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Beste Schellenaar,
De eerste lenteprikken lokken mensen naar buiten. De zon
tovert een glimlach op de gezichten, creëert tijd voor een
babbel en nodigt uit tot een gratis ‘goedendag’. Het doet
ons ‘groetdorp’ deugd.
De zon was erg vroeg in het jaar en met een hoge
temperatuur aanwezig. De aarde warmt op. Door de
straten van Europa tonen zich klimaatjongeren. Zij zijn
erfgenamen van onze consumptiemaatschappij. Zij voelen
de warme grenzen van onze fossiele economie. Zij zijn
bezorgd over onze toekomst.
Als jonge signaalgevers schudden zij de wereld wakker en
roepen iedereen op hun verantwoordelijkheid te nemen.
De beheersing van de klimaatverandering veronderstelt
een engagement van ons allen: jong en oud, kleine
gemeenschappen en grote organisaties, onderzoekscentra
en de bedrijfswereld, kleine landen en wereldmachten.
Iedereen - hoe beperkt ook - kan hiertoe bijdragen. Samen
kan veel!
Stevig lokaal klimaatbeleid
Tegen 2020 wil ons bestuur als bestuurlijke organisatie
klimaatneutraal zijn. We bouwden een reeks maatregelen
stapsgewijs op. Zo kregen de daken van gemeentelijke
gebouwen zonnepanelen en schakelde 1/3 van de
openbare verlichting over naar energiezuinige leds. De
gemeentelijke basisschool is helemaal ‘ingepakt’, voorzien
van dubbele beglazing en energiezuinige verlichting. Het
bestuur gaat resoluut op de ingeslagen weg verder.
Het groen vormt een belangrijke component in het
verwerken van CO2. Eén van de grote klimaatambities van
het bestuur bestaat uit het realiseren van bos en groen
op 70 hectare of 1/10 van het grondgebied. In december
werd in de Tuinlei 1 hectare bos aangeplant. Ondertussen
ontvingen we van Vlaams minister van leefmilieu Koen
Van den Heuvel subsidies voor de nieuwe aanplanting van
2,1 hectare bos en de aanleg van een trage weg.
In maart vergroten we, samen met de scholen, het
Berrenheibos met 1 hectare. Het volgende plantseizoen
(eind 2019/begin 2020) planten we nog 1,5 hectare aan.
Tegen 2021 doen we er nog 7 hectare bos bij. Hiervoor
kende de vorige Vlaamse minister van leefmilieu Joke
Schauvliege subsidies toe voor aankoop van grond met de
verplichting deze te bebossen. Over minder dan tien jaar is
het Berrenheibos een groene zone van 23 hectare.
Aanplanting olifantengras
Eind april plaatsen we boven in de Tuinlei 2 hectare
olifantengras (miscanthus giganteus). Deze plant kan tot
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2,5 m hoog worden en oogsten we jaarlijks. Olifantengras
kent veel milieu-waardevolle toepassingen zoals de
verwerking tot papier of bio-brandstof. Bovenal verzamelt
een hectare olifantengras per jaar zo’n 25 ton CO2. Een
stevige stap richting klimaatneutraliteit!
Ondertussen zetten onze groenwerkers ongeveer 1.600
struiken en enkele bomen langs de Steenwinkelstraat. Ook
in de Suyslaan en Ertbornstraat brengen we nog bomen en
struiken aan. Langs onze straten plantten we doorheen de
voorbije jaren 2.239 laanbomen. Deze verwerken jaarlijks 71
ton CO2.
Studenten van de Hogeschool Gent inventariseerden het
overige openbaar groen dat per jaar nog eens 41 ton CO2
verwerkt. Al dat groen samen slaat jaarlijks 122 ton CO2
op. Jaren geleden legden we hiervoor de basis. Wil je mee
je directe omgeving verder vergroenen? Het kan door een
boompje extra in je tuin te planten. Op slag kan er een bos
extra groeien.
Investeren in toekomst
Schelle ondertekende het Burgemeestersconvenant
en gaat voor 20% minder fossiele energie, 20% meer
alternatieve energie en 30% minder CO2-uitstoot tegen
2030. Onze Sociale Bouwmaatschappij speelt hierbij een
cruciale rol.
De daken van alle sociale woningen moeten tegen eind
2020 geïsoleerd zijn. Ongeveer de helft is uitgevoerd,
voor de andere helft loopt de procedure. Van twee
appartementsgebouwen worden daken en muren volledig
‘ingepakt‘. Alle woningen krijgen dubbele beglazing en
bijna allemaal hoogrendementsketels. Deze investering
van 5 miljoen euro levert een energierendement van 30%
op.
De Sociale Bouwmaatschappij beheert 450 wooneenheden
of ongeveer 13,25% van het woningbestand in
onze gemeente. Ondertussen onderzoekt men
de mogelijkheden om de daken te voorzien van
zonnepanelen. Dit vormt een belangrijke dubbelslag:
enerzijds een sterke energiebesparing en anderzijds een
geweldige alternatieve energieproductie.
Als Ecopower de vergunning bekomt voor de plaatsing
van twee windmolens boven in de Tuinlei wekken we hier
groene energie op die het energieverbruik voor meer dan
3000 gezinnen dekt. Samen met de vele zonnepanelen zou
Schelle dan voldoende alternatieve elektriciteit produceren
voor al haar gezinnen.
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Verdichten
Tegen 2027 mag je geen afvalwater meer in open grachten
en beken lozen. Het moet verdere verontreiniging van
grondwater voorkomen en de rivieren terug proper maken.
In Vlaanderen is nu 1 op de 8 woningen afgekoppeld.
In Schelle bereikten we een afkoppelingsgraad van bijna
99%. Over enkele maanden starten werken in het tweede
gedeelte van de Hulstlei. Daarna moeten er nog maar drie
woningen worden afgekoppeld. Tegen 2020 moet dit rond
zijn.
65% van de Vlamingen woont niet meer in de kern van een
stad of dorp maar in de ‘middle of nowhere’. Hoog tijd om
echt werk te maken van verdichting. Het project ‘Schelle
2030’ gaat daar voluit voor. Samen met Igean tekenen
we plannen uit om in te zetten op ruimtebesparende
woonverdichting om elders open ruimte en groen te
behouden. Je leest er meer over op pagina 7.
Engagementen van inwoners
De Schellenaar is zich bewust van de klimaatuitdaging. Vele
inwoners denken na over het belang van energiezuinige
woningen. Isoleren van daken en gevels, plaatsen van
dubbele beglazing en zonnepanelen, … je ziet het in alle
straten. De gemeente ondersteunt deze werkzaamheden
met een kleine subsidie.
De korte keten landbouw heeft in Schelle drie mooie
pijlers: de Plukboerderij, de Buurderij die heropstart
in Heidevelden en volkstuin Aerdborg die door zijn
succes nood heeft aan bijkomende ruimte. Ontdek deze
mogelijkheden en maak er gebruik van!
De ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ vormen onze
leidraad bij de opmaak van de omgevingsanalyse en
het meerjarenplan 2020-2025. Naast de gemeentelijke
administratie en het schepencollege zijn onze inwoners
een onmisbare schakel in dit proces. Het participatietraject
is in volle ontwikkeling.
Daling personenbelasting
De voorbije jaren daalde onze personenbelasting geleidelijk
van 6,8% naar 6,3%. We zetten dit verder door naar 6,1%.
Daarmee daalt de personenbelasting met € 106.000. Zo
zitten we in de kopgroep van gemeenten met de laagste
personenbelasting. Dit komt bovenop de nationale
belastingvermindering uit arbeid. Dit is goed nieuws voor
elke Schellenaar met inkomsten uit arbeid of uitkeringen.
Het verhoogt zachtjes de koopkracht van gezinnen.

naar 875 opcentiemen. Dit zorgt voor een meeropbrengst
van ongeveer € 80.000. Met deze aanslagvoet zitten we
in de middenmoot en tweede laagste in de Rupelstreek.
Deze lichte belastingstijging uit vermogen wordt mee
betaald door elke eigenaar in Schelle, dus ook door de nietSchellenaar. Naar schatting vermindert voor de Schellenaar
de algemene belastingdruk niet met € 26.000, maar met
ongeveer € 40.000.
Geniet van de lente en ontdek ons
mooie dorp vooral te voet en met
de fiets!

