Cursus: ‘Pinguïn in klei’ deel 2 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

Vr 10 VIEF Schelle (LBG) Koffietafel in zaal Schuttershof 17.30 uur
Info: F. Sleeubus, 0475 79 93 86

in Schelle
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Za 11 Schelle Sport WinterBBQ in het Sportcafé 18.00 uur
Info: T. Wilssens, 0485 41 28 30
www.schellesport.be

Natuurpunt Rupelstreek Vogels spotten op het Noordelijk eiland 8.50 - 12.00 uur
Afspraak parking Tolhuis (Rupeldijk)
Veerboot van 9.00 uur, terug om 12.00 uur
Info: E. De Keersmaecker, 03 887 13 72
info@natuurpuntrupelstreek.be

Ma 13 Femma St. Petrus & Paulus Tai Chi in PC de Mouterij 10.30 - 11.30 uur
Leden en niet-leden: 5 euro
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55
scholiers.frie@gmail.com

Di 14 Femma H. Familie Yoga in PC de Mikman 20.00 uur
Info: R. Verlinden, 03 887 86 22

Wo 15 VIVA SVV Schelle Creatief atelier workshop in zaal 19.30 - 22.00 uur
Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Do 16 VIVA SVV Schelle Cursus: ‘Pinguïn in klei’ deel 3 13.30 - 16.30 uur
in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

OKRA Carnaval feestmaal in PC de Mikman 14.00 uur
Details in nieuwsbrief van OKRA
Info: G. Van Huygevoet, 03 877 60 25

St. Lutgardisschool Musical in de turnzaal, ingang Rupelstraat 18.30 uur
Musicalcafé door de Ouderraad 19.30 uur
Info: kaartverkoop en reservaties: 03 887 42 06
Musicalcafé: ouderraad@sint-lutgardis.be

Kwb*SchelleLeeft! Reanimeren en defibrilleren 19.30 uur
In een praktische sessie (3 uur) 
leer je alles over reanimeren en defibrilleren 
(het gebruik van een AED).
In PC De Mouterij
Inschrijving: www.schelleleeft.be
Info: Johan Verlinden 0485 76 54 80

Vr 17 VIEF Schelle (LBG) Promonamiddag MASTA in zaal 14.00 uur
Schuttershof
Info en inschrijvingen: 
F. Sleeubus, 0475 79 93 86

St. Lutgardisschool Musical in de turnzaal, ingang Rupelstraat 17.00 en 19.30 uur
Musicalcafé door de Ouderraad 20.30 uur
Info: kaartverkoop en reservaties: 03 887 42 06
Musicalcafé: ouderraad@sint-lutgardis.be

ZA 18 KWB*SchelleLeeft! Avondwandeling vertrek tussen
Met een kaart of iets avontuurlijker, met 17.00 en 20.00 uur
opdrachten, wandel je door het duister. 
Je kan kiezen uit twee afstanden. 

in Schelle
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Na de wandeling krijg je een eenvoudige 
maar overheerlijke maaltijd.
De juiste locatie vind je kort voordien op  
onderstaande website.
Inschrijving: www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden 0485 76 54 80

Zo 19 Chiro Schelle Croquesslag door de Ribbels 16.00 - 18.00 uur
Iedereen welkom voor croques en een
drankje in de Chirolokalen, Ceulemansstraat 88
Met de opbrengst kunnen de Ribbels een 
extra activiteit doen op kamp
Info: A. Dillen, 0471 53 85 43

Ma 20 Femma St. Petrus & Paulus Tai Chi in PC de Mouterij 10.30 - 11.30 uur
Leden en niet-leden: 5 euro
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55
scholiers.frie@gmail.com

Koken van A tot Z: ‘Fairtrade’ in PC de Mouterij 19.30 uur
Leden: onkosten van de ingrediënten
Niet-leden: onkosten + 5 euro
Info: J. Selderslaghs, 0472 77 09 02
Joke.selderslaghs@hotmail.com

