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Beste Schellenaar,

125 jaar Schelle Jaarmarkt: de zon warmde deze
lange traditie op uitzonderlijke wijze op. Ze pau-
zeerde het herfstweer even en deed het
Zonnedorp alle eer aan. Het talrijk opgekomen
publiek zorgde voor een gezellige en aangena-
me drukte. Onze verenigingen beleefden onge-
twijfeld een goed weekend. Kortweg: het was
een jaarmarkt om van te genieten.

Deze nazomerse warmte – een meteorologisch
record – had een donkere keerzijde. De uitzon-
derlijke warme luchtstromen, afkomstig van de
orkaan Orphelia, trokken door Ierland en
Schotland sporen van vernieling en veroorzaak-
ten overstromingen. De vele orkanen zijn niet
los te zien van de klimaatverandering. Deze
nefaste evolutie kan niemand nog onverschillig
laten.   

Jaarmarkt 2017: 
125 jaar jong, wortelend in een stevige
traditie en nog steeds een zalig, eigen-
tijds volksgebeuren!

De structuur en vorm van Steenwinkelstraat,
Tuinlei, Oude Bosstraat en Albrecht
Rodenbachplaats komen meer en meer in beeld.
Zo werd er flink onthard met meer plaats voor
groen en waterinfiltratie. In het komende plant-
seizoen trekken deze straten met een honderd-

tal bomen en struiken een groen kleedje aan.
Het uitgebreid fietspadennetwerk stimuleert
zachte en milieuvriendelijke verplaatsingen. De
structuur werkt snelheid vertragend en er komt
trajectcontrole. 

Energiezuinige ledverlichting spaart jaarlijks
meerdere tonnen CO2 uit. Geen druppel afval-
water – op enkele woningen in onze gemeente
na – komt na deze werken nog in de bodem
terecht. Voortaan voert een indrukwekkend
grachtenstelsel van drie kilometer het regen-
water rechtstreeks af naar de Bovenvliet. Het
ontlast structureel het rioleringsstelsel in het
centrum. Deze gigantische openbare werken
zetten onze gemeente verder op de weg van
vergroening, voorkoming van wateroverlast,
leefbaarheid en duurzaamheid. 

In de Tuinlei is de ommekeer het meest zicht-
baar. De enthousiaste reacties geven aan dat
dit concept zeer goed onthaald en gesmaakt
wordt. U kan via de Tuinlei Schelle in- en uitrij-
den. Doe het bij voorkeur met de fiets langs het
nieuwe brede fietspad. 
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Begin november wordt de eindasfaltlaag in de
Tuinlei en Steenwinkelstraat (tot aan De hoog-
hen weg) aangebracht. Dit gebeurde reeds in de
Oude Bosstraat. Streefdoel is om tegen decem-
ber, als het herfstweer het toelaat, in het
gedeelte van de Steenwinkelstraat tussen De
hooghen weg en de Koekoekstraat de wegfun-
dering met eerste asfaltlaag rond te hebben.  

Ondertussen starten ook de werkzaamheden
op in de Hulstlei. Wat het eerst gepland was,
wordt wellicht het laatst uitgevoerd, namelijk
de strook tussen de Halfstraat en de A12/N177
op het grondgebied van Aartselaar. Deze
gemeente wijzigde in extremis nog fundamen-
teel haar riolerings- en wegenisplannen!
Jammer.

De klimaatverandering met veel zware regen-
buien zal meer Vlaamse wegen en straten onder
water zetten. De duurzaamste oplossing is
water de ruimte geven die het nodig heeft. Ons
bestuur maakte de voorbije jaren van waterbe-
heersing en voorkoming van wateroverlast een
topprioriteit.

Zo houdt het pompstation aan de Benedenvliet
sinds 1999 Schelle quasi droog. De werken aan
de Steenwinkelstraat met de aanleg van het uit-
gebreid grachtenstelsel is een tweede structu-
rele  maatregel. De derde ingrijpende actie
wordt de aanleg van een lang uitgerekt water-
bekken in de Fabiolalaan. Dit wordt voorzien in
het kader van de vernieuwing van het
Dorpshart 2020-2030. Ondertussen blijft ons
bestuur samen met buurgemeenten bij de
hogere overheid aandringen om ter hoogte van
de Kleidallaan in Aartselaar een bijkomend buf-
ferbekken aan te leggen. 

Deze grote pijlers van dit Hemelwaterplan moe-
ten Schelle structureel droog houden. Naast
nog meer ruimte voor wateropvang en -infiltra-
tie is verhoging van de dijken het volgende
streefdoel. 

Voorkoming van wateroverlast is een
fundamentele pijler voor de verdere
leefbaarheid van het waterdorp
Schelle. Dit bestuur zet hier blijvend op
in. 

Groen en bos zijn dragers van omgevingskwa-
liteit. Ze zorgen voor biodiversiteit, fungeren als
klimaatbuffer, produceren gezonde lucht, ver-
werken water en zorgen voor rust. Ons bestuur
zet hier op in. De voorbije jaren kwamen – op
één straatje na - in alle straten bomen. Meer
dan 2.243 bomen zorgen nu voor een jaarlijkse
CO2 opslag van ongeveer 61 ton! We inventari-
seren nu bomen en struiken in het park, op
pleintjes en op het Natuurontwikkelingsgebied
aan de Kelderijlei. Bent u ook benieuwd naar
hun C02-opslagcapaciteit?

Het bosgebied in Schelle is te beperkt en ligt
versnipperd over de gemeente. Zo ligt er bos
langs de Bovenvliet (ca. 2 ha) en in het Zinkval
(ca. 1 ha). Twintig jaar geleden kwam het
natuurgebied  langs de Kelderijlei (ca. 1,2 ha) tot
ontwikkeling. Er is het Kerkebos (ca. 2 ha) en in
2011 werd 1,8 ha bos aangeplant langsheen de
Tuinlei. Het vormt de basis van het
Berrenheibos. 

Op het moment dat dit infoblad op de drukpers
ligt, wordt 8 ha grond aangekocht met de
bedoeling deze te bebossen in aansluiting op
het Berrenheibos. Vlaams minister van leefmi-
lieu Joke Schauvliege steunde deze aankoop
met een subsidie van 234.000 euro.
Vermoedelijk kan in het voorjaar 2018 nog eens
1 ha worden aangeplant ter uitbreiding van het
Berrenheibos. Uiterlijk in 2020 komt er nog
eens 2,5 ha bij.

Wellicht is dit niet de eindfase: een
Berrenheibos van meer dan 20 ha groot
behoort tot de mogelijkheden. Een droom die
in vervulling zou gaan. Verder lopen de admi-
nistratieve voorbereidingen om tussen het
Kerkebos (boven op de Spelten) en het
Berrenheibos aan de Tuinlei een verbindingsbos
van nog eens 1 ha aan te planten. Streefdoel is
om dit in het voorjaar 2018 in uitvoering te
brengen. In het kader van de herontwikkeling
van de Electrabelsite – thans Cardoensite –
wordt gestreefd naar minstens 30 ha groen! 

Bovendien verbetert de gezondheidstoestand
van onze bomen en sterven er jaarlijks minder
bomen af. De laatste jaren moeten we minder
bomen vervangen, ook al stijgt het aantal
bomen in onze gemeente. Het komende plant-
seizoen vervangen we kapotte bomen en zet-
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ten we waar mogelijk nieuwe bij. Een 65-tal
bladmanden staan deze herfst in onze straten.
Deze manden dienen enkel voor bladeren van
straatbomen en struiken. Vorig jaar stelden we
vast dat er ook ander afval in lag zodat de
inhoud niet meer kon worden gecomposteerd.
Bij oneigenlijk gebruik halen we de bladmand
weg. 

Ongeveer 70 ha bos en groen in Schelle
of een tiende van het grondgebied is
niet meer denkbeeldig. Bomen en
groen zijn dragers van toekomst.

De weg naar een fossielvrije economie is de
juiste keuze. Bouwstenen zijn ondermeer
slopen van verouderde en niet-duurzaam te
maken gebouwen, diepgaande renovaties, pro-
ductie van hernieuwbare energie uit wind, zon
en -zo mogelijk- uit water, energiebesparing,
inzetten op circulaire economie, verdichting van
woonruimte, groenvoorzieningen, aanleg van
brede fietspaden, …. Het is een proces van enke-
le decennia. Ons bestuur kiest om dit op het
ritme van mogelijkheden en opportuniteiten uit
te voeren.

Vele burgeres investeren in duurzame renova-
ties van daken, gevels en beglazing. Dit is
bemoedigend. De Sociale Bouwmaatschappij
startte met de isolatie van een tweede reeks van
33 platte daken. Voor eind 2018 is de renovatie
en isolatie van alle daken aanbesteed. Het gaat
om een investering van ongeveer 5 miljoen
euro. Dit is zeer veel, maar het zal en moet!