Rob Mennes
Uw burgemeester

Colofon
Gemeentelijk informatieblad,
verschijnt vijf keer per jaar.
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Fabiolalaan 55, Schelle,
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Vormgeving en druk:
Antilope De Bie, Duffel
VU: College van burgemeester
en schepenen,
Fabiolalaan 55, Schelle

Wil je iets melden aan de
gemeente?
Vul dan het meldingsformulier in via het digitale
loket op www.schelle.be. Jouw melding gaat naar
de juiste dienst voor opvolging.

De onroerende voorheffing daarentegen stijgt van 849
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De gemeenteraadsverslagen kan je inkijken op het
gemeentehuis. Op www.schelle.be vind je de agenda
en het verslag van de raadszittingen. Een greep uit de
behandelde punten van de voorbije maanden:

a
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3 januari 2019
»» kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
»» mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
»» installatie gemeenteraadsleden en vaststelling rangorde
»» verkiezing voorzitter gemeenteraad, schepenen en leden
politieraad
»» aanduiding leden raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Fluctus Schelle

Adviesraden

»» Jeugdraad (december): brandblussers jeugdhuis,
nieuwe jeugdraad, controle hygiëne, sleep in 2019,
buitenspeeldag 2019 en subsidiedossier
»» Sportraad (december): sportclubweek, vorming,
goedkeuring gerealiseerde doelstellingen
sportbeleidsplan 2017 - activiteitenverslag
2017 - financieel verslag sportraad 2017 en
subsidies werkingsjaar 2017-2018, dans Ijvi
Hagelstein, zelfverdediging, stoppen met roken,
evenementenkalender, advies meerjarenplan 20142022 - budget 2019 en statuten sportraad
»» Mondiale raad (januari): subsidies, tournée mondial,
Schelle Mondiaal, Fairtrade Trekkergroep - Bar Fair,
Boeren en Buren in Schelle
»» MiNa-raad (december): overzicht lopende
milieuvergunningsaanvragen, openbare onderzoeken
en toelatingen afwijking geluidsnorm, Repair
Café 2019, Natuurgebied Kelderijlei, Minaraad in
nieuwe legislatuur, zwerfvuilopruimactie 2019,
studie Hogeschool Gent rond inventarisatie van
groene zones en plekjes in Schelle, aanplanting
verbindingsbos van 1 hectare tussen Kerkebos Berrenheibos en voorbereiding aanplanting van 1,2
hectare bos

Ideeën rond
dierenwelzijn

Dierenwelzijn is sinds deze legislatuur een nieuwe bevoegdheid in Schelle. Heb jij een idee om rond dierenwelzijn te werken in onze gemeente? Geef het dan door aan
milieu@schelle.be - 03 871 98 52.
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4 februari 2019
»» aanpassing retributiereglement volkstuintjes 2019
»» overeenkomst projectnota Steenwinkelstraat 66
»» gemeentebelasting bestuurlijk aangehouden personen
2019 -2024
»» goedkeuring reglement toekenning ereburgerschap
gemeente Schelle

Proficiat aan
onze inwoners

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

Van harte proficiat met jullie huwelijk:
Yves Cools en Annika Moyson

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen:

Gouden jubileum (50 jaar gehuwd):
15 maart: Edgar Van Rompaey en Jeannine De Decker
2 april: Andreas De Pauw en Myriam Michiels

Oproep:

geïnteresseerde
inwoners voor
adviesraden
Na de installatie van de gemeente- en OCMWraad worden ook de adviesraden opnieuw
samengesteld. Geïnteresseerde inwoners
zijn welkom in de jeugdraad, milieuraad,
mondiale raad, seniorenraad, sportraad,
verkeersadviesraad, gecoro en welzijnsraad.
Op www.schelle.be lees je wanneer je als
inwoner deel kan uitmaken van een adviesraad
en hoe je jouw kandidatuur indient. Ook op het
onthaal van het gemeentehuis krijg je meer
informatie.
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College van burgemeester en
schepenen
Rob Mennes, burgemeester, CD&V

rob.mennes@schelle.be - 0475 617 403
Bevoegdheden: algemene coördinatie, burgerlijke stand,
lokaal integraal veiligheidscommissie en verkeersveiligheid,
leefmilieu en klimaat, waterbeleid, circulaire economie,
lokaal woonoverleg, openbare reinheid, personeel en
communicatie

Geert Rottiers, eerste schepen, CD&V

geert.rottiers@schelle.be - 0474 202 101
Bevoegdheden: sport, feestelijkheden, ruimtelijke ordening
en wonen, ICT, mobiliteit en dierenwelzijn

Karl Van Hoofstat, derde schepen, CD&V

karl.vanhoofstat@schelle.be - 0495 772 813
Bevoegdheden: openbare werken, privaat patrimonium,
trage wegen en dorpskernherwaardering

Axel Boen, schepen van rechtswege, CD&V

axel.boen@schelle.be - 0475 251 555
Bevoegdheden: voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst, welzijnsbevinden (LOGO) en sociaal beleid,
senioren, assistentiewoningen, toerisme, landbouw, lokale
economie - markten - detailhandel en Electrabelsite

Vera Goris, tweede schepen, CD&V

vera.goris@schelle.be - 0475 359 465
Bevoegdheden: financiën, onderwijs, buitenschoolse
kinderopvang, jeugd, Ivebica (bibliotheek, academie,
cultuur) en Noord-Zuidbeleid

Gemeente- en OCMW-raadsleden

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pieter Smits, voorzitter van de gemeenteraad - CD&V
Leo Haucourt - Vlaams Belang
Stan Scholiers - Groen
Philippe Van Bellingen - CD&V
Rita Jacobs - N-VA
Koen Vaerten - N-VA
Nicole Haerenout - CD&V
Katrien Herremans - CD&V
Myriam Baeyens - Vlaams Belang
Stijn Cools - N-VA

»»
»»
»»
»»

Chantal Jacobs - N-VA
Philip Lemal- CD&V
Marjan Nauwelaert - Groen
Wietse Robbroeckx - N-VA

Hun contactgegevens vind je op www.schelle.be.
Samen met het college van burgemeester en
schepenen vormen zij de gemeente- en OCMW-raad.
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R U I MT E L I J K E O R D E N I N G

Welke toekomst zie jij voor de
Electrabelsite?
Wat kan jij doen?

Veel mensen dachten al na over
de toekomst van dit unieke
gebied. Dat leverde drie grote
ontwikkelingsconcepten op:
ruimte voor recreatie en natuur,
ruimte om te wonen en ruimte
voor het opwekken van energie.
Ook een combinatie van die
concepten is mogelijk.
De provincie Antwerpen werkt dat
graag samen met jou uit in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) Electrabelsite. Maandag 18
maart 2019 ben je doorlopend tussen
19 en 21.30 uur welkom in het hoofdgebouw op de Electrabelsite.

Je informeert je op de infomarkt over
de drie voorliggende alternatieven:
een energie-, woon- en recreatielandschap. Je hebt de kans om er nieuwe
suggesties of opmerkingen aan toe te
voegen.
De komende maanden berekenen
experten de effecten van elk alternatief op het vlak van mobiliteit, bodem,
lucht, geluid, water, natuur, landschap
en de omgeving. Je ontdekt volgens
welke methoden ze die onderzoeken
plannen. Heb jij hier een idee over of
heb je een betere suggestie? Zeg het
ons gerust!

Wat is een PRUP?

Met een PRUP, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, leggen we de
toekomst van de site ruimtelijk en
juridisch vast. Het is dus een belangrijke stap waarin we jouw samenwerking vragen. De opmaak van een PRUP
duurt gemiddeld twee jaar. In die
periode polsen we nog een paar keer
naar je mening. Zo nemen we jouw
betrokkenheid en inspraak zoveel mogelijk mee naar het eindresultaat.

Startmoment PRUP - infomarkt
Maandag 18 maart 2019
Doorlopend van 19 tot 21.30 uur
Hoofdgebouw Electrabelsite,
Alexander Wuststraat 2, Schelle
Iedereen welkom, geen
inschrijving nodig.

