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Beste inwoners,
De kracht van de lente doet ons uitkijken naar een fijne 
zomer. Tijd om buiten te komen en elkaar te ontmoeten. 
We ondersteunen straat- en buurtfeesten graag met een 
subsidie vanuit de gemeente. Ook voor speelstraten kan 
je een aanvraag indienen.

Zwerfvuil niet op openbare weg
Zwerfvuil roept terecht ergernis op bij vele bewoners. De 
actie in maart langs de Rupeldijk leverde, spijtig genoeg, 
heel wat volle vuilniszakken op. We rekenen op iedereen 
om dit in onze straten en waterlopen te vermijden. Wie 
respect heeft voor de woonomgeving laat geen afval 
achter.

Bovendien is afval een grondstof die kan gerecycleerd 
worden. Om straten en pleinen netjes te houden 
investeert onze gemeente veel. We kochten een mobiele 
camera aan om sluikstorten op te sporen. Wie afval 
achterlaat, riskeert een GAS-boete van 250 euro. 

Pesticidevrij onderhoud
Vanaf midden mei verschijnt in de straten opnieuw de 
kleurenpracht van de bebloeming, aangebracht door de 
gemeente. Ongeveer driehonderd inwoners schreven zich 
in voor de Schelse Floriade en zorgen opnieuw voor een 
planten- en bloemenpracht in hun voortuinen.

Onze groenarbeiders staan klaar voor een pesticidevrij 
groenonderhoud. Het groen groeit overal en tegelijk. Elk 
plekje krijgt zeker zijn beurt. Een beetje geduld zal af en 
toe noodzakelijk zijn. Bermen en grachten mogen maar 
tweemaal per jaar gemaaid worden. De eerste maaibeurt 
is pas na 15 juni en de tweede keer na 15 september.

Plaats voor de bij
Al dat groen en de vele bloemen zijn stuifmeel- en 
nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en 
honingbijen. Bestuiving door insecten is noodzakelijk 
voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Daardoor 
kunnen we genieten van heerlijk fruit zoals kersen, 
appelen, braambessen of frambozen. Ook groenten 
zoals courgettes, paprika's, avocado's zouden verdwijnen 
zonder de bij. De week van de bij (2-9 juni) zet dit in de 
kijker.

Bijen kunnen in heel wat bijenhotels verspreid over ons 
grondgebied terecht. De honingbijen kregen een plek in 
het Berrenheibos, de Kelderijlei en in de volkstuintjes. Kijk 
eens naar het balkon van het gemeentehuis … ook hier 
staat nu een bijenkorf. Ook jij kan mee zorg dragen voor 
het bijenvolkje en kiezen voor bijenvriendelijke gewassen 
of een zelfgemaakt bijenhotel in je tuin. 

Afvalwater
De komende weken start de heraanleg van het laatste 
gedeelte van de Hulstlei in aansluiting op Aartselaar. 
Hierbij wordt het afvalwater van enkele woningen 
opgevangen en afgevoerd. Op drie woningen na is al het 
afvalwater in onze gemeente dan afgekoppeld. Water- en 
bodemverontreiniging door afvalwater is zo structureel 
vermeden.

Europa stelt dat tegen 2027 het afvalwater van alle 
woningen moet afgekoppeld zijn. In Vlaanderen is nog 
maar één woning op acht afgekoppeld. In Schelle ligt het 
cijfer op bijna 99,9%. Wij hebben dus een voorsprong 
van bijna negen jaar. Dit gebeurt niet zomaar. Het is een 
kwestie van vooruitzien, plannen en werken aan milieu en 
gezondheid.

Dorpshart
Een van de hefbomen voor de ontwikkeling van het 
Dorpshart 2020-2030 is de herstructurering van de 
Fabiolalaan. Het resultaat moet een symbool worden van 
een blauwe en groene door-adering van het centrum. 
Ruimte voor water en groen staan voorop.

Deze fundamentele vergroening van de Fabiolalaan kan niet 
zonder ruime financiële middelen. Zopas keurde Vlaams 
minister van omgeving, natuur en landbouw Koen Van 
den Heuvel een subsidie van 600.000 euro goed. Hiermee 
is de piste vrij voor nog eens een subsidie van 75% van 
de rioleringswerken om en rond de Fabiolalaan namelijk 
voor de Guido Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De 
Coninckstraat, Jan Breydelstraat, Hamerstraat, Stormsstraat, 
Leopoldstraat, De Keyserstraat en stukje Peperstraat. 

Stapsgewijs, en na de werken aan de Fabiolalaan, vatten we 
deze werken aan. Heel deze operatie laat toe regenwater 
van ongeveer tien hectare op te vangen en in een brede 
gracht langzaam te laten infiltreren en af te voeren naar de 
Vliet.

Klimaatneutraal
Klimaatneutraliteit als gemeentelijke organisatie is een 
belangrijk streefdoel. Op verschillende domeinen werken 
we hier verder aan. De eerste stappen rond ‘verLEDding’ 
(is het overschakelen van openbare verlichting naar LED) 
leverden reeds een besparing op van ongeveer 45.000 kWh 
op een totaal verbruik van 440.000 kWh.

Het inpakken van de gemeentelijke basisschool levert een 
energiebesparing op van ongeveer 35.00kWh. De daken van 
de gemeentelijke gebouwen produceren dagelijks groene 
energie.

VO O R W O O R D
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Op 2 mei wordt boven in de Tuinlei twee hectare 
miscantus giganteus (olifantengras) aangeplant. Een 
hectare olifantengras verwerkt jaarlijks 25 tot 30 ton 
CO2. Hiermee zetten we een fundamentele stap naar een 
klimaatneutrale gemeente. Nog slechts enkele tientallen 
ton CO2 moeten weggewerkt worden. We doen alles om 
hier in de loop van 2020 in te slagen. 

Voor de aanleg van een trage weg vanuit het Kerkebos 
naar de Tuinlei, langs het terrein voor de nieuwe 
huisvesting van de Chiro, en voor de aanplanting van 
ongeveer 2,2 hectare bos geeft Vlaams minister Koen 
Van Den Heuvel een subsidie van ongeveer 29.000 euro. 
Het is en blijft de ambitie om in Schelle 70 hectare bos te 
realiseren.

Participatie
Net voor de zomer vertrekt naar ongeveer 1400 
Schellenaren van 16 jaar en ouder een brede 
bevolkingsbevraging. We vonden in ‘Public Minds’ 
een geschikte partner om via een representatieve 
steekproef van de bevolking te peilen naar belangrijke 
beleidsverwachtingen. De resultaten nemen we op in het 
meerjarenplan.

Elke deelnemer ontvangt in zijn brievenbus een 
vragenlijst die zowel online als op papier kan ingevuld 
worden. We rekenen op de bereidwillige medewerking van 
alle inwoners die geselecteerd worden. Jullie meningen, 
ervaringen en toekomstdromen zijn voor het bestuur van 
onschatbare waarde om de komende jaren verder een 
gedragen beleid te voeren voor elke Schellenaar.

Geniet van de langer wordende dagen met respect voor 
elkaar en de omgeving! Denk tijdens de examenperiode 
aan onze studenten en schakel geluidsverstorende 
toestellen zoveel mogelijk uit.

Rob Mennes
Uw burgemeester 

VO O R W O O R D 

Colofon
Gemeentelijk informatieblad, 
verschijnt vijf keer per jaar.
 
Redactie: Dienst communicatie, 
Fabiolalaan 55, Schelle, 
tel. 03 871 98 34, info@schelle.be

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.

 
In maart werd met 
hulp van de lagere 
schoolkinderen het 
Berrenheibos vergroot 
met 1 hectare. 
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Gemeenteraad

Gemeenteraad
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:

  11 maart 2019

 » toelichting jaarverslag politiezone Rupel 2018 door 
korpschef Peter Muyshondt

 » retributiereglement imkerproject Aerdborg
 » gemeentebelasting op het slopen, vervangen of 

verplaatsen windmolens
 » borgstelling voor het project Beco visvijver en project 

Fabiolalaan-Ceulemansstraat

 » oprichting gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening voor de legislatuur 2019-2024

 » aanstelling van vertegenwoordigers voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van 
intercommunales en verenigingen.