Privaat-eigenaars kunnen onderhandelen met
de aannemer om ook hun woning meteen te
isoleren. De stellingen ‘wandelen’ - wellicht tot
einde 2019 - langsheen de sociale woonwijken.
Alle woningen hebben ondertussen dubbele
beglazing. De haalbaarheid van gevelisolatie is
de volgende grote opdracht. Verouderde wonin-
gen worden op termijn gesloopt om plaats te
maken voor duurzame huisvesting.

Op de hoek van de Stormsstraat-Provinciale
Steenweg en in de Stormsstraat start de sloop
van enkele wooneenheden en enkele garages.
Het is een aanloop naar de herinrichting van de
zone tussen de Provinciale Steenweg en de
Fabiolalaan met centraal groen plein. 

Ongeveer een derde van de gemeentelijke
basisschool ‘De Klim’ is geïsoleerd. De stellingen
verschuiven ook hier heel het gebouw rond. Het
resultaat wordt: een sterke energiebesparing
en vermindering van CO2-uitstoot. Enkele jaren
verving een gasgestookte installatie de elektri-
sche verwarming. De nieuwe geplande buiten-
schoolse kinderopvang wordt een passiefge-
bouw. 

In de begroting 2018 staan middelen voor de
aankoop van 4 hybride wagens ter vervanging
van 4 dieselwagens. In stevig tempo gaat de
omschakeling van de openbare verlichting naar
LED verder. Een voorbeeld: de beperkte recente
omschakeling op de Provinciale Steenweg tus-
sen de Schellebel en de grens met Niel én in de
Interescautlaan vermindert de CO2-uitstoot met
ongeveer 3 ton per jaar. De omschakeling in de
hele Steenwinkelstraat en haar zijstraten levert
een vermindering van 30 ton CO2 op! Ook de
verlichting in ‘De Klim’ werd helemaal LED. Ons
bestuur zet dus in op een stevig klimaatbeleid.

Een klimaatneutrale gemeentelijke
organisatie tegen 2020 in Schelle is en
blijft een haalbare doelstelling.  

Bijna 250 mensen woonden de info-avond over
het Dorpshart 2020-2030 bij. Het globale con-
cept en de richting waarin de dorpskern kan
evolueren werd op applaus onthaald. Eind dit
jaar rondt het studiebureau haar werkzaamhe-
den af. Een maquette brengt de grote oriënte-
ring in beeld.

De concrete invulling vergt nog een lange ter-
mijn van geduldig overleg met diverse instan-
ties en een brede inspraak. De basis is gelegd.
Het verdere veldwerk-in-overleg kan beginnen.
Met veel vertrouwen en een zorgzame voor-
zichtigheid gaat dit bestuur in de ingeslagen
weg verder. 

De krachtlijnen van de herwaardering zijn: ver-
dichting zodat meer mensen op wandel- en
fietsafstand kunnen wonen nabij een ruime
dienstverlening en openbaar vervoer, duurza-
me huisvesting, vergroening van het openbaar
domein, meer ruimte voor wateropvang, een
voldoende groot dorpsplein, … Verdichting is de
sleutel om de open ruimte - zoals opgenomen
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in het gewestplan - in onze gemeente te bewa-
ren. Behoud van de open ruimte is en blijft de
inzet van dit bestuur. 

In opdracht van de provincie werken twee stu-
diebureaus ontwikkelingsconcepten uit voor de
Cardoensite. Basis voor de herinvulling is een
mobiliteits- en ontsluitingsstudie die de draag-
kracht van en naar deze omgeving moet aanto-
nen. Eén van de mogelijke pistes is een ruime
zone voor energieproductie ( ca. 7 ha). Een stu-
die moet uitwijzen of hernieuwbare energie op
basis van water haalbaar is. 

De bestaande gebouwen zouden een herbe-
stemming kunnen krijgen voor bovengemeen-
telijke sport- en cultuuractiviteiten met inbe-
grip van een sporthotel. Er wordt gestreefd naar
ruim 30 ha groen en bos gecombineerd met
waterrecreatie. Het behoud van de visputten
maakt hier een onderdeel vanuit. 

Uitbreiding en verbetering van de fietsinfra-
structuur naar deze omgeving is een must.
Doortrekking van het fietspad langs de water-
kant staat vooraan op het verlanglijstje net als
een fietspad langsheen de bestaande spoor-
wegbedding. De bouw van woningen wordt op
haar haalbaarheid en dan vooral vanuit oog-
punt van mobiliteit bekeken. 

Met de bewoners van de Interescautwijk zijn
reeds twee contactmomenten geweest. Naar
het einde van het jaar worden de grote oriënte-
ringen in beeld gebracht. Daarna begint ook
hier de concrete en geleidelijke invulling. Ook
hier organiseren we minstens een tweevoudige
inspraak van de bevolking.    

Verdichting is de sleutel om de open
ruimte in onze gemeente te bewaren.

Op één jaar tijd vestigden zich niet minder dan
7 nieuwe handelszaken in onze gemeente. Op
een rijtje: het restaurant Toque Tok, de
Bloementuin, het IJssalon Scoop, de Sushi Town,
de fietsenwinkel Franssens, Money Invest en
zopas het schoonheidssalon Pure Loo.
Ondertussen vernieuwde Ravenstein haar zaak.
Over enkele weken vergroot en vernieuwt
Delhaize haar winkelruimte. Ook Aldi plant een
uitbreiding en vernieuwing. Schelle bloeit. Deze

evolutie wijst op geloof in de toekomst van
onze gemeente. 

De scholen zijn opgestart en we stellen wast
dat onze basisscholen steeds verder groeien.
Samen tellen ze een recordaantal van meer dan
1.100 leerlingen. Deze groei herbevestigt het
feit: Schelse scholen zijn goede scholen. Vorig
jaar kwamen meer dan 420 leerlingen uit de
buurgemeenten naar Schelle! Dit spreekt boek-
delen. Ook het aantal Schelse leerlingen dat
onderwijs en vorming loopt in de Academie
voor Muziek en Woord stijgt met ongeveer 40
leerlingen. 

De leerlingen van de lagere school in de
Heidestraat namen in september een nieuw en
duurzaam gebouw in gebruik. Heel wat genera-
ties kunnen hiervan genieten. Vele jaren moest
men wachten op de subsidies. Deze realisatie
doet in één klap de moeilijkere jaren van huis-
vesting vergeten. Zij heeft de toekomst voor
zich liggen. Een dikke proficiat!

Onze basisscholen tellen een record-
aantal van meer dan 1.100 leerlingen.

De budgetten 2018 liggen komende weken op
tafel. Het wordt cijferen en knopen doorhakken.
Uitgangspunt van dit bestuur is en blijft: de
twee grote gemeentelijke belastingen, de per-
sonenbelasting en de onroerende voorheffing
(grondbelasting), mogen samen niet stijgen. De
aanvullende personenbelasting - de belasting
uit inkomen - daalde vorig jaar van 6,8 % naar
6,5% en is de laagste van de Rupelstreek. 

Maak zelf de vergelijking van de personenbe-
lasting op dit moment in de verschillende
Rupelgemeenten: Schelle 6,5 %, in Rumst even-
eens 6,5 %, in Hemiksem 7,5%, in Boom 7,9 % en
in Niel 8,1 %. Wie in Schelle woont, betaalt reeds
vele jaren de laagste belasting op zijn inkomen.
Jaarlijks kan dit een beduidend verschil maken.
Misschien brengen deze cijfers zelfs oneerlijke
profeten tot juist inzicht. 

Diezelfde profeten zetten de poort op een fusie
met naburige gemeenten open. Het weze voor
iedereen klaar en duidelijk: de Schellenaar zal
de rekening betalen. Deze cijfers alleen reeds
liegen er niet om. De keuze is aan u. Dit bestuur
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wijst ondubbelzinnig een fusie af, kiest resoluut
voor intergemeentelijke samenwerking als
basis voor nog meer bestuurskracht. 

Studies tonen steeds aan dat de financiële toe-
stand van Schelle tot de beste van de streek
behoort. De leningslast van onze gemeente zakt
eind 2017 tot ongeveer 3 miljoen euro. In abso-
lute en zeker in relatieve cijfers (ten opzichte
van de inkomsten) is dit historisch laag. In abso-
lute cijfers moet men meer dan 40 jaar terug-
gaan, in relatieve cijfers minstens 60 jaar. Dit
bestuur houdt de financiën gezond, ook naar de
toekomst.  

Dit bestuur kiest voor intergemeente-
lijke samenwerking als basis voor nog
meer bestuurskracht.