Zie www.provincieantwerpen.be
(zoekterm Electrabelsite).
Kan je niet komen maar blijf je graag
op de hoogte?
Bezorg je mailadres op de webpagina
van het PRUP Electrabelsite.
Dienst Ruimtelijke Planning:
ruimte@provincieantwerpen.be 03 240 66 23

Duurzaam bouw- en verbouwadvies Kamp C
Heb je vragen bij je (ver)bouwplannen? Kom dan
in het gemeentehuis langs bij een adviseur van
Kamp C voor gratis (ver)bouwadvies op maat.
De adviseur screent je bouwproject. Hij geeft tips
voor een betere oriëntering van je woning, een betere
energie- en waterprestatie, het gebruik van duurzame
energiebronnen, isolatie, een gezond binnenklimaat,
… Op een uurtje is jouw ontwerp besproken en kan je
vragen stellen aan de expert.
Een volledig uitgewerkt plan is niet noodzakelijk. Je
komt best langs in een vroege fase, eventueel samen
met jouw architect. Als inwoner van Schelle kan je ook
terecht in de andere gemeenten van Rivierenland voor
het gratis bouwadvies.
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Het (ver)bouwadvies gaat door van 13 tot 17 uur in:
- Schelle: 1 april en 7 oktober
- Niel: 4 maart en 26 september
- Hemiksem: 5 augustus
- Boechout: 18 maart en 18 november
- Rumst: 6 mei en 4 november
- Edegem: 20 mei
- Boom: 1 juli
- Kontich: 15 juli
- Aartselaar: 21 oktober
Inschrijven is noodzakelijk:
ro@schelle.be - 03 871 98 47

R U I MT E L I J K E O R D E N I N G

Schelle 2030: visie voor een
nieuwe dorpskern
Hoe moet Schelle eruit zien in 2030? Het gemeentebestuur gaf IGEAN de opdracht om een nieuwe
dorpskern uit te tekenen.

nieuwe dorpskern voor Schelle’ op te maken. Een ‘kwaliteitskamer’ met vertegenwoordigers van de gemeente, Gecoro, IGEAN en externe deskundigen begeleiden dit proces.

Hoe vernieuwen we onze dorpskern en blazen we het
meer leven in? Hoe creëren we ruimte voor detailhandel,
dienstverlening en horeca? Hoe vormt een Vlietpark een
ideale combinatie tussen natuur, recreatie en waterbuffering? Waar komt een brugverbinding tussen Schelle en
Hemiksem?

Tussentijds werd het plan getoetst bij bevoegde Vlaamse
en provinciale administraties. Op 20 september 2017 werd
het plan voorgelegd aan de Schellenaren. Op 30 augustus
2018 kreeg het uitgewerkte plan de goedkeuring van de
gemeenteraad. In de daaropvolgende maanden werden de
teksten gefinaliseerd met als resultaat een beeldkwaliteitsplan.

Hoe zetten we in op ruimtebesparende woonverdichting
om elders open ruimte en groen te behouden? Op welke
wijze verplaatsen we ons in het dorpscentrum? Hoe richten we een gemeenschapsplein in naar maat en behoefte
van onze gemeente?
Niemand heeft een glazen bol. Maar net daarom wil het
bestuur van gemeente Schelle de mogelijkheden kennen
om dit proces te kunnen sturen. Vanzelfsprekend is het de
bedoeling dat het historische centrum van de gemeente
erop vooruit gaat. Nieuwe woningen moeten aangepast
zijn aan de energienormen. Zowel jongeren als ouderen,
grotere als kleinere gezinnen moeten aangenaam in Schelle blijven wonen en zich hier thuis voelen. Zo maken we de
toekomst voor onze kinderen.

Toekomst in kaart brengen

De gemeente Schelle verzocht IGEAN om de gewenste
toekomst van het dorpscentrum in kaart te brengen. IGEAN
gaf daarop de studiebureaus ‘Palmbout Urban Landscapes’
(Rotterdam) en Collectief Noord (Antwerpen) de opdracht
om ‘een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie voor een

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan is slechts de start van het proces.
Dit plan geeft richting voor de nieuw aan te leggen Fabiolalaan, een aangenaam kerkplein en een nieuw Vlietpark.
Het geeft richtlijnen over mogelijke bouwvolumes. Het
plan zal het beeld van Schelle in 2030 en mee bepalen.
De opmaak van het beeldkwaliteitsplan vormde tevens
de start van gesprekken met diverse overheden én met
bewoners. We willen graag iedereen danken die hierbij zijn
steentje heeft bijgedragen. Dit communicatieproces wordt
verder gezet. Bij de ontwikkeling van meerdere projectzones rekenen we terug op een constructieve inbreng van
alle partners … en van de Schellenaren. Je wordt hierover
geraadpleegd via onder andere onze website, facebook en
infoblad.
Je kan het ‘Beeldkwaliteitsplan Schelle 2030’ downloaden
op www.schelle.be.
ro@schelle.be – 03 871 98 46

Zo zou het nieuwe kerkplein en de aansluiting op de Vliet er
kunnen uitzien. (foto uit beeldkwaliteitsplan Schelle 2030)
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MILIEU

Gezocht:

nieuwe imkers
voor volkstuintjes
De gemeente zoekt geschikte kandidaat-imkers
uit Schelle die hun imkeractiviteit willen laten
doorgaan op de volkstuintjes aan het Peerdenkerkhof vlak naast de Tuinlei. Naast onderhoud,
oogsten en verwerken willen we voor de inwoners
ook enkele workshops en opleidingen organiseren. Dit kan eventueel in samenwerking met de
lokale scholen.
Info over dit project:
milieu@schelle.be - 03 871 98 52

Lezing: ecologisch gazon

zonder zorgen

Waaruit bestaat je gazon? Hoe en in welke omstandigheden groeit hij best? Wat zijn veel voorkomende gazonproblemen en -plagen. Je krijgt milieuvriendelijke oplossingen
voor een gezonde gazon. Tot slot werpen we een nieuwe
blik op 'gazon'. Welke alternatieven zijn er voor de perfecte
groene grasmat? Ivebica organiseert deze lezing samen
met Velt in het kader van ‘2020 pesticidevrij’.
•
•
•

woensdag 20 maart om 19.30 uur
gemeentehuis,
Fabiolalaan 55, Schelle
gratis
inschrijven verplicht: www.
ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Schrijf in voor Schelse
Floriade

Lenteschoonmaak
langs Rupeldijken
Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek houdt samen met de
gemeentebesturen, milieuraden en de inwoners op zaterdag 23 maart tussen 10 en 13 uur een lenteschoonmaak
langs de Rupeldijken.
Aan het begin van de lente zorgen we voor een degelijke
poetsbeurt zodat wandelaars en fietsers kunnen genieten
van een propere dijk. De parking van het Tolhuis is het
verzamelpunt in Schelle. Kinderen onder de 12 jaar kunnen
meehelpen onder begeleiding van een volwassene. Doe
stevige schoenen of laarzen aan en breng werkhandschoenen mee.
In de rand van deze actie stelt Vzw De Cirkel uit Niel van
23 maart tot eind april vissen en andere watercreaturen
tentoon die bestaan uit afvalplastic. Dit is elke zaterdag
en zondag van 14 tot 17 uur te bekijken in de Steenbakkerij
Peeters-Van Mechelen, Noeveren 261, Boom.
•
•

zaterdag 23 maart van 10 tot 13 uur

verzamelen parking Tolhuis
milieu@schelle.be - 03 871 98 52
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Alle Schellenaren die hun gevel en/of voortuin graag
opfleuren met bloemen en planten kunnen aan de
Floriade 2019 deelnemen. De wedstrijd loopt van mei
tot en met september. Een deskundige jury inspecteert
in die periode alle adressen tweemaal. Er zijn extra
punten voor het gebruik van bijenvriendelijke
plantensoorten, inheemse planten, struiken en
boomsoorten. In de prijzenpot zit 8500 euro.

Inschrijvingsformulier
Floriade 2019

Familie/Dhr./Mevr:
			
Straat + nummer:
			
Tel.:
				
Mail:
				
Neemt deel aan de bebloemingswedstrijd in
categorie:

voorgevel

gesloten bebouwing

half open bebouwing

open bebouwing
Handtekening:

Gratis inschrijven kan tot 30 maart 2019.
Bezorg het formulier aan het onthaal van het
gemeentehuis of mail naar onthaal@schelle.be.

JEUGD

Buitenspeeldag
Woensdag 24 april is het tijd om buiten te spelen!
In het park van Schelle kunnen kinderen zich van 13
tot 17 uur uitleven op vele attracties en kennismaken
met allerlei sporten. En dit allemaal gratis!

Daag je tegenstander uit op
de space bikes en maak zo
snel mogelijk een looping
van zeven meter hoogte!