 » energiemotie: zonnepanelen boven het spoorwegennet

Adviesraden
 » Jeugdraad ( januari-februari): oudejaarsnachtbussen, 

buitenspeeldag, subsidieverdeling en huursubsidies, 
sleep in, checklist hygiëne, geluidsmeter, 
zomerkampen en zapposdagen (jobstudenten, 
monitoren en vrijwilligers)

 » Sportraad ( januari-februari): privacywet, 
Halloweentocht, start to walk/run, laureatenviering, 
evenementenkalender, drugpreventie, infrastructuur, 
vrijwilligers en monitoren

 » Mondiale raad ( januari): statuten en 
subsidiereglement, financieel overzicht 2018, 
planning 2019, Noord-Zuidbudget

 » Gecoro (februari): commercieel strategisch plan 
Schelle - afbakening handelskerngebied in RUP 
dorpskern (Schelle 2030), PRUP Electrabelsite, 
gemeentelijk RUP Kapittel Niel, bouwproject Witte 
Gevelstraat 63 en Paepevelden 19

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.

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen:
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
3 mei: Joseph Van Kesbeeck en Rita Crauwels
5 juni: Raymond Vanhille en Rita Ielegems
6 juni: Constant Stroobants en Emilienne Van Buyten
28 juni: Desiré Luyten en Annie De Bruyn
8 juli: Hugo De Bruyn en Irène De Coninck
26 juli: Henricus Van Vaeck en Liliane Victorieux
30 juli: Guido Van de Wouwer en Rita Janssens
23 augustus: Jan Mampaey en Cecilia De Bondt

Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd)
23 mei: Richard Onclin en Francine Héroufosse
8 augustus: Charles Verelst en Godelieve De Keuster

Briljanten jubileum (65 jaar gehuwd)
20 juli: Sylvain Henderickx en Joanna Breugelmans

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S

Stormschade 10 maart 
Het Rampenfonds vraagt de gemeente om 
een voorlopig overzicht op te maken van de 
schade veroorzaakt door de hevige storm van 
10 maart 2019. Op basis van dit overzicht, en 
van andere steden en gemeenten, oordeelt 
het Rampenfonds of de storm als ramp 
erkend wordt. 

Als het Rampenfonds de storm als ramp 
erkent, kunnen slachtoffers een deel van hun 

schade vergoed krijgen via het Rampenfonds. 
In dat geval moet je wel een volledig 
schadedossier indienen bij het Rampenfonds. 
Het gaat enkel om de schade die niet door de 
brandverzekering gedekt wordt.

Als je stormschade had, geef dit dan voor 6/5 
door aan milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52.
Vermeld je contactgegevens, welke soort 
schade je leed en een raming van de kostprijs.

Onze innige deelneming aan de familie van:
Carolina Vermeulen
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Schelle 
FairTradeGemeente
Sinds 2006 is Schelle een FairTradeGemeente. 
Met deze titel wil Schelle op een concrete manier 
bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine 
boer in het Zuiden en de duurzame producent in het 
Noorden.

Elk jaar zorgt de Fairtrade-trekkersgroep ervoor dat we als 
gemeente aan de vooropgestelde criteria blijven voldoen 
om onze titel van FairTradeGemeente te behouden.  Vanaf 
dit jaar werden de criteria vernieuwd. Dit zorgt voor een 
nieuwe uitdaging zowel voor het gemeentebestuur als voor 
de Fairtrade-trekkersgroep.

Tien vernieuwde criteria
Deze criteria of uitdagingen zijn de basisvoorwaarden 
waar een FairTradeGemeente moet aan voldoen. Het 
gemeentebestuur en de Fairtrade-trekkersgroep zullen 
nauw samenwerken om deze uitdagingen te realiseren voor 
eind 2019.

Uitdagingen voor de eigen gemeentelijke organisatie
1. De gemeente koopt minimaal drie fairtradeproducten uit 
het Zuiden aan voor dagelijks gebruik (waaronder koffie en 
thee).
2. De gemeente koopt minstens twee lokale duurzame 
voedingsproducten aan.
3. Alle gemeentelijke instellingen nemen fairtrade-principes 
op in hun publieke aanbestedingen voor voeding.
4. De gemeente organiseert minstens één 
sensibiliseringsactie naar het eigen personeel over het 
mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van 
landbouwers in het zuiden en het noorden. De landbouwers 
uit de omgeving krijgen bij deze actie aandacht.

De gemeente ondersteunt middenveld, horeca, 
winkeliers en producenten
5. Het gemeentebestuur geeft steun aan de trekkersgroep 
in de vorm van middelen, personeel, communicatie, …
6. De gemeente communiceert jaarlijks over de 
verkooppunten waar eerlijke producten te vinden zijn.
7. De gemeente organiseert jaarlijks samen met de 
trekkersgroep een actie om handelaars, horecazaken en 
verenigingen te overtuigen 
om eerlijke producten aan te 
bieden.

De gemeente sensibiliseert 
haar inwoners over 
fairtrade
8. De gemeente ondersteunt 
de trekkersgroep bij het 
organiseren van minstens één 
initiatief waar verenigingen, 
inwoners en landbouwers 
elkaar ontmoeten.
9. De gemeente ondersteunt 
de trekkersgroep bij het 
organiseren van minstens 
één publiek evenement waar 
eerlijke handel centraal staat.
10. De gemeente publiceert 
minstens één artikel in haar 
gemeentelijk infoblad met 
info over eerlijke handel en de 
FairtradeGemeente-campagne.

Amnesty International schrijfavond 
Amnesty International wil alle mensen tot hun 
recht laten komen. De basis hiervoor is de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. De meeste 
landen van de wereld ondertekenden deze verklaring 
maar spijtig genoeg zijn er landen die het niet zo nauw 
nemen met de mensenrechten.

De afdeling in Schelle houdt elke derde dinsdagavond 
van de maand een schrijfavond in het gemeentehuis 
(E. Wilssenszaal - inkom via Fabiolalaan). Je kan op 
dinsdag 21 mei en 18 juni vrij komen schrijven tussen 
18.15 en 19.50 uur. In juli en augustus zijn er geen 
schrijfavonden.

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. De schrijfavonden groeien meer en meer. 
Sommigen schrijven zelfs twee brieven.

Helpt het wel om brieven te schrijven?
Brieven schrijven is wel degelijk een sterk actiemiddel 
om gerechtigheid te brengen. Kijk op www.aivl.be, klik 
op Nieuws en ga dan door naar goed nieuws.

   
Maria Van Hoofstat - 0474 296 090
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V E R K I E Z I N G E N

Gaan stemmen op 26 mei
Zondag 26 mei 2019 gaan we naar 
de stembus voor de verkiezing van 
een nieuw federaal, Europees, ge-
west- en gemeenschapsparlement. 
Iedereen die in de kiezerslijst 
ingeschreven is, wordt opgeroepen 
en moet zich aandienen in het 
stembureau.

In welke gemeente moet je 
stemmen?
Je stemt in de gemeente waar je 
bent gedomicilieerd ten laatste 
op de datum van het vastleggen 
van de kiezerslijsten (dit is 1 maart 
2019). Die gemeente verstuurt jouw 
oproepingsbrief ten laatste 15 dagen 
voor de start van de verkiezingen. 
Als je verhuisde na het vastleggen 
van de kiezerslijsten, dan wordt de 
oproepingsbrief verzonden naar jouw 
vorige adres.

Waar moet je stemmen in Schelle?
In Schelle stemt iedereen tussen 
8 en 16 uur digitaal in de sporthal 
(Parklaan 1). Om de doorstroming in de 
stemlokalen te verbeteren, werden de 
in- en uitgang gescheiden. Daarnaast 
worden de rijen van de 7 stemburelen 
opgesplitst.

Op de tekening zie je hoe de nieuwe 
situatie er uit ziet. De ingang van de 
stemburelen ligt aan de zijde van de 
parking. Via de eerste deur bereik je de 
stemburelen 1-2-3. Langs de achterste 
deur kom je bij de stemburelen 4-5-
6-7. Iedereen verlaat de stemburelen 
via de uitgang van de sporthal (kant 
Brasserie ‘k EET).

Op de verkiezingsdag breng je jouw 
oproepingsbrief en identiteitskaart 
mee naar het aangegeven stembureel.
 

Je ontving geen oproepingsbrief?
Je ontving 15 dagen voor de 
verkiezingsdag nog geen 
oproepingsbrief of je bent je 
oproepingsbrief kwijt? Dan kan tot 
op de dag van de verkiezingen een 
duplicaat aanvragen bij de dienst 
bevolking op het gemeentehuis. 
Op deze nieuwe oproepingsbrief 
wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het 
gemeentebestuur.