Met de winter voor de deur zijn alle maatrege-
len voor sneeuw- en ijzelberstrijding genomen.
Zoals in het verleden worden bij prioriteit de
invalswegen gestrooid. Fietspaden worden
eveneens meteen geborsteld en gestrooid. 

Toch deze uitzondering meegeven: zout kan de
eerste jaren de bovenlaag van nieuwe beton-
nen wegen aantasten. Daarom worden de nieu-
we fietspaden wel geborsteld, maar in deze
winterperiode niet gestrooid! Een politieregle-
ment legt de burgers op om voetpad, fietspad
en goot sneeuwvrij te houden. 

De eindejaarsdagen komen dichterbij. In
samenwerking met de middenstand wordt ook
dit jaar LED-feestverlichting aangebracht.
Dinsdagavond 9 januari zijn alle inwoners wel-
kom op de nieuwjaarsreceptie. Op 5 en 6 janu-
ari kan je in de sporthal genieten van de 30e
editie van Klankkleur. Ook al is er gespreid over
2 dagen ruimte voor 1800 mensen, koop tijdig
kaarten.

Geniet ondertussen van de aparte charme en
warmte van de herfstdagen met haar rijke
kleurschakeringen van bladeren!

Rob Mennes
Uw burgemeester 
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INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE
• Bibliotheek en Cultuur
• Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 
• Verkeer
• Dienst vrije tijd
• Toerisme
• Allerlei
• UIT in Schelle
• Gemeentediensten

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

GEMEENTELIJKE INFOGEMEENTELIJKE INFO
Gemeentehuis: woensdag 1 november, donderdag 2 november, maandag 25 december, dinsdag 26 december 2017,
maandag 1 januari, dinsdag 2 januari 2018

Bibliotheek: woensdag 1 november, donderdag 2 november, zaterdag 11 november, maandag 25 december, dinsdag
26 december 2017, maandag 1 januari, dinsdag 2 januari 2018

Schellebel: woensdag 1 november, donderdag 2 november, van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag
2 januari 2018

Recyclagepark: woensdag 1 november, zaterdag 11 november, maandag 25 december, dinsdag 26 december 2017

Sluitingsdagen van de gemeentediensten

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

24 AUGUSTUS 2017
• Uitoefenen van het recht van voorkoop inzake de eigendom Provinciale Steenweg 315 en machtiging tot het

ondertekenen van al de daaraan verbonden documenten.

7 SEPTEMBER 2017
• Jaarrekening 2016 - Kerkfabriek St. Petrus en Paulus: Advies.
• Jaarrekening 2016 - Kerkfabriek H. Familie: Advies. 
• Retributie voor het opzoeken van administratieve inlichtingen - wijziging. 
• Sociaal woonbeleidsconvenant 2017: Goedkeuring. 
• Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 35 ‘Den Hooghen Weg’: Voorlopige vaststelling. 
• Ontwerp van akte van overdracht ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject

Steenwinkelstraat, innemingen 102 en 103 en vestiging van een erfdienstbaarheid ten behoeve van de gemeen-
te Schelle: Goedkeuring.

• Ontwerp van overdracht ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, inne-
mingen 2 en 3: Goedkeuring.

• Ontwerp van akte van overdracht ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject
Steenwinkelstraat, inneming 004: Goedkeuring.

• Ontwerp van akte van overdracht ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject
Steenwinkelstraat, inneming 5: Goedkeuring.

• Ontwerp van akte van overdracht ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject
Steenwinkelstraat, inneming 6: Goedkeuring.

• Ontwerp van akte van overdracht ten behoeve van openbaar nut - wegenis- en rioleringsproject
Steenwinkelstraat, inneming 7: Goedkeuring.
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Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle Schellenaren op dinsdag 9 januari 2018 uit voor een
hapje en een drankje aan het gemeentehuis (kant Fabiolalaan). De uitnodiging valt in de loop van december in
je brievenbus.

• Aanrekenen aansluitrecht voor het aansluiten op de openbare riolering of het inwerking stellen van individuele
behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater (IBA’s) verbonden aan woongelegenheden.

• Aansluitrecht IBA’s die niet enkel aan woongelegenheden verbonden zijn en/of niet louter huishoudelijk afval-
water zuiveren: Goedkeuring.

• Buitengewone algemene vergadering van Ivebic dd. 05.10.2017: Goedkeuren van agenda en vaststellen van het
mandaat van de vertegenwoordigers.

Herdenking 11 november
Traditiegetrouw herdenkt het college van burgemeester en schepenen de slachtoffers van beide wereldoorlogen elk
jaar op 11 november. De plechtige herdenking start met een eucharistieviering in de Sint Petrus en Pauluskerk om
10 uur. 

Aansluitend volgt er een optocht naar de gemeentelijke begraafplaats met een korte toespraak aan het monument
van de oorlogsslachtoffers. Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners en verenigingen uit om deel te nemen aan
deze plechtigheid. Er wordt gevraagd om je woning te bevlaggen.

Vredestocht 2017
In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert Chiro Schelle op zondag
26 november een vredestocht voor jong en oud. Je bent vanaf 17 uur welkom aan
de chirolokalen (Ceulemansstraat) voor een warme kom soep. 

Om 17.30 uur vertrekt de wandeling voorzien van sfeerverlichting en animatie. Na een
afsluiter op het kerkhof, kan je aan de chirolokalen napraten bij een tas warme cho-
comelk en glühwein. 

Voor deze vredestocht verzamelt Chiro Schelle broodzakken. Deze mag je elke zondag
tussen 14 en 17 uur binnenbrengen aan hun lokalen in de Ceulemansstraat.

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 verleenden.

Een lang en gelukkig huwelijksleven wensen wij
Patrick De Landtsheer en Patricia Van Ostaeyen
Qing Chang en Katrien Maes
Tarik Himdi en Annelies Meskens

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen

Gouden jubileum (50 jaar)
18.11.1967 Gustaaf Van Frausem en Magda Schellemans
16.12.1967 François De Smedt en Lydia Genyn
22.12.1967 Jozef Rypens en Rita Van Den Neucker

Diamanten jubileum (60 jaar)
30.12.1967 Victor Van Onckelen en Josepha Dries
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Volkstuin Aerdborg op volle toeren!
De Schelse moestuinen gaan stilaan in winterslaap. Dankzij het vele werk en enkele gunstige zomermaanden blik-
ken de tuiniers van volkstuin Aerdborg terug op een geslaagd en productief groeiseizoen. 

Tuiniers kunnen in de volkstuin op een ecologische manier een eigen perceel bewerken en verse groenten en fruit
kweken. Er zijn nog enkele percelen beschikbaar.
Info: milieudienst - 03 871 98 25 - milieu@schelle.be

LEEFMILIEULEEFMILIEU
Restafval: 2, 9, 16, 23 en 30 november - 7, 14, 21 en 28 december 2017
GFT+ en PMD: 9 en 23 november - 7 en 21 december 2017
Papier en karton: 23 november en 28 december 2017

Ophaling afval

Vrijdag 1 december om 19.30 uur zijn alle laureaten van de Schelse Floriade 2017 welkom in de hal van het gemeen-
tehuis. Na de prijsuitreiking kan je napraten bij een drankje.

Als je niet aanwezig kan zijn op deze avond dan ligt je prijs op de milieudienst van het gemeentehuis tot 31 decem-
ber 2017. Je mag je prijs ook door iemand anders laten afhalen die hiervoor zijn/haar identiteitskaart moet tonen.

Floriade 2017: viering laureaten op 1 december

Vele kleintjes maken… een berg afval.
Zwerfvuil is een vervelende zaak, maar samen kunnen we het probleem aanpakken. Gooi klein afval zoals papier-
tjes, sigarettenpeuken, snoepwikkels en buskaartjes in de vuilbak en niet op de grond. Zo verandert er al heel wat
in ons straatbeeld.

Zonder (klein) zwerfvuil is het voor iedereen aangenamer om te wonen en te werken in onze mooie gemeente. Doe
dus zeker mee! Onze gemeenschapswachten voeren de komende weken extra controles uit op sluikstort en zwerf-
vuil.

www.mooimakers.be

In samenwerking met onze gemeente en het OCMW
staat IGEAN in voor het verstrekken van de Vlaamse
energielening. Daarmee kan iedereen energiebespa-
rende werken aan zijn woning uitvoeren met een
goedkope (2%) of renteloze lening (0%). De woning
moet in één van de deelnemende gemeenten lig-
gen. Aan de IGEAN energielening zijn geen dossier-
kosten verbonden.

Sinds 2013 kende IGEAN zo meer dan 1.250 leningen toe. De voorwaarden van de energielening worden binnenkort
aangepast.