Deze Buitenspeeldag is een organisatie van de vrijetijdsdiensten van Hemiksem en Schelle in samenwerking met jeugdraad Schelle en IVEBICA.
Woensdag 24 april van 13 tot 17 uur

Zapposdagen
Tijdens de krokus- en paasvakantie leven kinderen
tussen 4 en 16 jaar zich uit in uiteenlopende activiteiten
zoals een kleuterdag, kookworkshop, uitstappen naar
zee, Bellewaerde en de Hoge Rielen. Uitgebreide info
staat in het Zapposboekje. Dit vind je in de sporthal, het
gemeentehuis, BKO De Schellebel en de bib. Op www.
schelle.be lees je het na in de rubriek vrije tijd - jeugd.
Inschrijven
www.schelle.be - dienst Vrije Tijd in de sporthal.
De plaatsen zijn beperkt.

Regionale avonturenweek
Ben je tussen 10 en 14 jaar en heb je zin in fun
en avontuur? Schrijf je dan in voor de regionale
avonturenweek van 8 tot 12 april. Het programma
staat op www.schelle.be in de rubriek vrije tijd - jeugd.
Inwoners van Schelle betalen 30 euro per dag of 125 euro
voor de week.
Inschrijven
vrijetijd@schelle.be

Gezocht: monitoren
zomervakantie
Je bent graag met kinderen bezig, je bent minstens
16 jaar en je zoekt nog een boeiende vakantiejob?
Solliciteer dan om één van onze monitoren te worden
tijdens onze zomerkampen.
Ook in de gemeentelijke kinderopvang De Schellebel
kan je vakantiewerk doen. Je moet minstens 18 jaar zijn,
een volledige maand kunnen werken (juli of augustus)
en in het bezit zijn van een diploma dat goedgekeurd is
door Kind & Gezin (bv. kinderverzorgster of tweede jaar
kleuteronderwijs afgerond).
Mail voor 11 maart naar vrijetijd@schelle.be het
aanvraagformulier dat je vindt op www.schelle.be. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 maart tussen
15 en 17.30 uur. Uitzonderingen kunnen toegestaan
worden.
Info
• zomerkampen: vrijetijd@schelle.be
• De Schellebel: schellebel@schelle.be

Lancering facebook
Rupeljoeng
Woensdag 3 april van 14 tot 17 uur viert Jeugd
Rivierenland de lancering van de facebookpagina
Rupeljoeng in de Musette Boom (Hoek 131 - Boom).
Op deze pagina worden de activiteiten van de
tienerwerking (12-15 jaar) van Schelle, Boom, Niel en
Rumst gepromoot.
Schuif aan in het kapsalon voor een kapsel op maat,
kies je tattoo en zet je tekening op de muur bij de
workshop graffiti. Kijk naar het streetvoetbal en leer zelf
een aantal tricks. Maak je eigen mocktail of koop een
drankje aan de bar. DJ’s zorgen voor gepaste beats.
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IN DE BIB

Activiteiten jeugdboekenmaand

Workshop voor kids

Woensdag 13 maart ontdek je met leuke oefeningen
en spelletjes thema’s zoals concentratie, meditatie en
relaxatie. Kris van Mijn Oase vult deze middag in.
•

woensdag 13 maart, 1-2-3de leerjaar van 13.30 tot 15 uur
en 4-5-6de leerjaar van 15.30 tot 17 uur
intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
gratis na verplichte inschrijving
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de

•
•
•

cultuurdienst (gemeentehuis)

Wist je dat?
•

De mailadressen van de bib werden aangepast
naar Ivebica:
- Hemiksem: bibhemiksem@ivebica.be
- Niel: bibniel@ivebica.be

•

De tweede week van maart ondergaat de
publiekscatalogus een grondige update. De
nieuwe catalogus zal er actueler uitzien,
inhoudelijk verandert er weinig. Ook in de
toekomst kan je ‘Mijn Bibliotheek’ en de info over
de activiteiten raadplegen.

Leeskring

Claudio Magris, Oscar Wilde en
Louis Couperus
We bespreken alle aspecten van het boek: het verhaal, de
personages, de schrijfstijl, … Je hoort interessante weetjes
over de auteur en over het oorspronkelijke idee achter het
boek.
In maart staat het boek ‘Het museum van oorlog’ van
Claudio Magris centraal. In april plaatsen we ‘Het portret
van Dorian Gray’ van Oscar Wilde in het voetlicht. In mei
bespreken we ‘Van oude mensen, de dingen, die voorbij
gaan …’ van Louis Couperus.
•
•
•
•

dinsdag 26 maart, 30 april en 28 mei van 19.30 tot 22
uur
intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
€ 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per
sessie
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)
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Hello robot!

Woensdag 20 maart zijn kinderen van 6 tot 12 jaar welkom
op de voorstelling ‘Hello Robot’ van Studio Gekko. Die
speelt in op wat ons te wachten staat in een toekomst
waar robots naast en met ons leven: een toekomst
met bezorgdrones, huisrobots die voelen dat je honger
hebt, die je neus snuiten of je huiswerk maken, … En de
onvermijdelijke vraag: waar ligt de grens tussen mens en
machine? Na afloop is er nog een pannenkoek.
•
•
•
•

woensdag 20 maart, van 14.30 tot 16 uur
intergem. bib., Heuvelstraat 111, Hemiksem
2 euro
inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Verhalenparade

Rupelbib

De Rupelbib nodigt kindjes tussen 3 en 7 jaar in bib
Hemiksem/Schelle en kindjes tussen 4 en 8 jaar in bib
Niel uit om te luisteren naar onze voorlezers. Zij nemen
hen mee in de spannende wereld van het prentenboek.
Daarna is er een gezellig knutselmoment. Per deelname ontvangen de kinderen een stempel. Met een volle
kaart verdien je een geschenk.
•
•
•

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

C T IHVEI ET K
E I ET N
E NC IUVLT
E BUI U
CA
B I B LAI OT
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Leren programmeren
voor jongeren
De vrijwilligers van CoderDojo leren jongeren van 7 tot 18
jaar op een leuke manier programmeren, websites, games,
apps en spelletjes maken. Geen voorkennis nodig, wel
je pc meebrengen. De workshops helpen jongeren met
technische interesse op een speelse manier een stap verder.
-12-jarigen worden best bijgestaan door een ouder.
•
•
•

zaterdag 16 maart en 27 april van 14 tot 17 uur

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

Aperitiefconcert

GetSomeWine
Het trio GetSomeWine zorgt voor een voormiddag
gevuld met prachtige pop- en jazz-standards. Oljana
Weyler (zang), Koen Wauters (gitaar) en Steven
Van Gool (contrabas) toveren het atrium in het
gemeentehuis om tot een supergezellige huiskamer.
•
•
•

Leren werken met een
iPad

zondag 17 maart van 11 tot 12 uur

gemeentehuis (Atrium), Ridder Berthoutlaan 1,
Niel
gratis, inschrijven is noodzakelijk
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Samen met vrijwilligers van Rupelbib organiseert de bib
een cursus iPad. De eerste les worden de deelnemers in
twee groepen verdeeld. Voorkennis is niet nodig, je moet
wel een beetje met een pc kunnen werken. Breng je iPad
mee.

eerste les dinsdag 9 of donderdag 11 april, tweede
en derde les donderdag 18 en 25 april
•
•
•

intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
€ 5 voor de reeks
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Faststone: foto’s
bewerken
FastStone Image Viewer is geen Photoshop maar biedt heel
wat bewerkingsmogelijkheden zoals foto’s converteren
en kleuren aanpassen. De cursus is een must als je graag
digitale foto’s maakt en er mee aan de slag wil gaan op een
computer. Je hoeft geen laptop mee te brengen.
•
•
•

dinsdag 7-14-21 en 28 mei van 9.30 tot 12 uur

intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
€ 3 voor de reeks van vier sessies
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

Tentoonstelling
‘Terra Paradoxa’
Kid-Lee Vermaase werkt in zijn tekeningen voornamelijk met pastelkrijt, maar ook met inkt en
aquarel. Zijn interesse in geschiedenis, filosofie,
literatuur en mythologie sijpelt regelmatig door
in zijn kunst. Hij zoekt het niet-alledaagse en vindt
die terug in symbolen, ruïnes, maskers en lege
landschappen. Zijn werk houdt dan ook het midden tussen sober realisme en surrealisme.
•
•

tot en met 22 maart, tijdens de openingsuren
intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
gratis
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Familietheater

Ouder-kind- BiZAR (4+)
yoga
Deze workshop is ideaal om tijd met elkaar door
te brengen en de band met je kind te versterken.
Je leert elkaar op een andere manier kennen,
met elkaar samenwerken en het is vooral … erg
leuk.
Laat je meevoeren met een fantasievol yogaverhaal
waarin yogahoudingen, ademspelletjes, massage, … op
een toffe manier aan bod komen. De doelgroep zijn 3
tot 6-jarigen en hun ouder, grootouder, tante, ...
•
•
•

zaterdag 30 maart van 10 tot 11 uur

Kijk binnen in het huis van een prettig gestoorde oma.
In haar vrolijke bestaan wordt ze opgeschrikt door een
soort klusjesman. Hij opent kasten, sleutelt aan toestellen en vindt steeds iets wat hem compleet verrast. Zij is
soms geamuseerd, soms gegeneerd en soms compleet
gestoord door wat hij allemaal uitvoert. BiZAR is een
speelse en woordeloze voorstelling vol met auditieve en
visuele verrassingen.
•
•
•

zaterdag 23 maart, voorstelling om 14.30 en 16.30 uur
gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
€ 9 / € 6 (-18 jaar)
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
€ 12 per duo / € 10 per duo (inwoners Hemiksem,
Schelle en Niel)
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Muziekparcours
Lokale Helden
Lokale Helden is het grootste muziekfeest van
Vlaanderen. Bij de succesvolle editie van vorig
jaar waren er meer dan 1000 optredens in 200
verschillende gemeenten.