Je verliest op de dag van de 
verkiezingen je identiteitskaart?
Bij diefstal of verlies van jouw 
identiteitskaart moet je onmiddellijk 

DOCSTOP bellen op het gratis nummer 
00800 2123 2123.
Vervolgens doe je onmiddellijk 
aangifte bij de politie (in geval van 
diefstal) of bij het gemeentehuis (in 
geval van verlies). Gaat het om een 
verblijfstitel, dan moet je aangifte 
doen bij de politie (zowel diefstal als 
verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft 
je een voorlopig bewijs van identiteit. 
Dat document volstaat om te kunnen 
stemmen. Op zondag 26 mei is de 
dienst bevolking op het gemeentehuis 
open van 8 tot 15.30 uur (enkel voor 
vragen rond de verkiezingen).

Je kan niet gaan stemmen?
In België is er opkomstplicht, dat wil 
zeggen dat je verplicht bent om deel 
te nemen aan de verkiezingen, ook 
al verblijf je in het buitenland. Als je 
niet kan gaan stemmen op 26 mei, 
kan je toch jouw stem uitbrengen 
door iemand een volmacht te geven. 
Je moet wel met een attest de situatie 
aantonen waardoor je niet kan gaan 
stemmen en een volmachtformulier 
invullen.

123

654 7

Ingang
4-5-6-7

Ingang
1-2-3

Uitgang

Brasserie 'k EET
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Reden voor afwezigheid Welk attest nodig Wie levert dit attest
medische redenen doktersattest geneesheer die zelf geen 

verkiezingskandidaat is

werk (in binnen- of buitenland) attest van werkgever (verblijven 
andere leden van jouw gezin ook in het 
buitenland, dan kunnen zij op basis 
van dat attest een volmacht geven)

werkgever

zelfstandige activiteit op 
verkiezingsdag

attest van de kruispuntbank 
van ondernemingen waaruit de 
zelfstandige activiteit blijkt

kruispuntbank ondernemingen

je bent schipper, marktkramer of 
kermisreiziger

attest waaruit de uitoefening van 
het beroep blijkt, afgegeven door de 
burgemeester van de gemeente waar 
je bent ingeschreven (ook de leden van 
jouw gezin die met je samenwonen, 
kunnen op basis van dat attest een 
volmacht geven)

dienst bevolking gemeente

vrijheidsbeneming (gevangenis, 
psychiatrische instelling, …)

attest van vrijheidsbeneming directie van de instelling

je kan niet stemmen door jouw 
geloofsovertuiging

attest van de religieuze overheid religieuze overheid

je bent student en kan niet stemmen 
om studieredenen

een attest van de directie van de 
instelling waar je studeert

directie van de onderwijsinstelling

vakantie in het buitenland een attest van tijdelijk verblijf in 
het buitenland, afgegeven door de 
burgemeester van jouw gemeente. 
Je ontvangt dit attest op basis van 
bewijsstukken of op basis van een 
verklaring op eer. Dit formulier vind 
je op www.schelle.be of bij de dienst 
bevolking.

dienst bevolking gemeente

V E R K I E Z I N G E N

Als je zelf niet gaat stemmen en je 
geeft geen volmacht, dan kom je 
terecht op de lijst van kiezers die niet 
hebben gestemd. De politierechter 
bepaalt welke boete je krijgt als je 
wordt vervolgd.

Hoe geef je een volmacht?
Eerst vul je een volmachtformulier 
in (download op www.schelle.be of 
haal het af op het onthaal van het 
gemeentehuis). Vervolgens geef je 

het ingevulde volmachtformulier 
tijdig aan een kiesgerechtigde 
persoon die voor jou zal stemmen (de 
volmachtkrijger).

Op de dag van de verkiezingen toont 
de volmachtkrijger aan de voorzitter 
van jouw stembureau de volgende 
documenten:
• het door jou ingevulde 

volmachtformulier
• het attest of bewijs van jouw 

afwezigheid
• zijn eigen identiteitskaart
• jouw oproepingsbrief
• zijn eigen oproepingsbrief

De volmachtkrijger vindt de locatie 
van jouw stembureau op jouw 
oproepingsbrief.

   
dienst bevolking
burger@schelle.be - 03 871 98 35
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M I L I E U

Geef je spullen een 
tweede leven,
breng ze naar 
De Kringwinkel

Je kent het wel: de eerste zonnestralen zijn er en het 
kriebelt om het huis nieuw leven in te blazen. Maar 
wat doe je met de spullen die je niet meer gebruikt 
maar wel herbruikbaar zijn? Belanden ze ergens in 
de kelder, garage of berging?

Dan is er een betere oplossing: De Kringwinkel. Jouw 
verkoopbare spullen zorgen niet enkel voor een klei-
nere afvalberg maar ook voor sociale tewerkstelling. 
Wij bieden jobs, opleiding en toekomstperspectief 
aan mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig 
of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Wat kan je naar jouw Kringwinkel brengen?
Bij De Kringwinkel ECOSO ben je welkom met al je 
herbruikbare en verkoopbare spullen: kledij, meubels, 
speelgoed, boeken, muziek, decoratie, elektro, servies, 
... Kortom: alles wat volledig, niet stuk, proper en 
hygiënisch is.

Wist je trouwens dat de Kringwinkel een gratis 
ophaaldienst heeft? Geraak je zelf moeilijk of niet in 
de Kringwinkel, bel dan ons nummer 03 866 17 07 
en maak een afspraak om je spullen gratis te laten 
ophalen.

  Kringwinkel Schelle
• Provinciale Steenweg 230 - Schelle
• maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur

Lenteschoonmaak 
langs Rupeldijk
Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek hield samen met het 
gemeentebestuur, de milieuraad en de inwoners op za-
terdagvoormiddag 23 maart een lenteschoonmaak langs 
de Rupeldijk. Heel wat vuilniszakken werden gevuld met 
allerlei soorten afval. Een welgemeende dankjewel aan alle 
helpende handen!

Op de dijk staat tot november een grote vis die volgepropt 
werd met zwerfvuil. Dit kunstwerk wil voorbijgangers 
attent maken op het probleem van plastic in de oceanen.

Koop lokaal 
tijdens de 
Week van de Korte Keten
Koop jij rechtstreeks bij de producent? Dan koop je verse  
en kwaliteitsvolle producten met een verhaal. Zonder veel 
voedselkilometers en verpakkingsmateriaal. Benieuwd 
naar de lokale producenten uit jouw buurt? Je vindt ze in 
alle soorten en vormen: van hoevewinkel tot automaat en 
van zelfpluk tot boerenmarkt. 
Tijdens de Week van de Korte Keten van 4 tot 12 mei krijg 
je de kans om hen beter te leren kennen. Ze organiseren 
proeverijen, picknicks, boerenmarkten, fietstochten, … voor 
jong en oud. 

Ontdek alle activiteiten op www.weekvandekorteketen.be.
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Kan jouw huis een extra laag isolatie 
gebruiken?
Door de muren van je woning goed te isoleren, geef je 
minder geld uit aan verwarming, blijft het in de winter 
lekker warm en in de zomer langer fris. Bovendien heeft 
spouwmuurisolatie ook een geluiddempend effect.

Spouwmuurisolatie is een eenvoudige en goedkope 
manier van isoleren. Voor minder dan 15 euro per m2 is 
het een investering met een terugverdientijd van 3 tot 
5 jaar. Bovendien heb je nog recht op een premie van 5 
euro per m2. De werken nemen slechts één dag in beslag 
en je hebt er geen bouwvergunning voor nodig.

Onze gemeente organiseert samen met IGEAN een 
groepsaankoop spouwmuurisolatie. Wie intekent kan 
zonder zorgen én voor een lage prijs, zijn spouwmuur 
laten isoleren. 

Doe mee!
Surf naar www.igean.be/groepsaankoopmuurisolatie en 
schrijf in voor 31 mei 2019.

Drink duurzaam: 
kies voor water van de kraan!
België behoort wereldwijd tot de landen met de hoogste 
flessenwaterconsumptie. In mei proberen we in het 
kader van ‘Plasticvrij Mei’ zo weinig mogelijk plastic te 
verbruiken. Wegwerpplastic is namelijk een wereldwijd 
probleem. Elke minuut komt er een volle vrachtwagen 
plastic in onze zeeën bij.

De eenvoudigste manier om minder plastic te verbrui-
ken? Simpelweg meer kraantjeswater drinken! Daar 
is geen verpakking voor nodig. Doe jij mee? We geven 
graag tips hoe je jouw kraantjeswater nog lekkerder kan 
maken.