Igean energielening: wijziging voorwaarden
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Wat verandert er:
• De groep voor de renteloze lening (sociale doelgroep) wordt uitgebreid. Zo komen ook de beschermde afnemers

(sociaal tarief voor gas en elektriciteit) en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro in
aanmerking voor een lening aan 0%.

• Ook particulieren die hun woning verhuren aan een erkend Sociaal Verhuurkantoor kunnen beroep doen op een
renteloze lening.

• Helemaal nieuw is dat niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennoot-
schappen een energielening kunnen afsluiten aan 1%.

• De maximum-looptijd van de lening wordt verlengd naar 10 jaar voor niet-commerciële instellingen en de socia-
le doelgroepen. Voor de andere particulieren wordt de nieuwe termijn maximum 8 jaar.

• Het bedrag voor een lening wordt verhoogd naar 15.000 euro. De kandidaat kan meerdere leningen aanvragen,
vooropgezet dat de optelsom van deze leningen binnen dit maximumbedrag blijft.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de goedkope lening (2%) en de lening aan SVK-verhuurders volledig geschrapt. De 1%
lening voor verenigingen blijft bestaan tot 31 december 2019. Vanaf dan krijgt enkel de sociale doelgroep nog ener-
gieleningen.

Op de website www.igean.be vind je alle informatie met onder andere de voorwaarden, lijst met aanvaardbare wer-
ken, afbetaling en aanvraagformulieren. 

Info:
IGEAN energielening
Doornaardstraat 60 - 2160 Wommelgem
03 350 08 25 - energielening@igean.be

WOONBELEIDWOONBELEID
Begeleiding verhuurders bij verbeteren woningkwaliteit
De gemeenten van de Zuidrand en Rivierenland zetten sterk in op het verbeteren van de woningkwaliteit in de
gemeenten. Sinds 2015 is elke eigenaar-verhuurder in deze gemeenten verplicht een conformiteitsattest aan te vra-
gen bij het woonloket wanneer zijn woning ouder is dan 50 jaar en er een nieuw huurcontract is afgesloten.

Het project ‘Conform verhuren’ adviseert en begeleidt eigenaar-verhuurders tot een huurwoning voldoet aan de
minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Daarna kan de gemeente een conformi-
teitsattest afleveren.

De technische medewerker van ‘Conform verhuren’ helpt je bij:
• het oplijsten van de mogelijke werken
• het bepalen van prioriteiten
• het opvragen en beoordelen van offertes
• het bekijken van financiering en premie
• het opvolgen van de werken.

Ben je eigenaar-verhuurder of wil je je woning in de toekomst verhuren?
Twijfel je of je huurwoning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen?
Kwam je terecht in een procedure ongeschikt/onbewoonbaar en weet je niet hoe te beginnen aan de herstellings-
werken?
Neem contact via woonbeleid@igean.be of ga langs op de gemeentelijke dienst wonen.

Let op! Je huurwoning moet in één van de deelnemende gemeenten liggen:
- Zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel
- Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht
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Wereldwinkel: cadeaudagen op 9 en 10 december
Verras je familie, vrienden en collega’s ook dit eindejaar met een fairtrade-
cadeau. Want van eerlijke handel wordt iedereen beter.

Heerlijke voedingsproducten, pure fruitsappen, faire wijnen en mooie
gebruiksvoorwerpen, rechtstreeks aangekocht via de principes van eerlijke
handel. Dat geeft de producenten uit het Zuiden sterke eigen benen en draagt
bij tot duurzame ontwikkeling.

Door voor Oxfam Wereldwinkel te kiezen, laat je bovendien zien dat je recht-
vaardige regels voor de internationale handel wil. 

Bezoek de geschenkenbeurs in de hal van het gemeentehuis en laat je verlei-
den door al het mooie, het lekkere en het (h)eerlijke uit het Zuiden!
Zaterdag 9 december van 13 tot 18 uur
Zondag 10 december van 13 tot 17 uur

Info: Miel Van de Weyer – 0487 436 822

Amnesty International organiseert in december schrijfmarathons in heel Vlaanderen. Mensen schrijven dan mas-
saal brieven voor een tiental geselecteerde cases wereldwijd.

In Schelle kan je zaterdag 2 december op een aantal adressen meeschrijven:
- Familie Moortgat -Van Hoofstat: Stijn Streuvelsstraat 36, tussen 10 en 16.30 uur
- Bert Mees: Provinciale Steenweg 242, tussen 13 en 16 uur
- Fairtrade winkel: Ceulemansstraat 90, tussen 10 en 12 uur
- Rusthuis Heidevelden: Fabiolaan 66, tussen 14 en 16 uur

Deelname aan deze marathon is gratis. Een voorbeeldbrief, pen, papier en postzegels zijn ter beschikking. Wij
bieden je graag gratis koffie, thee of water aan tijdens het schrijven. 

Daarnaast kan je deelnemen aan een geleide wandeling tussen de verschillende adressen. Deze tocht vertrekt om
14 uur aan de fotomuur, L. Wachtersplein (hoek Provinciale Steenweg - Stuyvenbergstraat).

De gewone schrijfavonden vinden plaats op dinsdag 21 november en 19 december in het gemeentehuis tussen
18.15 en 19.50 uur.

Info: Maria Van Hoofstat - 03 887 29 72
www.aivl.be

NOORD-ZUID SAMENWERKINGNOORD-ZUID SAMENWERKING
Amnesty International: schrijfmarathon op 2 december

Inleefreizen Broederlijk Delen
De inleefreizen van Broederlijk Delen staan voor:
- kennismaken met een land, natuur en cultuur
- bezoeken aan partnerorganisaties van Broederlijk Delen
- enkele dagen inleefverblijf in een gezin

In 2018 kan je deelnemen aan twee inleefreizen:
- Israël en Palestina (21-65 jaar - april 2018)
- Guatemala (21-39 jaar – juli 2018)

Stel je kandidaat voor 30 november 2017.
Info: www.broederlijkdelen.be/inleefreis
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De zitdagen van de advocaat vinden plaats in het gemeentehuis van 19 tot 20 uur op:
• donderdag 9 november 2017
• donderdag 30 november 2017
• donderdag 14 december 2017
• donderdag 28 december 2017
Je kan er terecht voor gratis juridisch advies en informatie.
Ingang via binnenplaats gemeentehuis – Leopoldstraat.

OCMWOCMW

De vergaderingen van de raad van het OCMW, die gedeeltelijk openbaar zijn, vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis telkens om 19.30 uur op:
• dinsdag 28 november 2017
• dinsdag 19 december 2017

Raadsvergadering van het OCMW

Juridische dienst

Dinsdag 21 november organiseert de werkgroep DeMens het laatste praatcafé van dit jaar voor mantelzorgers van
mensen met dementie. Spreker Nele Spruytte en een mantelzorger staan stil bij het thema ‘nachtelijk dwalen’. Je
bent welkom vanaf 19 uur in WZC Familiehof in Schelle, de avond start om 19.30 uur.

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

Praatcafé’s dementie

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

Welke taken?
- Huishoudelijke taken zoals boodschappen doen; was-, strijk- en verstelwerk; koken en invriezen; afwassen; bedden
opmaken; kasten ordenen; schoonmaken; …
- Verzorgende taken (hulp bij persoonsverzorging): scheppen van huiselijke en veilige sfeer; dagelijkse en wekelijkse
persoonlijke hygiëne; haar-, hand- en voetverzorging; begeleiding bij eten en drinken; begeleiden bij wandelingen
en ontspanning; stimuleren van sociale contacten; luisterend oor; assistentie bij verplaatsingen buitenhuis; …

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg is geen poetsdienst. Die vraag je apart aan bij het OCMW. Toch hel-
pen de medewerkers van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg mee om je woning te onderhouden. Dit kan
maximaal de helft van de per dag voorziene uren innemen.

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

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg OCMW Schelle
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Kostprijs?
Je betaalt een gebruikersbijdrage per uur bepaald door de Vlaamse overheid, afhankelijk van je gezinssituatie en
maandelijkse inkomsten.

Thuishulp aanvragen?
Ellen Kuylen, dienstverantwoordelijke gezinszorg, aanvullende thuiszorg en poetsdienst van OCMW Schelle
Permanentie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagvoormiddag van 8 tot 12.30 uur
Het Muydenhof Assistentiewoningen
Zandstraat 1 - 2627 Schelle
03 284 60 41 - 0472 27 43 85 - ellen.kuylen@ocmwschelle.be 

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn 
‘Anonieme Alcoholisten’ (AA) staat open voor elke vrouw of man die niet ten onder wil
gaan aan de lichamelijke en mentale afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een ver-
slaving, maar tegelijk ook een ziekte die gestabiliseerd kan worden.

