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Beste Schellenaar,
Meer dan 1.100 kinderen en jongeren stappen vanaf september 
de Schelse schoolpoorten binnen. Meer dan 400 leerlingen 
hiervan komen van buiten de gemeente, hoofdzakelijk van He-
miksem en Niel. Onze Schelse scholen doen het bijzonder goed.

Goed onderwijs komt niet uit de boekjes. Het is mensenwerk. 
Het is de oogst van warme bezieling, creatieve betrokkenheid 
en geloof in jongeren en hun toekomst, elke dag opnieuw. 
Onze waardering hiervoor. Hopelijk vertrekt ieder, begeleider 
en kinderen, met een rugzak vol goede voornemens en gaat 
elkeen een kansrijk jaar tegemoet.

De Academie voor Muziek en Woord is een mooi oefenterrein 
om muzische talenten en gaven bij jouw kind te ontdekken 
en te laten ontwikkelen. Lessen sluiten aan bij de dagschool 
en gaan door in de gemeentelijke basisschool. Maak gebruik 
van deze unieke kans. Laten proeven van muziek en woord 
verrijkt de persoonlijkheid van je kind. Schrijf je kind in op 
deze waardevolle vorming voor het leven.

Duurzaam verplaatsen
Tweemaal per dag zijn 1.100 kinderen en jongeren onderweg 
naar en van de school. Deze verplaatsingen veilig en duurzaam 
laten verlopen, is de zorg en de verantwoordelijkheid van elkeen.

Het streefdoel is om meer kinderen met de fiets of te voet 
naar de school te laten komen. Elke duurzame verplaatsing 
wordt aan de schoolpoort digitaal geregistreerd in een 
beloningssysteem. Met een digitale munt kunnen kinderen 
bij plaatselijke handelaars iets aankopen. Dit concept werkt 
elders. Ons bestuur gaat er vanuit dat het ook bij ons een suc-
ces kan worden. Meer info rond het project lees je op pagina 7.

Aangepast gedrag
Meer fietsers en voetgangers veronderstelt een aangepast 
gedrag van alle weggebruikers. Ongeveer 70% van onze stra-
ten ligt in een 30 km-zone. Met een reeks grote en opvallende 
30 km-zone-stickers wordt de automobilist opgeroepen om 
die 30 km per uur te respecteren. Hopelijk rendeert deze 

inspanning. Bovenal is zorgen voor verkeersveiligheid ieders 
verantwoordelijkheid.

Een bijzondere rol hierin vervullen onze gemachtigde opzich-
ters. Met grote verantwoordelijkheidszin zorgen zij dagelijks 
voor de verkeersveiligheid op gevaarlijkere oversteekplaatsen 
in de nabijheid van de scholen. Fijn en proficiat!

Fietspooling, waarbij (groot)ouders kinderen in kleine groep-
jes en volgens afgelijnde afspraken naar en van de school be-
geleiden, versterkt de verkeersveiligheid. Neem zeker contact 
op met de schooldirectie als je hierin een stukje engagement 
wil opnemen.

Afvalwater
In het tweede gedeelte van de Hulstlei zijn riolerings- en 
wegeniswerken in uitvoering om afvalwater gescheiden op 
te vangen en ter zuivering af te voeren. Daarna moeten nog 
twee woningen en één bedrijventerrein worden ‘afgekoppeld’.

Streefdoel dit jaar is Schelle voor 100% ‘afgekoppeld’ te 
hebben. Dan verdwijnt geen druppel afvalwater nog in de 
bodem. Een immense Europese opdracht realiseerde ons 
bestuur dan. Vlaanderen heeft nog ettelijke miljarden nodig 
om tegen 2027 zo ver te staan dan Schelle.

Gemeentelijke zelfstandigheid
Reeds tweemaal keurde ons bestuur een gemeenteraadsmo-
tie goed voor het behoud van onze gemeentelijke zelfstandig-
heid en tegen een gedwongen fusie. Gemeentelijke be-
stuurskracht realiseert men niet met de steriele en simpele 
optelsom van het bevolkingscijfer van gemeenten die bij 
elkaar worden geduwd! 

Bestuurskracht steunt op slimme en goed gekozen samen-
werkingsverbanden die verschillend zijn per beleidsdomein. 
‘Hou het klein’ en ‘versterk je waar je kan en moet’: dit is 
onze beleidsvisie. Dat maakt dat onze kleine gemeente be-
stuurskrachtig is en blijft en tevens haar identiteit behoudt. 
Hiervoor gaan we tot de laatste snik. Bij een fusie zal de 
Schellenaar het gelag betalen. Hopelijk draagt elkeen deze 
boodschap verder uit.