Dit jaar doen wij op vrijdag 26 april ook mee op locaties
in Schelle en Hemiksem! Een verscheidenheid aan
groepen met verschillende stijlen, maar allemaal met
evenveel passie. Kom af en ontdek het talent uit je eigen
regio. Gratis toegang.
Het programma vind
je in aanloop naar 26
april op www.ivebica.
be of bij de cultuurdienst (gemeentehuis).
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Tentoonstelling Albertine Eylenbosch
From another point of view

“Samenstelling" © Albertine Eylenbosch

Schilderkunst, grafiek, fotografie en zelfs tekeningen op
iPad, het zit allemaal in Albertine haar portfolio. Ontdek
haar beeldende wereld tijdens deze expo. Tijdens een
extra publieksmoment op zondag 16 juni van 11 tot 17
uur is de kunstenares ook zelf aanwezig.
•
•
•

van 1 april tot en met 21 juni, tijdens de openingsuren
Academie Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 27,
Hemiksem en Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
gratis
info: www.ivebica.be, of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis)

Oproep: cultuurraad en beheersorgaan bibliotheek
Sinds de uitbreiding naar de Intergemeentelijke
Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs stemmen Hemiksem, Schelle en Niel hun cultuurbeleid op elkaar
af. Vanaf deze legislatuur wordt er één cultuurraad
opgericht voor de drie gemeenten.

•

Info en kandidaatstelling voor 12 april

inge.cornelis@ivebica.be - 03 288 27 40

De intergemeentelijke bib van IveBiC Hemiksem en
Schelle en de openbare bib van Niel fusioneerden
op 1 januari 2018. Ook het beheersorgaan wordt nu
samengevoegd.

Lenteconcert

door de leerlingen van de Academie Muziek en Woord
vrijdag 22 maart om 18.30 uur
turnzaal GBS Niel - Veldstraat 1
Ten voordele van Belgisch centrum voor geleide honden, aansluitend biedt de gemeente Niel een receptie aan.
Inkom: 3 euro, -12 jaar gratis

Kaarten: www.academiehsn.be, secretariaat Emiel Vanderveldelaan 23 in Niel en aan de kassa
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IN DE KIJKER

Maart: maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

Vroegtijdige opsporing biedt
de beste bescherming tegen
dikkedarmkanker. Doe van je 50ste
tot en met je 74ste elke twee jaar de
stoelgangtest.
In oktober 2013 startte de
Vlaamse overheid met
een Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker. Alle mannen en
vrouwen van 51 tot en met 74 jaar
ontvangen elke twee jaar gratis
een stoelgangtest per post. Een
laboratorium onderzoekt of je
stoelgangstaal bloedsporen bevat.
Te veel bloed in de stoelgang kan
wijzen op dikkedarmkanker of op
poliepen, dit zijn de voorlopers van
dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel
langzaam. Bovendien kunnen
poliepen worden opgespoord en
verwijderd voordat er kankercellen
worden gevormd. Daardoor is
dikkedarmkanker één van de ziekten
die in aanmerking komen voor een
bevolkingsonderzoek.

Gemeentehuis in
het blauw
Om de maand van de dikkedarmkanker extra in de
kijker te zetten krijgt het
gemeentehuis blauwe buitenverlichting in maart!
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Tijdig opsporen
is belangrijk.
Doordat de
ziekte of het
risico erop
eerder worden
vastgesteld,
kunnen
verwikkelingen
of (zwaardere)
behandeling
worden
vermeden
en is de kans
op volledige
genezing groter.

Pilootproject in Schelle: leeftijd
verlaagt in Vlaanderen

In april 2018 werden 562 Schellenaren
uit de doelgroep 50 tot en met 54 jaar
- die in aanmerking kwamen voor het
Bevolkingsonderzoek - uitgenodigd in
kader van een pilootproject. De rest
van Vlaanderen werd pas uitgenodigd
vanaf 55.
Na de start van het pilootproject in
Schelle werd de uitbreiding in heel
Vlaanderen doorgezet. Vanaf juni
2018 werden ook alle 53- en 54-jarigen
uitgenodigd en dit jaar worden ook
de 51- en 52-jarigen uitgenodigd. Enkel
de 50-jarigen moeten nog wachten
tot 2020. Behalve in Schelle waar
de 50-jarigen ook al in 2019 worden
uitgenodigd.

Wil je weten wanneer je een
uitnodiging in de brievenbus
mag verwachten?

Health Viewer’ gegevens over de
bevolkingsonderzoeken te raadplegen.
Download het programma via www.
bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een
eID, kaartlezer en je pincode nodig.
Je komt (tijdelijk) niet aanmerking
voor het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker:
•
als je dikkedarmkanker hebt
of had
•
als je de voorbije twee jaar je
stoelgang liet onderzoeken
•
als je de voorbije vier jaar een
virtuele coloscopie hebt gehad
•
als je de voorbije tien jaar een
coloscopie of kijkonderzoek van
je dikke darm liet uitvoeren
•
als je een verhoogd risico op
dikkedarmkanker hebt: ouders,
broers, zussen of kinderen
met dikkedarmkanker of een
erfelijke aandoening die vaak
tot dikkedarmkanker leidt
•
als je jonger dan 51 (voor
inwoners van Schelle 50 jaar)
of ouder dan 74 jaar bent.

Meer weten over het
bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,
stuur een e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf
naar www.bevolkingsonderzoek.be/
dikkedarmkanker.
Heb je vragen over je persoonlijke
medische situatie, neem contact op
met je huisarts.

Dat kan heel eenvoudig door via
het gratis software-systeem ‘Patient

In 2017 liet 49,9% van de
mannen en vrouwen van 55
tot en met 74 jaar in onze
gemeente zich preventief
onderzoeken. Zo scoren we
iets lager dan de deelname in
onze provincie. De cijfers van
2018, het jaar van ons

proefproject met de
uitbreiding van de screening
naar mensen tussen 50 en 54
jaar, zijn nog niet gekend. Om
tegen 2020 het streefcijfer
van 60% te behalen is er dus
nog wat werk voor de boeg in
onze gemeente.

SOCIAAL

Gezinszorg, aanvullende
thuiszorg en poetsdienst
Als je thuis nood hebt aan hulp of zorg, kan je terecht
bij OCMW Schelle. Onze opgeleide medewerkers geven
tijdelijk of permanent hulp door de taken waarvoor je niet
zelf kan instaan geheel of gedeeltelijk over te nemen.
Via de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg krijg je
hulp bij:
•

•

huishoudelijke taken zoals boodschappen doen;
wassen, strijken en verstelwerk; koken en invriezen;
afwassen; bedden opmaken; kasten ordenen;
schoonmaken; …
verzorgende taken (hulp bij persoonsverzorging):
scheppen van huiselijke en veilige sfeer; dagelijks
en wekelijkse persoonlijke hygiëne; haar-, hand- en
voetverzorging; begeleiden bij eten en drinken,
begeleiden bij wandelingen en ontspanning;
stimuleren van sociale contacten; luisterend oor;
assistentie bij verplaatsingen buitenhuis; …

Dit is geen poetsdienst. Toch helpen de medewerkers mee
je woning te onderhouden. Dit kan maximaal de helft van
de per dag voorziene uren innemen.
Via de poetsdienst krijg je hulp bij:
•

schoonmaaktaken waarvoor je zelf niet meer kan
instaan als gevolg van leeftijd, ziekte, handicap of
psycho-sociale noodsituatie.