Kraantjeswater = niet lekker?
Smaak wordt vaak als hoofdreden opgegeven om geen 
kraantjeswater te drinken. Nochtans lukt het niet ieder-
een om het kraantjeswater te herkennen bij een blinde 
waterproeverij, integendeel. Neem zelf de proef op de 
som. Koel verschillende flessenwaters en kraantjeswater 
op dezelfde temperatuur, laat iemand de karaffen of 

glazen nummeren en ... proeven maar!

Nog steeds geen fan van de smaak? Laat het water 
gewoon een kwartiertje rusten in een open karaf of voeg 
enkele druppeltjes citroensap of een schijfje citroen toe.

Liever wat variatie?
Voeg vers fruit, groenten of kruiden toe aan een karaf 
kraantjeswater. Zo maak je in geen tijd een gezond, 
verrassend lekker en verfrissend drankje. De combinaties 
zijn eindeloos!

Ga ook met jouw school, vereniging, organisatie of ho-
recazaak het engagement aan om meer kraantjeswater 
te drinken! Onderteken het charter op www.drinkraan-
tjeswater.be en geniet van de voordelen!

   
www.drinkraantjeswater.be en 
www.meiplasticvrij.be
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Sleep in
Zaterdag 15 juni organiseren de dienst Vrije Tijd en 
de jeugdraad van Schelle een nieuwe editie van de 
Sleep in. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom om zich 
klaar te zetten voor een voorstelling van de Belezenis. 
Ze schrijft sprankelende teksten, injecteert klassieke 
ervaringen met een sterke dosis creativiteit en 
verspreidt de liefde voor lezen en jeugdliteratuur. 

Afsluiten doen we met een supergezellig slaapfeestje. 
’s Morgens volgt dan een gezellig en lekker ontbijt. 
Kinderen van 6 tot en met 10 jaar kunnen deelnemen.

Kindjes die enkel naar de voorstelling komen kijken, 
worden zaterdagavond na de voorstelling afgehaald. 
Kinderen die blijven slapen worden zondag 16 juni 
om 9 uur opgehaald.

 
• zaterdag 15 juni, 19.15 uur
• turnzaal GBS De Klim, Provinciale Steenweg 100, 

Schelle
• voorstelling is gratis, blijven slapen met ontbijt € 2
• inschrijven verplicht via het online inschrijfsysteem 

op www.schelle.be - dienst Vrije Tijd online inschrijven

Rupeljoeng, voor tieners 
van 12 tot 16
De gemeenten Rumst, Boom, Niel en Schelle slaan 
de handen in elkaar om een 
gezamenlijke werking voor 
jongeren tussen 12 en 16 jaar uit 
de grond te stampen. In de zomer 
staan alvast twee uitstappen op 
het programma.

Uitstappen
• 17 juli: Movie Park - Duitsland, met bus, € 25
• 7 augustus: kajakken - Gent, met bus, € 15

 
• vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
• inschrijven via www.schelle.be
• Zoek Rupeljoeng ook op facebook

Ontdek De Schellebel
Donderdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 uur krijg je alle 
info over de opvang in 'De Schellebel' (Provinciale 
Steenweg 207). Je ontmoet ook de begeleiders. 
Om 20 uur start een infomoment rond ‘kindercoaching 
- opvoedingstips’.

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

Activiteiten 
zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 3,5 tot 
18 jaar zich uitleven in allerlei activiteiten. 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 - activiteiten.

Je kind kan tijdens de zomermaanden ook terecht in 
de buitenschoolse kinderopvang De Schellebel. Vooraf 
inschrijven is voor zowel de kinderopvang als voor de 
kampen verplicht.

Inschrijven kampen - laatste plaatsen
Online via het inschrijfsysteem op www.schelle.be 
(link inschrijvingen) of op de dienst Vrije Tijd tijdens de 
openingsuren.

 vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Inschrijven kinderopvang De Schellebel
Vanaf maandag 6 mei om 9 uur: online via het 
inschrijfsysteem op www.schelle.be
Bij problemen: elke maandag welkom in De Schellebel 
tussen 16 en 18.30 uur

 schellebel@schelle.be - 03 877 41 17
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Fitness in het park
Schellenaren kunnen sinds vorige zomer vrij fitnessen 
in de openbare ruimte. De gemeente plaatste een 
aantal outdoor fitnesstoestellen in het park. Vanaf 
ongeveer 14 jaar kan je er mee aan de slag. Buiten 
fitnessen is gezond en maakt je fit.

In het park vind je vijf kleinere toestellen met aandacht 
voor elke spiergroep. Eentje is ook bestemd voor 
G-sporters. Daarnaast speelt het ‘street workout’-toestel 
ook in op de nieuwe trend ‘calisthenics’.

Calisthenics, ook wel bodyweight workout of street 
workout genoemd, is fitnessen zonder toestellen 
met enkel verschillende barren. Je gebruikt daarbij je 

eigen lichaamsgewicht. Optrekken, opduwen, hangen, 
klimmen, springen en houdingen aannemen krijgen de 
grootste focus.

Volgende spiergroepen komen aan bod:
• beenspieren (quadriceps en   
 kuitspieren)
• rugspieren en (rechte en schuine)   
 buikspieren
• schoudergordel en tussenschouder- 
 bladspieren
• armspieren (biceps en triceps)
• heupbuigers

Weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Bekijk 
dan het bord met info over hoe je de toestellen gebruikt 
en welke spieren getraind worden. Of sluit een keertje 
aan bij het bootcamp op zondag.

Duorun
Zondag 2 juni kan je deelnemen aan de Duorun in het park 
van Schelle. De Decathlon Duorun loop je met twee. Een 
team bestaat uit een dame en een heer. 

De dame loopt als eerste 5 km over de dijken van Schelle en 
langs de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Daarna geeft 
zij haar loopnummer, bevestigd aan een elastische band 
en dient ook als chip, door aan haar mannelijke partner. 
Die neemt de laatste 5 km voor zijn rekening en passeert 
de finishlijn. Achteraf geniet je nog gezellig na in het park 
van Schelle.

Vanaf 13 uur kan je per duo de elektronische chip en het 
loopnummer afhalen. De start is om 15 uur. Kinderen 
kunnen deelnemen aan de Kids Run die start voor de 
Duorun.

 Inschrijven
www.duorun.be

Bootcamp Go Fit
• elke zondag van 11 tot 12 uur in het park
•  € 4 per les, ter plaatse te betalen
• boom@gofit.be

Highlandrun
Ben jij klaar voor de Highlandrun op zaterdag 21 
september? Er staat een spectaculair parcours van 5 of 7 
km klaar met uitdagende hindernissen. Vanaf 12 jaar kan 
je deelnemen. Tot ongeveer 17 uur vertrekken er groepen in 
waves, maar individueel participeren kan natuurlijk ook.

 Inschrijven
• boom@gofit.be
• Organisatie: Nick de Voecht van Go-Fit Boom
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Leeskring 
Louis Couperus en Jeroen Olyslaegers 

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.

Lees mee en deel jouw ervaring met andere boekenliefheb-
bers. In mei staat het boek ‘Van oude mensen, de dingen, 
die voorbij gaan …’ van Louis Couperus centraal. In juli 
lezen en bespreken we ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers.

  dinsdag 28 mei en 2 juli 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)

© Giulia Bertelli

Verhalenparade
De Rupelbib nodigt kinderen tussen 3 en 7 jaar in bib 
Hemiksem/Schelle en kinderen 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 knutsel-
moment. 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 8-22 mei en 12 juni

• intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op 
woensdag 15 mei en 19 juni

• gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be, 
in de bib of bij de cultuurdienst

I N  D E  B I B

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 25 mei en 15 juni 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

Cursus internetbankieren 
met pc
In deze workshop leren de vrijwilligers van Rupelbib je 
jouw rekeningen beheren en overschrijvingen uitvoeren 
via een pc. Dit kan zonder je privé-gegevens vrij te geven. Je 
hebt geen kaartlezer of bankkaart nodig. Er wordt gewerkt 
met fictieve gegevens. Veiligheid komt ruim aan bod.

Je brengt hiervoor je eigen laptop (geen tablet of 
smartphone) mee of je gebruikt er één van de bib. Indien 
nodig wordt op vrijdagvoormiddag nog een oefenmoment 
op maat voorzien voor specifieke vragen over de eigen 
bank.

  donderdag 9 mei van 9.30 tot 12 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem 
•  €  2
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)

Cursus internetbankieren 
met app (Android)
In deze workshop leren de vrijwilligers van Rupelbib je 
jouw rekeningen beheren en overschrijvingen uitvoeren 
met een tablet. Dit kan zonder je privé-gegevens vrij te 
geven. Je hebt geen kaartlezer of bankkaart nodig. Er wordt 
gewerkt met fictieve gegevens. Veiligheid komt ruim aan 
bod. 