Anonieme alcoholisten is een zelfhulpgroep van mensen die hun ervaring, kracht en hoop
met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen
bij het herstel van hun alcoholisme. De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen
op te houden met drinken.

AA Vlaanderen telt zo’n 9000 AA-leden die kunnen kiezen uit ongeveer 400 wekelijkse vergaderingen. Voor fami-
lie en vrienden van alcoholisten bestaan er Al-Anongroepen.

Info: info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org – tel. 03 239 14 15 (dag en nacht bereikbaar)

SOCIAALSOCIAAL
KOBO voorziet kinderopvang in een familiale, huiselijke sfeer bij onthaalouders. Elke eerste dinsdag van de maand
kan je bij hen terecht in het gemeentehuis van Schelle tijdens hun zitavond van 18.30 tot 19.30 uur (03 871 98 90).

Info:
Kobo-Mediboom vzw, Kerkstraat 54, 2850 Boom
Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur

dinsdag van 13 tot 15.30 uur
03 880 50 91 - info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

KOBO (kinderopvang Boom & omstreken)

Vragen over uw wettelijke pensioen? 
De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar je toe om tijdens
een Pensioenpunt al je vragen over je wettelijke pensioen te beantwoorden.

Het dichtstbijzijnde Pensioenpunt en de openingsuren ontdek je op www.pensioenpunt.be.
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Bescherm je tegen griep en haal een griepprik 
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de
ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals dia-
betes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op com-
plicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half
oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. 

Info: raadpleeg je huisarts of kijk op www.griepvaccinatie.be

Met je bibliotheekabonnement kan je via ‘Mijn bibliotheek’ gratis gebruik maken van het Gopress
Krantenarchief. Dit is een doorzoekbaar digitaal archief van kranten- en tijdschriftartikels. Onder andere de vol-
gende titels zijn beschikbaar: De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad,
De Standaard, Persagentschap Belga, Trends, Knack, Humo, MO*, Le Soir, La Libre, De Zondag, De Streekkrant en
Deze Week.

De krantenartikels zijn met een vertraging van twee dagen na de publicatiedatum beschikbaar. In de bib kan je
artikels uit de krant van de dag zelf en de voorgaande dagen digitaal lezen. 

Leerlingen en leerkrachten kunnen binnen de muren van de school vrije toegang krijgen tot Gopress als hun
school een akkoord heeft met de bib in de gemeente waar de school gelegen is.

Gopress-Archief

BIBLIOTHEEK EN CULTUURBIBLIOTHEEK EN CULTUUR
I V E B I C  N I E U W S  -  B I B L I O T H E E K

Alle kindjes tussen 3 en 7 jaar kunnen luisteren naar de verhalen van onze voorle-
zers Chris, Inge en Frans. Om beurten nemen zij de jongste lezertjes mee in de
nieuwe wereld van het prentenboek. Achteraf is er een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen genieten de ouders en
grootouders van een kopje koffie of thee.

Met het voorlezen geeft de bib kinderen de kans om op een fijne manier kennis te
maken met boeken. Tegelijk stimuleert voorlezen de fantasie en het taalgevoel.

• Woensdagen 8 en 22 november, 6 en 20 december  2017 van 15 tot 16 uur
• Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• Gratis na verplichte reservatie: 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be

Verhalenparade Rupelbib

A C T I V I T E I T E N  I V E B I C  -  B I B L I O T H E E K
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Aan de slag met Kamishibai
‘Kami’ betekent papier en ‘shibai’ betekent drama. Het is een van oorsprong Japanse manier van verhalen vertellen
aan de hand van prentplaten. De bibliotheek heeft meerdere Kamishibai-verhalen en frames die leerkrachten kun-
nen ontlenen. Tijdens deze workshop krijgen leerkrachten alle informatie.
• Woensdag 15 november 2017 van 18 tot 19 uur
• Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• Gratis, graag inschrijven in de bib: 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be

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

Week van de smaak: kom proeven in de bib
In het kader van de ‘Week van de Smaak’ zoeken we dit jaar naar voeding met toekomstperspectief. Wat ligt er mor-
gen op ons bord en waar zal het vandaan komen? Eten we binnenkort net zo makkelijk algen uit de zee of oester-
zwammen uit onze eigen keuken als nu de klassieke worteltjes of kool?

Proef in de bibliotheek van allerlei hapjes en verbreed je culinaire horizon.
Voor kinderen is er een knutselwedstrijd met een kleine verrassing voor
de winnaar.

• Woensdag 22 november 14 - 16.30 uur
• Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• Gratis
• www.weekvandesmaak.be

Cursussen beginternet, tablet, ipad, internetbankieren
en routeplanning
De bib legt wachtlijsten aan voor de cursussen allereerste begin van de computer (beginternet), tablet, IPad,
internetbankieren en routeplanning. Geef je interesse voor één of meer van deze onderwerpen door aan de balie
van de bib. Bij voldoende belangstelling probeert de bib een cursus te organiseren.

• Voorkennis: bij beginternet geen, voor de andere cursussen moet je een klein beetje met pc kunnen werken
• Inschrijven: bibliotheekbalie@ivebic.be - 03 288 27 40

Hans en Grietje - de deurenkomedie (4 tot 9 jaar)
Niets is wat het lijkt. Chaos alom. Alles loopt fout voor Hansje en Grietje. Vergissingen en misverstanden stapelen
zich op in een absurd vreemd bos. Deze familievoorstelling van Compagnie Gorilla is een humoristisch, hilarisch en
woordarm koldersprookje vanaf 4 jaar.

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

haal wordt twee keer gespeeld. Maar de tweede keer is toch weer verrassend onverwacht anders.

• Zaterdag 18 november 2017 om 14.30 uur
• Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
• Tickets: 9 euro, - 18 jaar 6 euro; 2 euro korting per ticket

voor leden Gezinsbond
• Inschrijven:

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

• Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle en Cultuurraad Hemiksem-Schelle
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Connie Palmen, Luigi Pirandello en Philip Roth
Hou je van lezen en deel je graag jouw ervaring met andere
boekenliefhebbers? Dan is de leeskring echt iets voor jou.

We bespreken boeken die literair iets te betekenen hebben of
die, in hun tijd, heel wat in beweging brachten. Alle aspecten
van het boek komen aan bod: het verhaal, het nut van de per-
sonages, de schrijfstijl, … Je hoort interessante weetjes over
de auteur en het oorspronkelijke idee achter het boek.

Het boek ‘Jij zegt het’ van Connie Palmen staat centraal in
november. In december plaatsen we ‘Iemand, niemand en

honderdduizend’ van Luigi Pirandello in het voetlicht. ‘Het complot tegen Amerika’ van Philip Roth komt in januari
aan de beurt.
• Dinsdag 28 november 2017, 19 december 2017 en 30 januari 2018 van 19.30 tot 22 uur
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
• Tickets: 8 euro, 6 euro (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie
• Inschrijven

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

• Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 

Leeskring

Deze Italiaanse kookworkshop staat volledig in het teken van ‘pasta’. Je leert hoe je echte Italiaanse pasta maakt
met bloem en eieren en wat daarvoor de verschillende kneepjes zijn. En wie pasta zegt, zegt saus. Je ontdekt enke-
le heerlijke sauzen klaargemaakt op basis van seizoensgroenten en de inspiratie van het moment. Om af te sluiten
kan een zalige ‘dolce’ niet ontbreken. Dit dessert blijft een verrassing maar we noteerden alvast de veelbelovende
ingrediënten ricotta, chocolade en… limoncello.

• Zaterdag 25 november 2017 van 9.30 tot 14 uur
• Parochiaal centrum De Mouterij, Leopoldstraat 2, Schelle
• Deelname: 20 euro
• Inschrijven

- Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem, 
03 288 27 40

- Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24,   
cultuur@ivebic.be 

• Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle

Ontdek hoe je heerlijke verse pasta maakt
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Vroeger was alles beter! Zelfs de toekomst was beter dan vandaag. Er was de
familie, de vrouwenbond, de dia-avonden, de hobbyclub, het duivenhok ...
gezellig. Of toch niet?

Rita en Nicole, twee bevriende lustige weduwen, praten met een lach en een
traan over koetjes en kalfjes. Maar met de kalfjes halen ze ook oude koeien
uit de sloot. Om elkaar niet te kwetsen, koesteren beide dames een paar
grote en kleine geheimen.

Ze schuwen ook de moderne media niet en wagen elk hun kans om via een
datingsite op zoek te gaan naar de liefde van hun leven. Of hun vriendschap
dit allemaal aankan valt af te wachten. Misschien valt dit jaar het reisje naar
Tirol wel in het water?

Humoristisch theaterstuk: oude koeien
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Oude Koeien is een cabareteske humoristische voorstelling met een snuifje tragiek, een nootje muziek en een
vleugje gejodel. Karin Jacobs en Vera Puts spelen in deze productie van Paljas.