De coördinator komt langs en bekijkt wat onze poetshulp
voor jou kan betekenen. Er is geen wachtlijst, dus hulp kan
snel opstarten.

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

Info: secretariaat@ocmwschelle.be - 03 887 68 36

Rode Kruis Niel-Schelle
zoekt donoren!

Elk jaar gaat Rode Kruis-Vlaanderen op zoek
naar wel 40.000 nieuwe donoren. Dit is nodig
om de uitstroom van donoren op te vangen en
om aan de grote vraag naar bloed, plasma en
bloedplaatjes te kunnen voldoen.
Als je weet dat slechts 3% van de bevolking bloed
geeft en wel 70% ooit in zijn of haar leven bloed of een
bloedproduct nodig heeft, dan weet je dat het Rode
Kruis elk jaar voor een gigantische uitdaging staat. Ook
de afdeling Rode Kruis Niel-Schelle zoekt telkens de
nodige donoren in onze gemeente.

Wist je dat jij zomaar iemands leven kan redden?
Gewoon door bloed te geven en dat duurt minder dan
een uurtje. Dus waar wacht je op? Ben je tussen 18 en 66
jaar oud en verkeer je in goede gezondheid? Aarzel dan
geen seconde en word donor. Goed om te weten: als je
voor het eerst doneert voor je 66ste, kan je dat blijven
Het Rode Kruis verwelkomt je graag in de
hal van het gemeentehuis in Schelle voor de
bloedinzameling op 8 mei, woensdag 31 juli en
woensdag 30 oktober 2019 tussen 17.30 en 20.30 uur.

doen zolang je gezondheid het toelaat. In februari werd
immers de maximumleeftijd voor donoren afgeschaft.
Al wie 71 werd, mag blijven doneren op voorwaarde dat
hij voor het eerst bloed gaf voor zijn 66e verjaardag en
de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is.

Veiligheid is topprioriteit
We willen dat de donatie veilig verloopt voor jou als
donor én voor de patiënt die jouw bloed ontvangt.
Daarom mag je in bepaalde gevallen tijdelijk of
permanent geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven.
We doen aan donorselectie voor de bloedgift door
middel van een vragenlijst en een gesprek met de arts.
Je donatie wordt ook steeds getest op enkele ziektes.
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Meteen verwittigd bij een
noodsituatie: schrijf in op BE-Alert!
Bij een noodsituatie in Schelle willen we
jou graag snel verwittigen. Daarbij gebruikt
onze gemeente BE-Alert. Dit is een systeem
dat je meteen op de hoogte stelt van een
noodsituatie via sms, mail of telefoon.

Sinds 1 januari 2019 is het sirenenetwerk niet meer
actief in België. De keuze is gemaakt om verder te
investeren in een modern alarmeringskanaal voor de
burger, namelijk BE-Alert.
Met BE-Alert is het mogelijk om de bevolking te

Loop van 0
naar 5 km

Vanaf dinsdag 26 maart organiseren de vrijetijdsdiensten
van Hemiksem en Schelle een nieuwe Start & Run sessie.
Gedurende tien weken werk je in groep aan je conditie
om van 0 naar 5 km te lopen.
Dinsdag en donderdagavond geniet je van een begeleide
loopsessie. Eén keer per week ga je individueel lopen. Deze
reeks richt zich op de beginnende loper. De eerste les start
met een infosessie zodat iedereen goed voorbereid en
gemotiveerd aan de reeks kan beginnen en hopelijk ook
afmaken.

•
•
•

vanaf 26 maart, tien weken op dinsdag en donderdag
verzamelen om 19.30 uur, dinsdag kleedkamers tennisterreinen (Nieuwe Dreef - Hemiksem), donderdag
Sportcomplex Scherpenstein (Parklaan 3 - Schelle)
€ 10
inschrijven: www.schelle.be

alarmeren in heel het land en kan men diverse
boodschappen duidelijk communiceren via SMS of
een gesproken bericht. Het afgelopen anderhalf jaar
is BE-Alert bijna 50 keer met succes ingezet bij reële
noodsituaties. Momenteel zijn er 503.000 adressen
geregistreerd en sloten 456 gemeenten aan.
Inschrijven is volledig gratis
Je kan je gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Geen mailadres? Vul het formulier in op het onthaal van
het gemeentehuis.

Leer stap
voor stap

op jouw tempo
Ben je 18 jaar of ouder? Heb je weinig schoolopleiding of heb je kansen gemist? Dan is CBE Open
School regio Mechelen misschien iets voor jou.
De lessen zijn gratis. Je betaalt alleen een kleine
bijdrage voor cursusmateriaal of kopiekosten.
Opkomen voor jezelf’
Communiceren doen we altijd en overal. Soms
bewust, vaak ook onbewust. Soms zeggen we iets
te snel, of weten we niet goed hoe we iets duidelijk
moeten maken. Ontdek hoe mensen communiceren
en maak kennis met verbindende communicatie.
Je leert actief en gericht luisteren, een boodschap
overbrengen, opkomen voor jezelf en positief kritiek
geven en krijgen..
•
•
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Je kan de cursus volgen op dinsdag 23 april en
25 juni, van 13 tot 16 uur in Groene Hofstraat
10, Boom.
Info en inschrijven: info@cbe-openschool.be 03 888 89 66 - www.basiseducatie.be

B I B L I OT H E E K E N CAUL LLTE U
R LUERI

Wees niet gek,
doe de tekencheck
Ben je in de natuur geweest, dan
bestaat de kans dat je een lifter
hebt meegenomen. Een teek! Die
kleine spinachtige beestjes hebben
bloed nodig om zich te ontwikkelen
en voort te planten. De meeste
teken zijn extra actief tussen maart
en oktober. Ze liggen op de loer
in schaduwrijk hoog gras of op
een struik tot er een mens of dier
passeert. Eenmaal ze op je lichaam
gekropen zijn, bijten ze zich vast.
Controleer jezelf en anderen de dag
zelf nog
Als een teek besmet is, kan je
van een tekenbeet ziek worden.
Controleer daarom steeds jezelf en
anderen als je in de natuur bent
geweest. Kijk extra aandachtig naar
de knieholtes, liezen, bilspleet, navel,
haarlijn en oksels.
Verwijder een teek rustig en in één
beweging
Hoe sneller de teek wordt
verwijderd, hoe kleiner de kans
op besmetting met de bacterie
verantwoordelijk voor de ziekte van

Lyme. Let er op dat je de teek niet op
de buik duwt of plat duwt. Gebruik
geen ontsmettingsalcohol, azijn,
zeep, jodium of een ander product
voordat je de teek verwijdert.
Verbrand hem ook niet.
Verwijder teken liefst met een
tekenverwijderaar of een pincet
met een fijne punt. Heb je echt niks
bij de hand, dan kan je met scherpe
nagels of een lus van een dun
draadje ook de teek verwijderen.
Let de komende maand op
symptomen
Noteer de datum van de tekenbeet
in je agenda en de plaats van de
tekenbeet. Merk je een groter
wordende rode kring rond de plaats
van de beet of symptomen die lijken
op griep, raadpleeg dan meteen je
(huis)arts. Zij kunnen de ziekte van
Lyme behandelen met antibiotica.
Registreer je tekenbeet ook via
tekennet.be of de app van TekenNet.
Zo help je het onderzoek naar teken
en tekenziekten vooruit.

Lees op
tekenbeten.be
tips hoe je kan
controleren op
tekenbeten en hoe een
teek te verwijderen.

Amnesty International

Schrijfavond

Na een zeer geslaagde schrijfmarathon in december met
283 brieven en kaartjes gaan we in Schelle verder met de
schrijfacties. Elke derde dinsdag van de maand (19 maart
en 16 april) kan je tussen 18.15 en 19.50 uur vrij komen
schrijven in het gemeentehuis (E. Wilssenszaal - inkom
via Fabiolalaan).

Er ligt een modelbrief klaar die je alleen hoeft over
te schrijven en te ondertekenen. Pen, papier, omslag,
postzegels en een tasje koffie of thee van Oxfam zijn
aanwezig.