Je brengt hiervoor je eigen tablet (alleen Android) mee. 
Deze les is niet geschikt voor i-Pad. Indien nodig wordt 
op vrijdagvoormiddag nog een oefenmoment op maat 
voorzien voor specifieke vragen over de eigen bank.

  donderdag 16 mei van 9.30 tot 12 uur 
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem 
•  € 2 
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)
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Tentoonstelling 
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 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)

Wijnproeven: 
rode wijn
De klemtoon van deze wijncursus ligt op het ana-
lytisch leren proeven. Zo leer je de wijn beoordelen 
op haar kleur, geur en smaak.

De eerste sessie wordt een avond rond befaam-
de rode druivenrassen zoals Pinot noir, Merlot, 
Cabernet Sauvignon en Shiraz. In de tweede sessie 
hebben we het over minder bekende rode druiven-
rassen uit verschillende landen.

De lesgever is wereldwijnmeester Michel Terlinck. 
Je schrijft je ineens in voor de reeks van twee 
lessen. Voor het volgen van de cursus moet je min-
stens 18 jaar zijn.

 dinsdag 7 en 14 mei van 19.30 tot 22 uur
• intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 

111-117, Hemiksem
•  € 50 / € 40 (inwoners Hemiksem, Schelle en 

Niel) voor de reeks van twee sessies
• tickets: www.ivebica.be, in de bib Hemiksem of 

bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

The joy of jazz
Een swingende jazzclub uit de jaren ‘40. Een warme, sen-
suele stem weerklinkt. Er wordt gedanst, gelachen en 
genoten van nummers als ‘Cry me a river’, ‘My baby just 
cares for me’ en ‘On the sunny side of the street’. Dat is 
‘The joy of jazz’.

Helena Fontyn (zang), Pierre Anckaert (toetsen en gitaar) 
en Jean Van Lint (zang en contrabas) brengen 100 jaar 
jazzgeschiedenis, op hun manier, recht uit het hart.

 zaterdag 4 mei, 20 uur
• Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
• VVVK : € 10 / € 6 (-26 jaar / academie HSN)
• kassa : € 12 / € 8 (-26 jaar / academie HSN)
• tickets: www.ivebica.be, in de bib Hemiksem of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)

© Koen Duys

Laarkapelconcerten
De Laarkapel schittert meer dan ooit. In de mei-
maand kan je tijdens verschillende concerten dit 
mooi stukje erfgoed bewonderen. Op 9 mei wordt 
de laarkapel gevuld met mooie fagotklanken en 
prachtige gezangen, waarbij verschillende stijlen 
aan bod komen. De concerten van 2, 16 en 23 mei zijn 
uitverkocht.

 donderdag 9 mei om 
19.30 uur

• Laarkapel, Laarhof-
straat 59, Schelle

•  € 5 / € 3 (-26 jaar)
• tickets:  

www.ivebica.be, in 
de bib Hemiksem of 
bij de cultuurdienst 
(gemeentehuis)
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Joodse wandeling: 
uitstap naar Heide
Het dorp Heide kende tussen de twee wereldoorlogen 
een ware toevloed van Joodse mensen dankzij haar 
prachtige natuur en de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal. 
Deze honderden Joodse bewoners en toeristen lieten 
dan ook hun stempel na in het straatbeeld. Mooie voor-
beelden daarvan zijn de oude synagoge, diverse wonin-
gen en hotelletjes.

Hans Geldhof leidt je door deze boeiende geschiedenis 
die ook een tragische kant heeft. De prijs is inclusief een 
drankje maar exclusief een treinticket.

 zaterdag 11 mei van 13.30 tot 15.30 uur
• Heidestatieplein 2, Kalmthout
•  € 5
• tickets: www.ivebica.be, in de bib Hemiksem of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)

Avondvertelling
Johan Petit prutst
Rasverteller Johan Petit is al bijna twintig jaar een 
vaste waarde in het theatercircuit. In de schoot van het 
MartHa!tentatief maakte hij in het Antwerpse en daar-
buiten naam met voorstellingen als ‘De Zoologie’ en de 
cyclus rond ‘Klein Jowanneke’.

In Schelle staat hij met een ‘best of’ uit zijn repertoire. 
Petit brengt theater zoals goede stand-upcomedy moet 
zijn: met een lach en een traan.

 vrijdag 17 mei om 20 uur
• Heemmuseum Byster-

velt (tuin), Peperstraat 
48, Schelle

•  € 5
• tickets:  

www.ivebica.be, in de 
bib Hemiksem of bij de 
cultuurdienst (gemeen-
tehuis)

Buikdans initiatie
Buikdans is een oeroude vrouwenkunst uit Egypte. 
Deze sensuele, aardse en krachtige kunst die lijf en 
ziel verrijkt wordt bijna overal ter wereld beoefend. 
Vera, de bezielster van Amana Dance Theatre is één 
van de pioniers van de Belgische buikdansscène. Zij 
neemt je graag mee voor een inspirerende ont-
dekkingsreis naar een andere cultuur en je eigen 
lichaam. Je hebt geen ervaring of voorkennis nodig.

 woensdag 22 mei van 19.30 tot 21.30 uur
• gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
•  € 10 / € 8 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
• tickets: www.ivebica.be, in de bib Hemiksem of 

bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

© Philip Demeester

Concert Laatste Nootjes
Alweer vloog er een kunstzinnig schooljaar vol boeien-
de ervaringen voorbij. Een grootse afsluiter mag niet 
ontbreken. De ‘Laatste Nootjes’ is dan ook de apotheose 
van een jaar van musiceren, voordragen, toneel spelen, 
samen spelen, … van een jaar hard werken.

De academie stelt haar grote en kleine ensembles aan 
jou voor, de klassen samenzang en haar leerlingen 
woord. Deze schitterende slotconcerten brengen je in de 
juiste stemming voor een deugddoende zomer! 

 woensdag 26 juni, concert 1 om 18 uur, 
concert 2 om 19.30 uur

• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• kaarten reserveren via  

www.academiehsn.be/kalender/activiteiten
• info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheids-

straat 27, Hemiksem, 03 288 27 30,  
www.academiehsn.be

• Org: Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle 
- Niel, IVEBICA



Suikerfeest
Naar aanleiding van het Suikerfeest kan je een lezing van 
Mohamed Chatouani bijwonen over de betekenis van de 
ramadan. We voorzien een glas muntthee en gebak. De 
lezing is gratis maar het is wenselijk om in te schrijven. 
De geplande rondleidingen in de moskee zijn reeds volzet.

 donderdag 6 juni om 20 uur
• Moskee Tawfieq, Steenwinkel-

straat 11, Schelle
• gratis
• tickets: www.ivebica.be, in de 

bib Hemiksem of bij de cultuur-
dienst (gemeentehuis) 

 

Initiatie Beeldend 
werken met gips
Onder begeleiding van kunstenaar 
Zjos Meyvis ga je beeldend aan de 
slag met gips. Je leert verschillende 
handelingen zoals het opbouwen van 
de basisvorm, snijden van jute ter ver-
steviging en het gebruiksklaar maken 
van het gips. Ook een nabewerking 
met een patina is mogelijk.

Je hebt geen ervaring nodig, alleen 
veel zin. Het materiaal is in de prijs inbegrepen. Je 
schrijft in voor de reeks van twee lessen.

 donderdag 20 en 27 juni van 19.30 tot 22 uur
• gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
•  € 23 / € 18 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) voor 

de reeks van twee sessies
• tickets: www.ivebica.be, in de bib Hemiksem of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)

Ontdek de Academie 
Muziek en Woord
Wil je een muziekinstrument leren bespelen of ga je 
graag met woorden, taal en toneel aan de slag? Kom 
dan zaterdag 15 juni naar de Academie Muziek en Woord 
Hemiksem-Schelle-Niel om te luisteren en te kijken naar 
een leuke instrumentenvoorstelling.

Zelf ook eens proberen? Dat kan! Heb je pianovingers of 
een goede ademhaling voor saxofoon? Of kan je perfect 
de gevoelige snaren beroeren van viool of gitaar, cello of 
contrabas? Je komt het allemaal te weten.