• Zaterdag 2 december 2017 om 20 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• Toegang voorverkoop: 10 euro, -26 jaar 8 euro
• Toegang kassa: 12 euro, -26 jaar 10 euro
• Tickets:

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

• Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle en Cultuurraad Hemiksem-Schelle

Tai chi is een bewegingsvorm ontstaan uit de natuurlijke tegenstelling van twee krachten, yin en yang. Het beoe-
fenen van tai chi brengt je terug in contact met deze schijnbaar tegengestelde krachten. Een van de grote voorde-
len van tai chi is dat je beweegt. Vanuit je eigen natuurlijkheid voer je bewegingen uit en daardoor zijn deze vloei-
end, aangenaam en krachtig. 

Heel wat tai chi bewegingen hebben de naam van een dier of een natuurfenomeen. Namen als ‘De slang kruipt
naar beneden’ of ‘De witte kraanvogel spreidt zijn vleugels’ tonen aan dat de bewegingen hun inspiratie halen uit
de natuur.

Ontdek in deze initiatieles, onder leiding van Yves Verbeeck, je energierijk lichaam en een open en heldere geest.

• Dinsdag 5 december 2017 van 19.30 tot 22 uur
• Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
• 7 euro, inwoners Hemiksem, Schelle en Niel 5 euro
• Inschrijven

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

• Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle 

Initiatie Tai Chi
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Het lerarenconcert in samenwerking met 11.11.11 mag je niet missen. Leerkrachten van de Academie voor Muziek
en Woord tonen zich als muzikanten en woordkunstenaars. Zij zorgen voor een programma waarvoor je graag
naar de Depot Deluxe komt.

Je maakt ook kennis met medewerkers van 11.11.11. Deze mensen engageren zich vrijblijvend voor een organisa-
tie die staat voor het geloof in een betere wereld.

• Donderdag 9 november om 19 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidstraat, Hemiksem
• Tickets enkel aan de kassa: 5 euro, 3 euro voor - 12 jaar, gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar

Info: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem, 03 2882730
www.academiehsn.be
Organisatie: Academie Muziek en Woord Hemiksem – Schelle – Niel en 11.11.11 comité Hemiksem

Lerarenconcert

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORDGEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Academie voor
Muziek en Woord een kerstconcert in de Sint-Petrus en
Pauluskerk in Schelle. Het jeugdkoor en het koor Gaudia
Vocale onder leiding van Cristel de Meulder, gesteund
door instrumenten en ensembles van de academie, bren-
gen je op aangename wijze dichter bij het naderende
kerstfeest.

• Woensdag 20 december 2017 om 20 uur
• Sint Petrus- en Pauluskerk Schelle, Fabiolalaan 11, Schelle
• Tickets enkel aan de kassa: 5 euro, 3 euro voor -12 jaar, 

gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar

Info: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem, 03 2882730
www.academiehsn.be
Organisatie: Academie Muziek en Woord Hemiksem – Schelle – Niel

Kerstconcert

VERKEERVERKEER
De Verkeersadviesraad kwam bijeen op 14 september 2017 en besprak de volgende punten:
• Verkeersreglement Witte Gevelstraat
• Brief van De Wachter Eddy: vraag tot plaatsen van spiegel Burg. Ed. Wilsensstraat
• Parkeren in de Spruytelei
• Fietspad Steenwinkelstraat
• Verkeersdrempel in de Heidestraat thv huisnummer 35/55

Verkeersadviesraad
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REEKS 1: meisjes 2011
Naam School

1 Liselotte De Vocht Sint-Lutgardis
2 Mayté Van Damme GBS De Klim
3 June De Wambersie Sint-Lutgardis

REEKS 2: jongens 2011
Naam School

1 Senne De Roeck GBS De Klim
2 Lars De Beuckelaer GBS De Klim
3 Xander Vermost Sint-Hubertus

REEKS 3: meisjes 2010
Naam School

1 Hannah Cools GBS Niel
2 Eline Michielsen GBS De Klim
3 Aytana Mariën GBS De Klim

REEKS 4: jongens 2010
Naam School

1 Yannick De Vos Sint-Lutgardis
2 Warre Addiers Sint-Lutgardis
3 Matthew Goodechaule GBS Niel

REEKS 5: meisjes 2009
Naam School

1 Noor Vaerten Sint-Lutgardis
2 Raya Van Ruysevelt Sint-Hubertus
3 Marte Goossen Sint-Lutgardis

DIENST VRIJE TIJDDIENST VRIJE TIJD
Jeugdraad
De jeugdraad vergaderde in september over:
• datum Sleep in 2018
• scholenveldloop: verkoop hotdogs 
• dag van de jeugdbeweging
• kerstboomverbranding
• duurzaam alternatief voor walkie talkies
• nacht van de jeugd
• controle gebouwen door Igean
• subsidies

Sportraad
De sportraad vergaderde in september over:
• scholenveldloop
• laureatenviering
• sportclubdag op school
• subsidies

Scholenveldloop
Woensdag 27 september liepen veel sportieve kinderen en volwassenen een jogging of wedstrijd tijdens de Schelse
scholenveldloop. De foto’s kan je op de Facebookpagina van de gemeente Schelle bewonderen. De uitslagen vind je
hier:

REEKS 6: jongens 2009
Naam School

1 Robbe De Roeck GBS De Klim
2 Kobe Herremans Sint-Lutgardis
3 Xander Verbeeck Sint-Lutgardis

REEKS 7: meisjes 2008
Naam School

1 Sidney Van Camp Sint-Lutgardis
2 Emma Cools GBS Niel
3 Gitte Van Deyck Sint-Lutgardis

REEKS 8: jongens 2008
Naam School

1 Tijs Boskin Sint-Lutgardis
2 Milan Van Driessche – 

Gorremans GBS De Klim
3 Jarne Colpaert Sint-Lutgardis

REEKS 9: meisjes 2007
Naam School

1 Zhen Verburgt GBS De Klim
2 Fenna De Keuninck GBS De Klim
3 Aroa Canete Gomez GBS De Klim

REEKS 10: jongens 2007
Naam School

1 Dante Rizzi Sint-Lutgardis
2 Lenn Cools Sint-Lutgardis
3 Jesse Begois GBS De Klim
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Comedy Night
De vrijetijdsdiensten van Schelle en Hemiksem nodigen Jeron Dewulf van ‘Foute Vrienden’ uit voor de Comedy
Night. Hij geeft een try out van zijn nieuwe show ‘Survival of the Fattest’.

• Zondag 26 november om 20 uur, deuren open vanaf 19.30 uur
• Depot Deluxe, Nijverheidstraat, Hemiksem
• Tickets: 5 euro verkrijgbaar bij

- Dienst Vrije Tijd Schelle, Parklaan 3, Schelle, 03 870 35 21, vrijetijd@schelle.be
- Q8 Hemiksem, Jan Sanderslaan 98, Hemiksem, 03 887 51 88
- Bibliotheek Schelle – Hemiksem, Heuvelstraat 111, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be

REEKS 11: meisjes 2006
Naam School

1 Fran Eulaerts Sint-Lutgardis
2 Laura Schillemans Sint-Lutgardis
3 Caitlin Jacobs GBS De Klim

REEKS 12: jongens 2006
Naam School

1 Mats Vaerten Sint-Lutgardis
2 Thibeau Van Hove Niel
3 Wannes Thoné Sint-Lutgardis

Wedstrijd 3 km: dames
Naam School

1 Elke Graff GBS De Klim
2 An Goolaerts GBS Niel
3 Inge Symons GBS De Klim

Wedstrijd 3 km: heren
Naam School

1 Tim Op De Beeck GBS De Klim
2 Ruben Cascudo Sint-Lutgardis
3 Niels De Grave GBS De Klim

Winnende school: GBS De Klim
Zij hadden procentueel de meeste deelnemers en
namen de wisselbeker mee naar school.

Winnende klassen:
• Sint-Lutgardis

1) 3KC (3de kleuterkls)
2) 3D

• GBS De Klim:
1) 4B
2) 2A

Zij hadden procentueel de meeste deelnemers en
kregen allemaal een extra goodie bag.

Zapposdagen in de kerstvakantie
Donderdag 4 januari 2018 organiseren de vrijetijdsdiensten van
Hemiksem, Niel en Schelle, in samenwerking met Ivebic, een knut-
selworkshop buttons maken. Twintig kinderen tussen 8 en 12 jaar
kunnen deelnemen in de Bibliotheek Hemiksem – Schelle van
9.30 tot 12 uur. 