Maria Van Hoofstat - 0474 296 090
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PRIKBORD

Opening toeristisch
seizoen Rupelstreek

Ontdek
De Schellebel

Toerisme Rupelstreek nodigt jou uit op
zondagnamiddag 31 maart van 12 tot 17 uur in
De Schorre in Boom. Je kan samen met vrienden
en familie de streek (her)ontdekken tijdens
een gezellige streekmarkt met degustaties,
streekgerechten, kinder- en randanimatie,
workshops en infostands. Dit evenement is
gratis toegankelijk.

Donderdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 uur krijg
je meer info over de opvang in 'De Schellebel'
(Provinciale Steenweg 207). Daarnaast kan
je de begeleiders ontmoeten. Om 20 uur
start een infomoment rond ‘kindercoaching opvoedingstips’.

www.toerismerupelstreek.be
en de facebookpagina

Laat je fiets
markeren
Vanaf maart kan je elke eerste dinsdag van
de maand tussen 18 en 19.30 uur op het
gemeentehuis van Schelle je fiets laten
markeren met jouw rijksregisternummer.
•
•

Maak een afspraak

via het digitale loket van www.schelle.be
via onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Gedenksteen
Onthullen gedenksteen naar aanleiding van
vallen V-bomen en neerschieten van August
Coeck in WOII.

Vrijdag 10 mei om 10 uur
Tuinlei en Tolhuisstraat

BKO De Schellebel
schellebel@schelle.be - 03 877 41 17

Kinderopvang
bij onthaalouders
KOBO (Kinderopvang Boom en Omstreken)
voorziet kinderopvang in een huiselijke
sfeer bij onthaalouders. Elke eerste dinsdag
van de maand kan je bij hen terecht in het
gemeentehuis van Schelle tijdens hun zitavond
van 18.30 tot 19.30 uur.

www.kinderopvangkobo.be

Nieuw
telefoonnummer
huisarts van wacht
Vanaf 1 maart bereik je de huisarts van wacht
tijdens de week en in het weekend op hetzelfde
telefoonnummer: 03 886 16 16.

PRIKBORD

in Schelle
MAART

Zaterdag 2 maart

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

Woensdag 6 maart

Donderdag 14 maart
Bezinningsdag
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 44 87

Vrijdag 15 maart

Quiznamiddag
Zaal Schuttershof, 14 uur
Vief
 0475 799 386

Vrijdag 15 maart

Donderdag 21 maart

Hobby- en knutselnamiddag: haken
(deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 21 maart
Lentefeest
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Creatief atelier: juwelen afmaken,
breien, haken inktvis (deel 1)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Trappistenavond
Café Touché Hellvoc, Atletiekstraat 1,
Hemiksem, 21 uur
Volleybalclub Hellvoc
 0485 329 288
 www.hellvoc.be

Donderdag 21 maart

8-9-10 maart
16-17 maart

15-16-17 maart

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

Blowup Fotosalon Dafofi
Thema ‘Verbonden’, lid in de kijker
Annick Vinck met ‘Fotografie, mijn
passie!’, hal gemeentehuis, Fabiolalaan
55. Vrijdag openingsreceptie om 20
uur, zaterdag en zondag open van
13.30 tot 17.30 uur.
Kon. Fotogroep Dafofi
 0495 571 152
 www.dafofi.be

Zaterdag 9 maart

Daguitstap: bezoek hobbybeurs
Antwerpen
Viva SVV
 03 887 38 83

Woensdag 13 maart

Cursus bloemschikken: modern
decoratief lentestuk
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 14 maart

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

Restaurantdagen
Elke dag vanaf 17.30 uur, zondag ook
vanaf 11.30 uur.
 0475 648 609
 www.schellesport.be

Zondag 17 maart

Koffieconcert
GBS De Klim, turnzaal, 15 uur. Het
Instaporkest neemt je mee op reis
doorheen de tijd en de wereld rond.
Gratis pannenkoek.
Inkom 2 euro, kinderen gratis
Koninklijk HarmonieOrkest Schelle
 info@harmonieschelle.be

Maandag 18 maart

EHBO in het gezin
Parochiezaal Mikman, 19.30 uur
Kwb H. Familie
 Inschrijven: 0478 370 724

Dinsdag 19 maart

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

Woensdag 20 maart

Creatief atelier: juwelen nieuwe
techniek, haken inktvis (deel 2)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

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

Vrijdag 22 maart

Vrijdag 22 maart

Ontmoetingsfeest
De Mouterij, deuren 18.45 uur, start
19.15 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 vandyck.c@gmail.com
 0488 957 213

Zondag 24 maart

Lenteontbijt
GBS ‘De Klim’, Provinciale Steenweg
100
GBS ‘De Klim’.
 Inschrijven: secretariaat - 03 887
61 26

Woensdag 27 maart
Ontbijt
Mikman, 9 uur
Femma H. Familie
 03 887 08 55

Woensdag 27 maart

Activiteit voor kinderen
De Mouterij, 14-16 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com
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in Schelle
Woensdag 27 maart

Cursus bloemschikken:
compositie gebruikmakend van
recuperatiemateriaal
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 28 maart
Stadsbezoek
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Donderdag 28 maart

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

Vrijdag 29 maart

Onder de Menepoort
Menepoort, Ieper, 20 uur.
Koninklijk HarmonieOrkest Schelle
 info@harmonieschelle.be

Zaterdag 30 maart

Dubbelconcert Ypriana
CC Het Perron, Ieper. Twee orkesten
met meer dan 80 muzikanten, die
ieder in hun provincie tot het kruim
van de amateurorkesten behoren,
geven het beste van zichzelf.
Koninklijk HarmonieOrkest Schelle
 info@harmonieschelle.be

APRIL

Woensdag 10 april

Woensdag 3 april

Creatief atelier: workshop
paasdecoratie (deel 1)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

woensdag 3 april

Bloemschikken
In 'de bloementuin', 19.30 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com

Donderdag 4 april

Hobby- en knutselnamiddag:
paasstuk (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Creatief atelier: workshop
paasdecoratie (deel 2)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 11 april

Speciale bingo-namiddag
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 03 887 26 61

Vrijdag 12 april

Koffietafel
Zaal Schuttershof, 16 uur
Vief
 0475 799 386

15 - 19 april

Paasstage voetbalkamp
Elke dag van 9 tot 17 uur.
 www.schellesport.be

Donderdag 4 april

Dinsdag 16 april

Zaterdag 6 april

Dinsdag 16 april

Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03
Vogelkijkwandeling rondom het
noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om 12
uur. Voor beginnende vogelkijkers zijn
er verrekijkers ter beschikking.
 Inschrijven:
info@natuurpuntrupelstreek.be

Operette ‘Een nacht in Venetië’
Arenbergschouwburg, 14.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 888 69 22
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Herstel zelf je spullen
Zaterdag 16 maart organiseert de Minaraad, met steun van
de gemeente en Netwerk Bewust Verbruiken, het tweede
Repair Café. Elektriciens, naaisters, fietsenmakers en messenslijpers staan klaar om je te helpen bij alle mogelijke
reparaties.
Alles waar wat aan hapert - kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, servies, speelgoed - verdient een tweede
leven. Bezoekers krijgen gereedschap en materiaal ter be-
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schikking om, met hulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren. Je kan ook een kop koffie of thee komen
drinken en een handje toesteken.
•
•
•

zaterdag 16 maart van 14 tot 17 uur

garage gemeentehuis (ingang via Leopoldstraat)
gratis
francismertens@hotmail.com - 0484 500 356

Woensdag 17 april

Cursus bloemschikken - thema Pasen
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 18 april

Paasfeest
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Zondag 21 april

Paasontbijt
Parochiezaal Mikman, 9 uur
Kwb H. Familie
 Inschrijven: 0499 487 845

Maandag 22 april

Paastornooi voor G-ploegen
Van 9.30 tot 17 uur.
 www.schellesport.be

Maandag 22 april

Thema-tentoonstelling: vuurtorens
Peperstraat 48, 14 - 17 uur
 0477 843 220
 Henry.de.bondt@telenet.be
www.bystervelt.be

Woensdag 24 april

Creatief atelier: werken met 3D pasta
en/of schilderen op canvas deel 1
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 25 april

zaterdag 27 april

Bezoek Luchthaven Deurne
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com

Zondag 28 april

Stadsbezoek
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Thema-tentoonstelling: vuurtorens
14 - 17 uur
 0477 843 220
 Henry.de.bondt@telenet.be
www.bystervelt.be

Donderdag 25 april

Maandag 29 april

Hobby- en knutselnamiddag: cursus
decoratie met recupmateriaal (deel 1)
en /of kaarten communie deel 1
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Fietsen Middelheim
10 uur
Femma H. Familie
 03 887 73 74