Hoe zit het met het theoretische gedeelte? Onze leer-
krachten aan de infostands beantwoorden alle vragen. 
Altijd al gedroomd van een acteurscarrière? In de woor-
dafdeling voor kinderen en volwassenen vind je zeker 
wat je zoekt.

Piepjong of een dagje ouder? Iedereen is welkom. Initi-
atielessen zijn er al voor zes- of zevenjarigen, maar ook 
volwassenen kunnen terecht in de academie.

 zaterdag 15 juni om 10 uur instrumentenvoor-
stelling, om 11 uur instrumentenbeurs

• Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
• gratis
• info: secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheids-

straat 27, Hemiksem, 03 288 27 30, www.academiehsn.be
• Org: Academie Muziek en Woord Hemiksem - Schelle - 

Niel, IVEBICA

A C T I V I T E I T E N  I V E B I C A

© Zjos Meyvis

Dex tot de tweede 
macht
In deze productie bezingt Barbara Dex de liefde voor 
haar vader. Van hem heeft ze zoveel geleerd. Met deze 
voorstelling wil ze Marc Dex nu, en niet later, in de bloe-
metjes zetten. Op persoonlijke wijze blaast ze nieuw 
leven in zijn liedjes. 

Dat het een intimistische muziekvoorstelling wordt die 
naar de keel grijpt, dat staat vast. Het is dan ook een 
muzikaal cadeau voor haar vader, haar held, haar clown. 
Het concert kadert in de Vlaanderen Feest-viering 2019.

 vrijdag 5 juli om 20 uur
• gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
• VVK: € 9 / € 7 (-26 jaar/ academie HSN)
• kassa : € 11 / € 9 (-26 jaar/ academie HSN)
• tickets: www.ivebica.be, in de bib Hemiksem of bij 

de cultuurdienst (gemeentehuis)

© Johannes Vande Voorde
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Gezocht: vrijwilligers bij incidenten
Voor de regio Waterkant (met gemeenten Aartselaar, 
Boom, Duffel, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle), 
zoeken we vrijwilligers om de telefooncentrale en/of 
opvangcentrum te bemannen bij incidenten. We voorzien 
een opleiding en oefening in juni. 

We zoeken personen die het niet erg vinden om 's 
nachts uit hun bed gebeld te worden, die anderen graag 
willen verder helpen en stressbestendig, diplomatisch 
en discreet kunnen zijn.

Bij een incident kan een noodnummer geopend worden 
waar bezorgde burgers terecht kunnen voor meer 

informatie. Wij zoeken vrijwilligers die deze telefoons 
willen beantwoorden.

Daarnaast kan er opvang in scholen of andere 
gebouwen georganiseerd worden als getroffenen niet 
meteen naar huis kunnen bij een incident. Daarvoor 
zoeken wij vrijwilligers die deze personen willen 
opvangen, noteren wie aanwezig is en voorzien van 
koffie en dergelijke.

Info en aanmelding: Audrey Bertens - ambtenaar 
Noodplanning Waterkant - 03 880 52 56 - 
rampenambtenaar@boom.be

Oppas en 
gezelschap door 
vrijwilligers, 
cruciaal in de 
thuiszorg!
Oudere en zorgbehoevende personen blijven liefst zo 
lang mogelijk thuis wonen in hun eigen vertrouwde 
omgeving. Op eigen houtje zolang het lukt, met 
ondersteuning wanneer het niet anders kan.

Solidariteit voor het Gezin heeft als thuiszorgbedrijf 
meer dan veertig jaar ervaring in de zorgsector. Naast 
haar professionele dienstverlening, heeft zij ook 
een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking. Daarbij 
staan vrijwilligers onder meer in voor oppas bij 
zorgbehoevenden, zowel overdag als ’s nachts.

Heb je wat vrije tijd over en wil je die graag nuttig 
besteden? Kriebelt het om iets te kunnen betekenen voor 
je medemens? Neem dan zeker vrijblijvend contact op. De 
coördinator geeft je graag wat meer uitleg over de diverse 
mogelijkheden waarop je als vrijwilliger aan de slag kan!

 www.solidariteit.be - 03 320 86 13

NokNok versterkt 
veerkracht van 
jongeren
Ken je jongeren tussen 12 en 16 jaar die soms wor-
stelen met zichzelf? Help hen om die gedachten de 
wereld uit te sturen! Hoe? Met het gloednieuwe 
interactieve coaching platform op www.noknok.
be van het Vlaams Instituut Gezond Leven geef je 
jongeren zelf de nodige tools in handen.

Veerkrachttest met persoonlijk feedback
Je goed in je vel voelen is belangrijk voor iedereen, 
maar niet vanzelfsprekend. Om jongeren hierin te 
begeleiden en persoonlijk advies te geven, is er nu de 
veerkrachttest op www.noknok.be. Na het invullen van 
die test krijgen jongeren feedback, tips en oefeningen 
waar ze meteen mee aan de slag kunnen om meer 
zelfvertrouwen te krijgen, positiever in het leven te 
staan of gezonder te ontspannen. 

Spelenderwijs sterker worden
Het nieuwe platform gebruikt spelelementen om 
jongeren te motiveren en sterker te maken. Zo kunnen 
ze hun creatiefste zelf bovenhalen in hun eigen 
NokNok-kamer. Hoe meer vooruitgang ze boeken, hoe 
meer mogelijkheden er verschijnen. Zo kunnen ze 
punten bijeensprokkelen om hun kamer te pimpen.

 www.noknok.be
vragen: anne.verlinden@gezondleven.be
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Breng je zomer 
door in de Rupelstreek
Ben je een erfgoedliefhebber, een wandelaar of een fiet-
ser, de Rupelstreek heeft ook in de zomer voor iedereen 
wat wils. Natuurlijk kan je dit alles combineren met een 
heerlijk streekproduct op een zalig terrasje op de dijk of 
in een pittoresk gehucht.

Van half juni tot half september kunnen de 
speurneuzen deelnemen aan de familie-
wandelzoektocht in Boom. Je ontdekt de mooiste 
plekjes en maakt kans op leuke prijzen. Formulieren 
koop je in het gemeentehuis van Boom en het 
infokantoor Rupelstreek.

De fietsers kunnen op woensdag 14 juli deelnemen aan 
de jaarlijkse smikkeltocht doorheen de Rupelstreek. Al 
fietsend genieten van een hapje en drankje! Inschrijven 
is verplicht via info@toerismerupelstreek.be.

 
 

Zin in dit en nog veel meer? 
Surf naar de facebookpagina Rupelstreek of
 www.toerismerupelstreek.be.

Liever een kalender op papier? Eind mei valt de 
zomerpocket met een activiteitenoverzicht in je 
brievenbus.

 Toerisme Rupelstreek 
Schommelei 1/3 (De Schorre) - Boom
03 880 76 25 - info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
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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, e-mail of telefoon.

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.

Infodag  
CBE Open School
Bij CBE Open School kan je terecht voor verschillende 
cursussen zoals beter leren en schrijven, rekenen, theorie 
Rijbewijs B, computer, ...  
Dinsdag 18 juni beantwoorden de lesgevers al je vragen 
van 14.30 tot 19.30 uur in Groene Hofstraat 10 in Boom. 
Zij zorgen ook voor een hapje en een drankje.
info@cbe-openschool.be - 03 888 89 66 
www.basiseducatie.be

Einde WO II en 
bevrijding in 
Schelle
Samen met de Provincie Antwerpen en lokale 
heemkundigen inventariseert de cultuurdienst 
Hemiksem-Schelle-Niel alle gebeurtenissen die 
plaatsvonden aan het einde van WO II en bij de 
bevrijding die daarop volgde.

Het gaat dan bv. om de V-bombardementen, de rol 
van het verzet, de repressie, de terugtrekking van de 
vijandige troepen, de aankomst van de geallieerde 
bevrijders, de heropbouw, … Er zijn veel facetten aan dit 
thema. We zoeken vooral persoonlijke verhalen.

De cultuurdienst doet een beroep op de inwoners om 
mee te werken aan deze inventarisatie. Wie foto’s of 
documenten heeft of vanuit eigen ervaringen hier iets 
over te vertellen heeft, kan contact opnemen met de 
cultuurdienst in het gemeentehuis van Schelle.

 
cultuur@ivebica.be – tel. 03 871 98 24
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Hulp invullen 
aangifte 
belastingen
Dinsdag 4 juni zijn drie medewerkers van het 
belastingkantoor van Boom aanwezig in de Sint-
Bernardusabdij in Hemiksem om te helpen bij 
het invullen van je belastingaangifte. Van 9 tot 
12 uur en van 13.30 tot 15 uur staan ze klaar.