Di 21 Kantschool Schelle Kantklossen in PC De Mouterij 13.30 - 16.30 uur
Info: A. Moortgat, 03 887 00 03 19.00 - 22.00 uur

Wo 22 VIVA SVV Schelle Cursus bloemschikken: ‘Voorjaarscompositie’ 19.30 - 22.00 uur
in zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans, 03 887 38 83

Femma H. Familie Ontbijt in PC de Mikman 9.00 uur
Info: A. Adriaensens, 03 887 08 55

Do 23 VIVA SVV Schelle Hobbynamiddag, cursus: ‘Juwelen maken’ 13.30 - 16.30 uur
deel 1 in taverne Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel, 03 887 73 39

OKRA Schelle Stadsbezoek
Details in nieuwsbrief van OKRA
Info: R. Vervliet, 03 334 74 31

Vr 24 St. Sebastiaansgilde Handboogwedstrijd op het Kerkplein 19.00 - 24.00 uur
in het Gildehuis
Info: P. Hensbergen, 0496 13 55 06

ZA 25 St. Sebastiaansgilde Handboogwedstrijd op het Kerkplein 11.00 - 20.00 uur
in het Gildehuis
Info: P. Hensbergen, 0496 13 55 06

Zo 26 St. Sebastiaansgilde Handboogwedstrijd op het Kerkplein 9.00 - 20.00 uur
in het Gildehuis
Info: P. Hensbergen, 0496 13 55 06

in Schelle
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MA Femma St. Petrus & Paulus Tai-chi in PC De Mouterij 10.30 - 11.30 uur
Prijs per persoon 5 euro
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55

OKRA Schelle Kaarten en spellen in PC De Mikman 13.30 uur
Info: J. Brits, 03 887 60 88

OKRA Schelle Elke 1ste en 3de maandag 13.30 uur
Crea in PC De Mikman
Info: I. Callaerts, 03 887 93 96

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

Femma St. Petrus & Paulus 1 uur wandelen vertrek aan abdij Hemiksem 20.00 - 21.00 uur
Iedereen welkom
Info: F. Scholiers, 03 887 82 55

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

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

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

OKRA Schelle Elke 1ste en 3de dinsdag fietsen 13.00 uur
van een kleinere afstand
Vertrek aan de St. Petrus-en Paulus Kerk
Info: G. Van de Vreken, 03 888 69 22

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

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

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

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

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

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

Info: Jasmien O, 0476 25 55 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Schelle
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GEMEENTEHUIS.
Fabiolalaan 55

Algemeen nummer 03 871 98 30
Faxnummer 03 870 36 05

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

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

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

POLITIE.
Fabiolalaan 55

Algemeen nummer 03 443 09 90

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

OCMW.
Peperstraat 38

Algemeen nummer 03 887 68 36
Faxnummer  03 887 84 56

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

GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN.
Frans Cretenlaan 61

Algemeen nummer 03 887 63 82

36

GEMEENTEDIENSTENGEMEENTEDIENSTEN

GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK EN WOORD
AFDELING SCHELLE .

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

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

BIBLIOTHEEK.
Heuvelstraat 111-117

Algemeen nummer 03  288 27 40
Faxnummer 03 288 47 49

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

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

CONTAINERPARK.
Kapelstraat

Algemeen nummer 03 877 35 14
openingsuren

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

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

KINDEROPVANG “DE SCHELLEBEL”.
Provinciale Steenweg 207-209

Algemeen nummer 03 877 41 17
Faxnummer 03 877 41 17

Openingsuren
Voor en na de schooluren 07.00 – 08.00 uur

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

(niet tijdens weekends en op feestdagen)

DIENST VRIJE TIJD.
Parklaan 3

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

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

17.00 – 19.30 uur
Woensdag, donderdag 12.30 – 16.00 uur
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