• Deelname: 6 euro
• Inschrijven: 

- via het online inschrijfprogramma op www.schelle.be
- tijdens de openingsuren van dienst Vrije Tijd, 

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, Schelle

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

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

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

Praktisch
Breng je aanvraag voor 15 januari 2018 binnen op de dienst Vrije Tijd (Sportcomplex Scherpenstein, eerste deur links)
- vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Geef eens een streekproduct cadeau!
Schenk eens een mandje gevuld met  lekkere producten uit de regio! Wat dacht je van ovenverse koekjes zoals
Rupelsteentjes, Nielse Parels of Kleisteker? Of verkies je liever één van onze streekbieren?
Het zijn telkens kwaliteitsproducten, overgoten met een flinke portie couleur locale! Deze lekkernijen kan je  aan-
vullen met fiets- en wandelkaarten of met een tegoedbon voor een activiteit in de regio.
Toerisme Rupelstreek vzw biedt een ruime keuze aan streekgebonden producten in een feestelijke verpakking en in
verschillende prijsklassen.

Toerisme Rupelstreek vzw, Schommelei 1/3, 2850 Boom
03 880 76 25 - info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be

Activiteiten Sportcomplex Scherpenstein
Zondag 12 november: tafeltennistornooi 
Vrijdag 17 november tot 18 uur: dag van de oma en opa (SLS)
Zondag 26 november: tafeltennistornooi
Woensdag 20 december van 12.30 tot 17 uur: SVS Unihockey
Donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 december: KlankKleur

Op bovenstaande dagen kunnen de vaste sporten niet doorgaan.

TOERISMETOERISME

Sluitingsdagen Sportcomplex Scherpenstein
Woensdag 1 november, donderdag 2 november en zaterdag 11 november
Zondag 24 december, maandag 25 december en dinsdag 26 december

De dienst Vrije Tijd en het loket zijn tijdens de kerstvakantie gesloten.

Streekbierenavond
Vrijdag 1 december van 19.30 tot 22.30 uur ben je welkom op de derde streekbierenavond in Zaal Volkshuis in
Terhagen (Rumst). Nieuw dit jaar is de combinatie met chocolade. 

Voor een bijdrage van 17,5 euro geniet je van negen degustaties van streekbieren en pralines. 
Schrijf je tijdig in want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven: info@toerismerupelstreek.be
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Tentoonstelling Eerste Wereldoorlog
Van 22 tot en met 29 november 2017 staat in de hal van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in
grote lijnen’. Je ontdekt meer over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog op internationaal en Belgisch niveau.
Daarnaast belichten negen panelen de oorlogsgebeurtenissen in de provincie Antwerpen. 
De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De toegang is gratis.

Aan het eind van de weg van de brief … jouw brievenbus
Ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen rond afmetingen en plaatsing van je brievenbus?
• Je brievenbus staat aan de rand van de openbare weg. In gebouwen met minstens 4 wooneenheden moeten de

brievenbussen op de toegangsdeur geplaatst worden, of op het gelijkvloers in een goed verlichte en gemakkelijk
toegankelijke ruimte.

• De toegang tot de brievenbussen is permanent vrij en zonder gevaar.
• De opening van je brievenbus is minstens 23 cm breed en 3 cm hoog.
• Je brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten.
• De opening van je brievenbus bevindt zich op 70 tot 170 cm van de grond.
• De nummering van je brievenbus is zichtbaar en leesbaar vanaf de straat.
• Als verschillende busnummers toegewezen werden aan een huisnummer, moeten de busnummers zichtbaar en

leesbaar vermeld worden op of in de onmiddellijke nabijheid van de respectieve brievenbussen. De nummering
volgt een logische volgorde en is bij voorkeur opgebouwd uit cijfers.

• Nuttig maar niet verplicht: breng de naam van alle bewoners aan op de brievenbus.

Woon gezond: samen naar een rookvrij huis
Van 13 tot 17 november staat de vierde actieweek ‘Gezond binnen’ in het teken van een rookvrij huis. Met ‘Woon
Gezond, samen naar een rookvrij huis!’ wil de Vlaamse overheid iedereen de kans geven om in een gezonde leef-
omgeving te wonen en op te groeien. 

Zoek je tips om je huis rookvrij te houden of wil je zien hoe giftige rookdeeltjes zich in je huis verspreiden, neem dan
eens een kijkje op de campagnewebsite www.nooitbinnenroken.be van Kom op tegen Kanker.

ALLERLEIALLERLEI

Iedereen goed op weg
Voetpaden zonder hindernissen zijn een goede zaak voor alle voetgangers. Niet alleen kunnen mensen met een
handicap zich gemakkelijker verplaatsen, ook mensen met een kinderwagen, ouderen, … zullen brede en comforta-
bele voetpaden op prijs stellen.

Let dus bij het plaatsen van je vuilniszak, wagen, fiets, … op dat voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagen nog
vlot kunnen passeren. 

11.11.11-actie in Schelle
Dit jaar staan migratie en vluchtelingen centraal in de 11.11.11-campagne. Wereldwijd ontvluchten miljoenen men-
sen oorlog, armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. We vragen daarom een rechtvaardig migratiebeleid dat
de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat men-
sen verbindt.

11.11.11-Schelle organiseert ook dit jaar een Wereldrestaurant op zaterdag 25 oktober in PC De Mikman van 17 tot 22
uur.
Graag vooraf inschrijven: stan.scholiers@skynet.be    
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in Schelle

Zo 5 Wandel Sport Vereniging Octaaftocht Inschrijven 8 - 15 uur
Schelle vzw Wandeling door groene Niel

4-7-12-17-21 en 28 km
start T.A. Den Biezerd, Wirixstraat, Niel

Ma 6 Femma H. Familie Naaisalon, PC De Mikman 19.30 - 22.30 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

Femma Sint Petrus Tai Chi, PC De Mouterij, 5 euro  10.30 - 11.30 uur
& Paulus Info: scholiers.frie@gmail.com

Di 7 Femma H. Familie Yoga, PC De Mikman 20 - 21 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

Wo 8       Femma H. Familie Dansen in Aartselaar 20 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

Viva SVV Schelle Creatief atelier, juwelen, breien, 19.30 - 22 uur
decoratie dozen, decoratieve sets glas
Zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

Do 9 OKRA Film, PC De Mikman 14 uur
Info: R. Vervliet - 03 334 74 31

Viva SVV Schelle Cursus juwelen maken 13.30 - 16.30 uur
deel 1: armband met delies
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel - 03 887 73 39

Vr 10 Liberale Dames Koffietafel, zaal Schuttershof 17.30 uur
-en Juffersbond Info: A. Claes - 03 887 23 09

Ma 13 Femma Sint Petrus Tai Chi, PC De Mouterij, 5 euro                      10.30 - 11.30 uur
& Paulus Info: scholiers.frie@gmail.com

Di 14 Kantschool Schelle Kantklossen, PC De Mouterij 13.30 - 16.30 uur
Info: A.Moortgat - 03 887 00 03 19 - 22 uur

S-Plus Schelle Koffiefeest, taverne Scherpenstein 16 uur
Info: M. De Neubourg - 0478 34 43 79

Femma H. Familie Yoga, PC De Mikman 20 - 21 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

Femma Sint Petrus Koken met een foodbox, PC De Mouterij 20 uur
& Paulus Info: 03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

Wo 15 Femma H. Familie Dansen in Aartselaar 20 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

VIVA SVV Schelle Bloemschikken: droge composities 19.30 - 22 uur
voor Beurs Senior Plaza, Zaal Schuttershof  
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

November
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in Schelle

Do 16 Viva SVV Schelle Cursus juwelen maken 13.30 - 16.30 uur
deel 2: armband met delies
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel – 03 887 73 39

Vr 17 Vief Schelle Quiznamiddag, zaal Schuttershof 14 uur
Info: F. Sleeubus - 0475 79 93 86

kwb*SchelleLeeft! en Aperitiefavond, kennismaken met de activiteiten 19.30 uur
en Femma SPP van deze verenigingen

Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden - 0485 76 54 80 
of M. Reyniers - 0486 29 16 20

Za 18 Wandel Sport Vereniging vzw Opendeurdag in refter Basisschool De Klim 10 - 17 uur
Provinciale Steenweg 

VIVA SVV Schelle Deelname beurs Senior Plaza Willebroek
Stand met decoratieve geschenken

Ma 20 Femma H. Familie Naaisalon, PC De Mikman 19.30 - 22.30 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

Femma Sint Petrus Tai Chi, PC De Mouterij, 5 euro                      10.30 - 11.30 uur
& Paulus Info: scholiers.frie@gmail.com

Di 21 OKRA Voordracht: gezond eten voor senioren 14 uur
WZC Den Beuk, Jozef Van Cleemputlei 1, Boom
Info: K. Selderslaghs - 03 887 28 59