Vanaf dit jaar is er een afsprakensysteem. Zo 
ben je verplicht om je vooraf telefonisch te 
registreren op het nummer 03 288 26 20 en 
een afspraak vast te leggen. Vergeet niet om de 
nodige documenten en attesten mee te brengen. 
Heb je meerdere dossiers (bv voor ouders of 
grootouders) dan meld je dit bij het maken van 
de afspraak.

Je kan voor hulp ook terecht in het 
belastingkantoor van Boom (Jozef Van 
Cleemputlei 7): 
• in mei: van 9 tot 12 uur
• in juni: van 9 tot 15 uur

Rode Kruis 
bloedinzameling
Het Rode Kruis verwelkomt je graag in de hal van 
het gemeentehuis voor de bloedinzameling op 
woensdag 31 juli en 30 oktober tussen 17.30 en 
20.30 uur.

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

Fotowedstrijd tot 
en met 26 jaar
Maak jij vaak foto’s van dingen die je 
meemaakt, die jou inspireren of die je gewoon 
geweldig vindt? Wil je die foto’s wel eens 
tonen aan een groot publiek? Dan is dit jouw 
moment!

Samen met de Koninklijke Fotokring 
Licht & Schaduw organiseert IVEBICA een 
fotowedstrijd voor jongeren van 12 tot en 
met 26 jaar. Of de foto genomen is met een 
camera of je smartphone, in kleur of zwart/
wit, bewerkt of onbewerkt … het mag allemaal. 
Ook het onderwerp kies je zelf. De inzendingen 
krijgen eind augustus een tentoonstelling in 
Depot Deluxe en in het najaar in de Academie 
voor Muziek en Woord in Hemiksem.

Download het inschrijvingsformulier van  
www.ivebica.be en stuur dit voor 14 juli samen 
met je foto’s (max. 3) via WeTransfer door naar 
cultuur@ivebica.be. Deelname is gratis.
Het reglement kan je op de website lezen.

 
Cultuurdienst - 03 871 98 24 
cultuur@ivebica.be
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MEI
Donderdag 2 mei
Hobby: haken sleutelhangers (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Vrijdag 3 mei
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17.30 uur
Liberale Dames- en Juffersbond
 03 887 23 09

3 - 5 mei
Mikman Kermis
PC de Mikman, Tolhuisstraat 32
Vrijdag om 20 uur: opening door 
Muziekkapel Chiro
Vrijdag om 20.30 uur: bodega met 
speciale bieren
Zaterdag om 20 uur: KWB 
Kaartprijskamp, deuren vanaf 19 uur
Zondag vanaf 11.30 uur: Mikman 
Restaurant door Femma (inschrijving 
afgesloten op 28/4)

Zaterdag 4 mei
Vogelkijkwandeling op 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

Dinsdag 7 mei
Wandelen Kruibeke-Bazel
Femma H. Familie
 03 887 05 95

Woensdag 8 mei
Cursus bloemschikken: stukjes voor 
communiefeest
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 9 mei
Hobby: haken sleutelhangers (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Vrijdag 10 mei
Hellvoc Bingo avond
Café Touché Hellvoc, Atletiekstraat 1, 

Hemiksem, 19.30 uur
Volleybalclub Hellvoc
 0485 329 288
 www.hellvoc.be

Zaterdag 11 mei
Open clubrit Geraardsbergen (135 km)
Start Kattenberg, parking De Griene, 
8.30 uur
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Zondag 12 mei
Memorial Taptoe voor Kathleen
Drumbands en showbands, vanaf 13 
uur, gratis
 www.schellesport.be

Maandag 13 mei
Fietsen Baksteenroute
Femma H. Familie
 03 887 73 74

Dinsdag 14 mei
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Woensdag 15 mei
Bedevaart Scherpenheuvel
Vertrek om 8 uur
OKRA
 Inschrijven: J. Leysen - 0499 742 790

Woensdag 15 mei
Creatief atelier: werken met 3D pasta 
of schilderen op canvas (deel 2)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 16 mei
Film ‘The Color purple’
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Info: 03 334 74 31

Donderdag 16 mei
Hobby: wenskaarten met Dots (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
 
Vrijdag 17 mei
Bedevaart Laarkapel
14 uur
OKRA
 03 887 44 87

Zaterdag 18 mei
Op zoek naar vossenwelpjes en 
sporen van bevers
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
met veerboot om 15 uur, terug om 20 
uur
Natuurpunt
 Inschrijven: 
yente_demaesschalck@hotmail.com

Zondag 19 mei
Aperitiefconcert ‘The Beatles’
Turnzaal Sint Lutgardisschool (ingang 
Rupelstraat), 11 uur
Zangkoor Gloria Vocalis 
 Kaarten: 03 887 88 06 - 
 walterhuyck@skynet.be

zondag 19 mei
Garageverkoop
In de straten van Schelle van 8 tot 17 
uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com

Woensdag 22 mei
Cursus bloemschikken: feestelijke 
tafelstukken
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 23 mei
Busreis Ieper
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Donderdag 23 mei
Hobby: wenskaarten met Dots (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 23 mei 
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
03 887 26 61

Vrijdag 24 mei
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur
Vief
 0475 799 386
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JUNI
Zaterdag 1 juni
Havenrondvaart met gids
KWB H. Familie
 Inschrijven: 0496 40 15 07
 willy.ronge@gmail.com

Zaterdag 1 juni
Vogelkijkwandeling op 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

Zaterdag 1 juni
Afsluittornooi voor gelegenheids-
ploegen
Vanaf 10 uur, zaalvoetbal-reglementen
 www.schellesport.be

Maandag 3 juni
Leesclub 
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Dinsdag 4 juni
Daguitstap Oostende
Kerk Sint Petrus & Paulus, 8 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Dinsdag 4 juni
Daguitstap Oostende
Kerkplein, Schelle, 8 uur
€ 23, leden € 20
S-Plus
 0478 344 379

Woensdag 5 juni
Musical 40-45
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 6 juni
Hobby: eigen werk en afwerken 
stukken
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 6 juni
Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03

Donderdag 6 juni
Bezoek moslimgemeenschap
Tawfieq vzw, Steenwinkelstraat 11, 
Schelle vanaf 17 uur
Femma Schelle Sint Petrus en Paulus
 03 844 41 34
 marlynereyniers@gmail.com

Zaterdag 8 juni
Open clubrit naar zee (220 km)
Start overzet Hemiksem, 7 uur
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Dinsdag 11 juni
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Woensdag 12 juni
Creatief atelier: juwelen, werken met 
schelpen en drijfhout
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 13 juni
Hobby: samenzijn en voorstellen 
najaar
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

14 juni
Fietsen Sint Amands
Femma H. Familie
 03 887 73 74
Frieda Mennes

Vrijdag 14 juni
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur
Vief
 0475 799 386

OPTREDENS:OPTREDENS:
Second Son Sam

Tinne & The Oltmans

Drank- en eetstanden

Muziek - Dans - Springkastelen

Zondag 
26 mei 2019

Zondag 
26 mei 2019

2 euro (vanaf 12 jaar)2 euro (vanaf 12 jaar)

Park Schelle

Van 14 tot 21 uur
Park Schelle

Van 14 tot 21 uur
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Zaterdag 15 juni
Kampioenschap Lijnhengelen
Vissen van 12.30 - 14.45 uur en 15.30 - 
17.45 uur. Uitslag 19.30 uur. Trekking 14 
juni om 18.30 in kantine Pennekenvolt. 
€ 6 (leefnetten en korrels inbegrepen).
 Inschrijven voor 14/6 - 18 uur
0477 301 880

Woensdag 19 juni
Cursus bloemschikken: zomerstuk
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 20 juni
Kermismaal
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 888 69 22

Donderdag 20 juni
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 344 379

20-21 en 22 juni 
Driedaagse Oostduinkerke
Femma H. Familie
 03 887 16 42

Vrijdag 21 juni
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17.30 uur
Liberale Dames- en Juffersbond
 03 887 23 09

Zaterdag 22 juni
Schoolfeest GBS ‘De Klim
Provinciale Steenweg 100, 
van 13.30 tot 19 uur

22-23 juni 
Hellvoc Beach
Kerkplein, van 8.30 tot 18 uur
Zondag Beachparty om 21 uur
Volleybalclub Hellvoc
 0485 329 288
 www.hellvoc.be