Donderdag 25 april

Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 344 379

Muziek - Dans - Springkastelen
Drank- en eetstanden

Zondag
26 mei 2019

OPTREDENS:
Park Schelle

Van 14 tot 21 uur

2 euro

(vanaf 12 jaar)

Second Son Sam

Tinne & The Oltmans
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in Schelle

WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag

Tai Chi
11-18-25 maart, 1-22-29 april
De Mouterij, 10.30 uur
5 euro per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 scholiers.frie@gmail.com
Tekenen, schilderen, …
Lokaal L. Vereyckenplaats 3, 13 - 16 uur
Kunstkring Schelle
 03 887 44 27
Kaarten, spellen en crea
PC De Mikman, 13.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88
Doe-, spel- en praatcafé (naaisalon)
4 maart, 1-15 april
Zaal Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Wandelen (april)
Vertrek L. Wachtersplein Schelle, 19.30
- 20.30 uur. Gratis.
Femma Schelle Sint Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com

Dinsdag

Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 03 887 72 34
Fietsen
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus,
tweede dinsdag kapel Boerenhoek, 13
uur
OKRA Schelle
 03 887 13 56
Petanque
Park Schelle, 14 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88
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Geloofsgroep
Eerste dinsdag van de maand
,
Provinciale Steenweg 64, 14.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 44 87
Yoga
5-12-19 maart, 2-16-23 april
Zaal Mikman, 20 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers in de sporthal,
20.30 uur
Sportivo
 03 887 93 09

Woensdag

Repetitie jeugdorkest
Taverne Ravenstein, 18.30 - 19.45 uur
Instaporkest Harmonie
 0499 721 026
Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
 0476 255 596

Donderdag

Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein, 10 - 11
uur
 Gemeentelijke Sportraad
Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 03 887 72 34
Aquagym
Zwembad Hemiksem, 12 - 13 uur
Enkel inkom zwembad betalen,
aquagym is gratis, 10 tot 99 jaar
 03 887 27 79
Hobby (niet in schoolvakantie)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
Hobby- en handwerk
Taverne Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
S-Plus
 03 887 73 39

Kaartprijskamp
kantine Schelse Vissers, 14 uur
Schelse Vissers
 0475 642 502
Wandelen (maart)
Vertrek L. Wachtersplein Schelle, 14-15
uur. Gratis.
Femma Schelle Sint Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com
Spel- en kaartnamiddag
Taverne Ravenstein, 14 - 16 uur
VIVA SVV
 0478 344 379
Conditie- en gezondheidstraining
30 tot 70+ers in de sporthal, 20 - 21
uur
Sportivo
 03 887 93 09
Repetitie zangkoor
Refter Sint-Lutgardisschool, 20 - 22 uur
Zangkoor Gloria Vocalis
 03 887 39 78

Vrijdag

Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé
Tweede vrijdag van de maand, PC De
Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 0486 862 797
 dirk@schelleleeft.be

Zondag

Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene, 9
uur (Snelle Beren 90 km) en 9.30 uur
(ComfortBeren 65 km)
 0478 973 054
 www.wtc-de-beren-schelle.be
Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 03 877 07 82
Praatcafé
PC De Mikman, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 0486 103 499
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OPENINGSUREN LOKETTEN
GEMEENTEHUIS
Ingang via Peperstraat 38

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

POLITIE WIJKKANTOOR SCHELLE
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 9 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 14 - 16 uur

Alle diensten zijn gesloten op maandag 22 april
(Paasmaandag) en 1, 30 en 31 mei.

Bibliotheek

Sluitingsdagen: maandag 22 april en 1 mei

Maandag
Dinsdag

Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

16 - 20 uur

15 - 20 uur

16 - 20 uur

15 - 18 uur

Woensdag

10 - 12 uur en
13 - 20 uur

14 - 18 uur

Donderdag

gesloten

gesloten

13 - 17 uur

15 - 18 uur

10 - 12 uur

10 - 12 uur

Vrijdag

Zaterdag

Noodnummers en
meldingen

Kinderopvang
De Schellebel

Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17

Schooldagen: 7 - 8 uur en 16 - 18.30 uur
Woensdag : 12.05 - 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantie: (niet tijdens weekend en
feestdagen) 7 - 18.30 uur

Activiteiten Sport
complex Scherpenstein

Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet
doorgaan.
• maandag 11 maart tot 14 uur: opstelling seniorenfeest
• dinsdag 12 maart tot 18 uur: seniorenfeest
• woensdag 13 maart tot 16.30 uur: opruim seniorenfeest
• vrijdag 15 maart vanaf 18 uur en 16-17 maart: Creativa
• zondag 24 maart tot 17 uur: tafeltennistornooi
• vrijdag 19 april tot 17 uur: Zapos Dance Day
• zaterdag 20 april van 13 tot 17 uur: CD&V Paasei-actie
• maandag 22 april: paasmaandag

Ophaling afval
Restafval: 7-14-21-28 maart, 4-11-18-25 april, 2-9-16-23-31
mei
GFT+ en PMD: 14-28 maart, 11-25 april, 9-23 mei
Papier en karton: 28 maart, 25 april, 23 mei
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, donderdag
9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, zaterdag 9-16 uur
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be

Gemeenteraad en
OCMW-raad

• maandag 11 maart, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
• donderdag 18 april, 19 uur, raadzaal gemeentehuis

Politie Rupelse Blauwe Lijn: tel. 03 443 09 00
Politie: 101
Brandweer, ambulance - dringend: 112
Brandweer niet-dringende interventies
(wespenverdelging, wateroverlast, …) en algemene
vragen: tel. 015 280 280 of via het e-loket op
www.brandweerzonerivierenland.be

Juridische dienst

Defecte straatlamp melden: 078 35 35 00
Gasreuk melden: 0800 65 0 65
www.meldpuntwegen.be voor infrastructuur,
zwerfvuil, verkeersborden, bermen, … Je melding wordt
doorgestuurd naar de juiste wegbeheerder.

Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies tijdens de zitdagen van de advocaat:
• donderdag 14 en 28 maart 2019 van 19 tot 20 uur
• donderdag 11 en 25 april 2019 van 19 tot 20 uur

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Hemiksem

In het Gilliot & Roelants Tegelmuseum brengen we, in samenwerking
met Heemkring Heymissen, een tentoonstelling over de
tegelproductie van keramist Paul Kenens.
Vanaf eind juni breidt het museum uit met een nieuwe ‘Pozzo-vleugel’.
De Pozzo-collectie, geschonken door de Koning Boudewijnstichting, is
uitzonderlijk door haar indrukwekkende omvang, diversiteit en kwaliteit.
Een diavoorstelling geeft je al een idee van de geplande collectiepresentatie.
•
•
•
•

zondag 28 april van 10 tot 18 uur

Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
gratis
info: 0475 546 289 (tegelmuseum) en 0496 732 363 (heemkring)
www.gilliottegelmuseum.be en www.heymissen.tk

Keramist P
a

ul Kenens

Niel

De Erfgoeddag in Niel belicht de honderste verjaardag van de
Nielse Bierstekerij De Troetsel en annex limonadetrekkerij.
Tegelijk staan gelijkaardige bedrijven uit Niel en de Rupelstreek in
de kijker.
In het Atrium van het Nielse gemeentehuis kan je documenten, foto’s
en voorwerpen bekijken. Voor deze gelegenheid wordt ook een brochure
samengesteld.
•
•
•

zondag 28 april van 10 tot 18 uur

gemeentehuis (Atrium), Ridder Berthoutlaan 1, Niel
gratis
info: cultuurdienst - 03 871 98 24 (tijdens kantooruren),
nielserfgoedarchief@niel.be (buiten kantooruren)

Schelle

In de tentoonstelling ‘Kijk, er zit muziek in!’ staat het ambacht
van de muziekinstrumentenbouwer centraal. Zo komen de cello,
viool, gitaar, luit en klavecimbel aan bod. Via bouwplannen en
muziekinstrumenten in de verschillende fases van het bouwproces
krijg je inzicht in het vakmanschap.
Het gerenommeerde Centrum voor Muziekinstrumentenbouw van Puurs,
Pro Arte Antwerpen en enkele lokale instrumentenbouwers verlenen hun
medewerking aan dit evenement.
•
•
•

zondag 28 april van 11 tot 18 uur

Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Hamerstraat 7-9, Schelle
gratis
info: cultuurdienst - 03 871 98 24 - www.ivebica.be
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