Wo 22 VIVA SVV Schelle Cursus bloemschikken 19.30 - 22 uur
Droge stukken in kerstsfeer
Zaal Schuttershof
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

Do 23 OKRA Seniorenfeest, PC De Mouterij 14 uur
Inschrijven: G Van Huygevoet - 03 877 60 25

VIVA SVV Schelle Danshart, Depot Deluxe 13.30 - 18 uur

Za 25 GBS ‘De Klim Mauterndorfweekend t.v.v. de sneeuwklassen
Zo 26 Info: 03 887 61 26 - basisschool.schelle@busmail.net

Ma 27 Femma Sint Petrus         Tai Chi, PC De Mouterij, 5 euro                       10.30 - 11.30 uur
& Paulus Info: scholiers.frie@gmail.com

Wo 29   Femma Sint Petrus  Paulus Bloemschikken, PC De Mouterij 20 uur
Info: 03 844 41 34 - marlynereyniers@gmail.com

Do 30 OKRA Stadsbezoek 7.30 uur
Info: R. Vervliet - 03 334 74 31

VIVA SVV Schelle Cursus bloemschikken: kerststukken voor kerstmarkt 19.30 - 22 uur
Zaal Schuttershof 
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83
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in Schelle

Vr 1 Femma H. Familie Jaarfeest, PC De Mikman 19 uur
Info: M. Delbaen - 03 887 43 84

Za 2 VIVA SVV Schelle Kerstmarkt, Zaal Schuttershof  12 - 19 uur
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

Velt Les wintersnoei appelaar en perelaars 14 - 16 uur
Gemeentelijk Natuurgebied Kelderijlei
(zijstraat Steenwinkelstraat ter hoogte van nr 132)
5 euro, Velt- en Natuurpuntleden 3 euro
Info: F. Mertens – 03 887 15 24

Zo 3 kwb*SchelleLeeft Gezinswandeling (6 km) Perron Noord 14 uur
Rond vroegere militaire domein van Brasschaat
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden - 0485 76 54 80 

VIVA SVV Schelle Kerstmarkt, Zaal Schuttershof  11 - 18 uur
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

Ma 4 Femma H. Familie Naaisalon, PC De Mikman 19.30 - 22.30 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

Wo 6 Femma H. Familie Koken ‘feestgerechten’, PC De Mikman 19.30 - 22.30 uur
Info: M. Delbaen - 03 887 43 84

VIVA SVV Schelle Creatief atelier, cursus juwelen, breien, 19.30 - 22 uur
kerstcadeaus 
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

Do 7 OKRA Bingo, PC De Mikman 14 uur
Inschrijven: L. De Jonghe - 03 887 82 03

Viva SVV Schelle Cursus juwelen maken 13.30 - 16.30 uur
deel 3: armband met delies
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel – 03 887 73 39

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

Za 9 Wereldwinkel Cadeaudagen in hal gemeentehuis van 13 tot 18 uur 
Info: M. Van de Weyer - 0487 436 822

Zo 10 Wereldwinkel Cadeaudagen in hal gemeentehuis van 13 tot 17 uur 
Info: M. Van de Weyer - 0487 436 822

Wo 13 VIVA SVV Schelle Creatief atelier, cursus juwelen, breien, 19.30 - 22 uur
kerstcadeaus 
Info: R. Langhmans - 03 887 38 83

Do 14 VIVA SVV Schelle Kerstkaarten maken, Scherpenstein                  13.30 - 16.30 uur
Info: M. Van den Bruel – 03 887 73 39 

December
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Vr 15 Vief Schelle Koffietafel, zaal Schuttershof 17 uur
Info: F. Sleeubus - 0475 79 93 86

Vr 15 GBS ‘De Klim’ Neuzeke Rood 15.30 - 20 uur
Info: 03 887 61 26 - basisschool.schelle@busmail.net

Za 16 kwb*SchelleLeeft Winterrevue ‘The sound of movies’ 20 uur
Elckerlyc, Antwerpen
Inschrijven: www.schelleleeft.be
Info: J. Verlinden - 0485 76 54 80

Zo 17 Zangkoor Gloria Vocalis Kerstconcert kerk St. P&P 20 uur
olv Marc Wachters Info: walterhuyck@skynet.be

Ma 18 Femma H. Familie Naaisalon, PC De Mikman 19.30 - 22.30 uur
Info: R. Verlinden - 03 887 86 22

OKRA Leesclub, PC De Mikman 14 uur
Inschrijven: I. Callaerts - 03 334 74 31

Di 19 Kantschool Schelle Kantklossen, PC De Mouterij 13.30 - 16.30 uur
Info: A. Moortgat - 03 887 00 03 19 - 22 uur

Wo 20 VIVA SVV Schelle Cursus Bloemschikken: kerst op tafel 19.30 - 22 uur
Zaal Schuttershof

Info: R. Langhmans – 03 887 38 83

Do 21 OKRA Kerstfeest, PC De Mouterij 14 uur
Inschrijven: G. Van Huygevoet - 03 877 60 25

VIVA SVV Schelle Cursus juwelen maken 13.30 - 16.30 uur
Afwerken armband met delies
Scherpenstein
Info: M. Van den Bruel – 03 887 73 39

VR 5 Koninklijk Harmonie Concert KlankKleur 20 uur
ZA 6 Sporthal Scherpenstein

Info en tickets: www.klankkleur.com

Januari
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in Schelle

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

OKRA Schelle Crea 1ste en 3de maandag 13.30 uur
PC De Mikman 
Info: I. Callaerts - 03 334 74 31

Kunstkring Schelle Tekenen, schilderen, … 13 - 16 uur
Lokaal L. Vereyckenplaats 3
Info: L. Dussart - 03 887 44 27

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, PC De Mikman 13.30 - 16 uur
Info: K. Lambrechts - 0485 51 13 94

OKRA Schelle Petanque in Schelle park 14 uur
(behalve in december, januari en februari
dan in abdij van Hemiksem)
Info: J. Brits - 03 887 60 88

OKRA Schelle Fietsen elke 2de dinsdag (vertrek in Boerenhoek) 13 uur
en 4de dinsdag (vertrek kerk St. Petrus & Paulus)
Info: L. Crevals - 03 887 13 56

OKRA Schelle Geloofsgroep in Provinciale Steenweg 64 14.30 uur
elke 1ste dinsdag van de maand
Info: M. Coveliers - 03 887 44 87

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

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

Koninklijk HarmonieOrkest Repetitie van het HarmonieOrkest o.l.v. 20 - 22 uur
Schelle Dirk De Caluwé, taverne Ravenstein

Info: Jasmien O - 0476 25 55 96

DO Gemeentelijke Sportraad Sport overdag in Sportcomplex Scherpenstein 10 - 11 uur

S-Plus Deelname spelletjes en kaartnamiddag 14 - 16 uur
van VIVA SVV in taverne Scherpenstein
Info: M. De Neubourg - 0478 34 43 79

Repetitieve activiteiten
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S-Plus 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 - 21 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 - 22 uur
Sint Lutgardisschool
(ingang Rupelstraat) 
Info: M. Wachters - 03 887 39 78

Schelse Vissers Elke donderdag kaartprijskamp 14 uur
in de kantine van de Schelse Vissers
Info: E. Maris - 0475 64 25 02

Aquagym Zwembad Hemiksem 12 - 13 uur
(behalve in juli-augustus)
Enkel inkom zwembad betalen, 
aquagym is gratis, 10 tot 99 jaar
Info: C. Apers - 03 887 27 79

Femma Schelle Sint Petrus In november – wandelen 14 -15 uur
& Paulus Vertrek Louis Wachtersplein, Schelle.

Info: joke.selderslaghs@hotmail.com

VR kwb*SchelleLeeft! Elke 2de vrijdag van de maand vanaf 19 uur
gezelschapsspelen en praatcafé,
PC De Mouterij
Info: dirk@schelleleeft.be 

ZA KWB H. Familie Elke 2de zaterdag van de maand 
kaartprijskamp in PC De Mikman 20 uur
Inschrijven vanaf 19 uur
Info: M. Eeckeleers - 03 887 97 91

ZO Parochiaal centrum PC De Mouterij is open 10 - 13.30 uur
Praatcafé en kaarten
Info: F. Serrien - 03 877 07 82

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

in Schelle
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GEMEENTEHUIS.
Fabiolalaan 55, ingang via Peperstraat 38

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, ingang via Peperstraat 38

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

28

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 december.
Activiteiten van januari en februari die openstaan
voor een ruim publiek kunnen hierin opgenomen
worden. 
Aankondigingen graag vóór 15 november 2017
bezorgen aan de communicatiedienst per post
(Fabiolalaan 55, 2627 Schelle) of e-mail naar
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

RECYCLAGEPARK.
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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