Woensdag 26 juni
Gezellig samenzijn en 
najaarsprogramma
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 27 juni
Stadsbezoek
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

JULI
Zaterdag 6 juli
Vogelkijkwandeling op 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

Donderdag 11 juli 
Snoepersnamiddag (taart)
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 0478 34 43 79

Donderdag 25 juli 
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 03 887 26 61

Donderdag 25 juli
Stadsbezoek
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Zondag 28 juli
Vlinder mee in Maaienhoek
Maaienhoek is een klein natuurgebied 
vlakbij de oevers van de Schelde dat 
niet vrij toegankelijk is. 13 - 17 uur 
bezoek gebied aan poort Maaienhoek, 
Scheldedijk, Schelle met om 14.30 uur 
geleide vlinderwandeling.
 info@natuurpuntrupelstreek.be

AUGUSTUS
Zaterdag 3 augustus
Open clubrit Sean Kelly Malmedy (135 
km)
Start Kattenberg, parking De Griene, 
6.30 uur
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Zaterdag 3 augustus
Vogelkijkwandeling op 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

Zaterdag 3 augustus
Fietsbedevaart Scherpenheuvel
Parochiezaal Mikman, 8 uur
Kwb H. Familie
 0485 031 253

Zaterdag 3 augustus
Barbecue
Parochiezaal Mikman, 19 uur
Kwb H. Familie
 0475 648 609

Zaterdag 17 augustus
Open clubrit naar Namen (240 km)
Start Kattenberg, parking De Griene, 
7 uur
 www.wtc-de-beren-schelle.be

17-18 augustus
Groot jeugdtornooi
Vanaf 9.30 uur
 www.schellesport.be

Donderdag 22 augustus
Zomerfeest
Huldiging 80 en 90-jarigen, PC De 
Mouterij, 14 uur
OKRA
 03 877 60 25

Vrijdag 23 augustus
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur
Vief
 0475 799386

Vrijdag 30 augustus
Daguitstap met de fiets
Vertrek Sint Petrus & Paulus, 9 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 13 56
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WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
6-13-20-27 mei
De Mouterij, 10.30 uur,  €  5 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)
6 mei, 3-17 juni
Zaal Mikman, 19.30 - 22 uur 
Femma H. Familie
 03 887 86 22

Wandelen
Mei: vertrek station Niel, 20 - 21 uur.
Juni: vertrek Gemeenteplaats 
Hemiksem, 20 - 21 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

Handwerk en/of babbel
PC De Mikman, 13 - 16 uur
Samana
 03 298 40 12

Geloofsgroep
Eerste dinsdag van de maand  
Provinciale Steenweg 64, 14.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 44 87

Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene, 
18.30 uur (65 km)
 0478 973 054
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Yoga
7-14 mei, 4-11-18 juni, 3 september
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
Fietsen 
3-10-17-24 en 31 juli
Parochiezaal Mikman, 18.45 uur
Kwb H. Familie
 0485 031 253

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

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, 
8.30 uur (Snelle Beren 105 km) en 
9 uur (ComfortBeren 80 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 1-30 en 31 mei, 10 
juni, 11-12 juli en 15-16 augustus.

Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

Maandag 16 - 20 uur 15 - 20 uur
Dinsdag 16 - 20 uur 15 - 18 uur
Woensdag 10 - 12 uur en  

13 - 20 uur
14 - 18 uur

Donderdag gesloten gesloten
Vrijdag 13 - 17 uur 15 - 18 uur
Zaterdag 10 - 12 uur 10 - 12 uur

Bibliotheek

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 
Sluitingsdagen: 1-30-31 mei, 10 juni, 11 juli en 15 augustus

Activiteiten Sport-
complex Scherpenstein
Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet 
doorgaan.
• zondag 5 mei: tafeltennistornooi
• maandag 6 mei: verkeersweek
• 10-12 mei: Creativa
• zaterdag 18 mei: schoolfeest SLS
• 22-28 mei: opstellen en afbraak voor verkiezingen
• 24-28 juni tot 17 uur: opkuis (di tot 16 uur, vr tot 12.30 uur)
• Sluitingsdagen: 1-30 mei, 10 juni, 11-12 juli en  

15-16 augustus
Jaarlijkse vakantie: van zaterdag 29 juni tot en met zondag 
4 augustus 

Ophaling afval
Restafval: 2-9-16-23-31 mei, 6-13-20-27 juni, 4-11-18-25 juli, 
1-8-16-22-29 augustus
GFT+ en PMD: 9-23 mei, 6-20 juni, 4-18 juli, 1-16-29 augustus
Papier en karton: 23 mei, 27 juni, 18 juli, 22 augustus 
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, donderdag 
9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, zaterdag 9-16 uur 
(gesloten op 30 mei, 10 juni, 11 juli en 15 augustus)
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be

Gemeenteraad en 
OCMW-raad 
• woensdag 22 mei, donderdag 20 juni en donderdag 5 

september
• 20 uur, raadzaal gemeentehuis

Juridische dienst  
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies tijdens de zitdagen van de advocaat op donderdag 
9-30 mei, 13-27 juni, 11-25 juli en 8-29 augustus telkens van 
19 tot 20 uur.
Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de 
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Noodnummers en  
meldingen
 
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

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.

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

G E M E E N T E D I E N ST E N

Sluitingsdagen: 1 mei, 10 juni



Ook Schelle feest mee! 
Varen in een oude zeilboot? Een zeemeermin ontmoeten? Door de prachtige natuur trekken met een gids? 
Ontdek zondag 16 juni de vele troeven van de Scheldevallei tijdens ‘Hoogtij – Feest in de Scheldevallei’!

Deze dag vol beleving op en rond het water belicht de bijzondere rol die ‘onze’ Schelde, het Sigmaplan en de Sigma-
natuurgebieden spelen in de klimaatverandering. 22 Scheldegemeenten stelden een feestmenu samen met meer dan 
zestig activiteiten.

Je vindt alle info terug op www.hoogtijscheldevallei.be. Ga er zeker ook eens gluren bij de buren! Grasduin tussen de vele 
activiteiten en stel je eigen Scheldedag samen. Alle activiteiten zijn gratis of zacht geprijsd. Jij feest toch mee?

Tocht met de milieuboot
Aan de aanlegsteiger in Schelle kan je inschepen voor een tocht met de milieuboot. Die neemt je mee voor een boeiende 
en leerrijke verkenning op het water. Vaar mee en kom alles te weten over het leven in en rond het water. Onderzoek zelf 
de waterkwaliteit en ook de klimaatverandering komt uitgebreid aan bod. Het programma is voornamelijk bedoeld voor 
kinderen vanaf 8 jaar.

De boot vertrekt om 10 uur, 11.30 uur, 14 uur en 15.30 uur voor een tocht van ongeveer een uur en een kwartier. Met elke 
boottocht kunnen zestig personen meevaren. Een ticket kost 4 euro, tot 18 jaar vaar je gratis mee.
Inschrijven kan tot 13 juni: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
Betalen doe je de dag zelf aan de infostand van Hoogtij op de dijk ter hoogte van de aanlegsteiger. Daar kan je ook nog 
inschrijven op eventuele vrije plaatsen.

Wandelen tussen Veer en Vliet, met volksverhalen door Schelle
Aan de infostand kan je zondag 16 juni tussen 10 en 18 uur de brochure van de wandeling ‘Tussen Veer en Vliet’ gratis 
meenemen. De tocht start aan de Veerdienst Schelle-Wintam en je kan kiezen tussen een traject van 12 of 6 km.

Door de eeuwen heen ontstonden heel wat legendes of volksverhalen rond gebeurtenissen of plaatsen in onze gemeente. 
Ze werden door jong en oud graag gelezen en beluisterd. Sommige van deze oude verhalen werden vrij bewerkt en 
gebruikt in de brochure. Verken dus het landelijke Schelle aan de hand van deze brochure en lees onderweg de verhalen 
over witte juffrouwen, spoken en waterduivels.

 Zondag 16 juni, van 10 tot 18 uur
• Schelle: infopunt aanlegsteiger, startpunt voor wandeling en boottocht
• www.hoogtij.be met programma van de 22 gemeenten

‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!’ is een initiatief van Regionaal Landschap Schelde-Durme, Rivierpark Scheldevallei en tientallen 
gemeenten en verenigingen tussen Antwerpen en Gent. Dit evenement volgt de Scheldehappening op en is mogelijk dankzij de bijdrage 
van de Europese Gemeenschap in het kader van het project life SPARC.