Vergroening
Ons klimaat verandert. De voorbije warme perioden in de 
zomermaanden toonden dit overduidelijk aan. Vergroening is 
een must. Groen brengt verkoeling, slorpt CO2 op, produceert 
zuurstof, vangt fijn stof op, verwerkt water, creëert economische 
meerwaarde, draagt bij tot de gezondheid en het welbevinden, is 
dienstig voor de wetenschap, is een bron van energie, dempt het 
geluid, … Hierin kadert de maatschappelijke oproep ‘6 miljoen 
bomen extra voor Vlaanderen ... voor elke Vlaming een boom’.

VO O R W O O R D
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Voor ons bestuur is dit een evidentie. ’70 ha groen in Schelle 
of een tiende van ons grondgebied vergroenen’ is een stevige 
beleidsdoelstelling van deze bestuursperiode. Het voorbije 
plantseizoen (2018-2019) plantten we reeds 2 ha bos aan. De 
voorbereidingen lopen om het komende plantseizoen nog 
eens 2 ha aan te planten. Over twee jaar is de uitbreiding 
voorzien van nog eens 7,2 ha. Of ongeveer 11 ha bos op 3 jaar 
tijd! Het zijn bossen van de hoop en van de toekomst.

Op meerdere kleinere plaatsen gaan we ondertussen verder met 
de vergroening. Niet spectaculair, maar elke struik en elke boom 
telt. Iedereen kan een stukje bijdragen. De actie ‘Behaag Natuur-
lijk’ is een uitgelezen moment (info op pg 10). Het zou knap zijn 
mocht er in elke tuin een (fruit)boom of struik extra groeien … Zie 
je op het openbaar domein in jouw directe woonomgeving nog 
ruimte voor een extra boom, laat het ons weten.

De aanplanting van 2,2 ha miscanteus giganteus (olifantsgras) 
verwerkt jaarlijks ruim 60 ton CO2. Ons bestuur kreeg voor dit 
engagement op Belgisch niveau de publieksprijs bij de uitrei-
king van de Publica Awards! Woorden wekken, maar voorbeel-
den trekken. Weet u dat onze 2.239 laanbomen jaarlijks 71 ton 
CO2 verwerken en het overige groen nog eens 40 ton?

Ondertussen gaat het pesticidenvrij onderhoud van ons 
uitgebreid groenpatrimonium verder en dit reeds 15 jaar. Het 
is een immense opdracht die zich jaarlijks aandient. Het vergt 
heel wat inspanningen van onze groenarbeiders. Ook al kun-
nen zij niet overal tegelijk zijn en is hun werk nooit helemaal 
af, hun inzet is bewonderingswaardig!

Duurzaam wonen
De Sociale Bouwmaatschappij startte een nieuwe fase 
van dakisolatie bij 61 woningen. Er blijven dan nog een 125 
woningen te gaan. Hiervoor is de aanbesteding in voorberei-
ding. Hopelijk kunnen deze werken in 2020 opstarten. Een 
energiebesparing van 25% per woning wordt hiermee beoogd. 
Op het geheel van het woningbestand van de Sociale Bouw-
maatschappij betekent dit een jaarlijkse vermindering van de 
CO2-uitstoot van meer dan 300 ton.

De sloping van enkele verouderde woningen en panden op 
enkele plaatsen in de gemeente is gestart. Deze slopingen cre-
eren op termijn ruimte voor nieuwe eigentijdse en duurzame 
wooneenheden. Slopen om de verduurzamen!

Straat in, straat uit ziet men hoe mensen bezig zijn met de plaat-
sing van dubbele beglazing, met dak- of gevel-isolatiewerken of 
plaatsing van zonnepanelen.. Het zijn stuk voor stuk bouwstenen 
van verduurzaming. Al deze werken ondersteunt de gemeente 
met een kleine subsidie.

Wie al deze inspanningen oplijst, gecombineerd met de 
isolatie van gemeentelijke gebouwen, de plaatsing van 
zonnepanelen, de ‘verledding’ van de openbare verlichting, de 
korteketen landbouwacties, onthardingsinitiatieven, …. voelt 
aan dat er sterk en op diverse vlakken wordt ingezet op het 

verduurzamen van onze gemeente. Het is allemaal hoopvol. 
Maar het is een werk dat nooit eindigt …

Dorpskern
De twee dragende pijlers van dorpskernherwaardering (of het 
zogenaamde Dorpshart 2020 – 2030) zijn de herstructurering 
van de Fabiolalaan en de aanleg van het Vlietpark. Hoe en wan-
neer dit alles vorm zal krijgen, is in belangrijke mate afhankelijk 
van de financiële middelen. Zonder subsidies is dit niet haalbaar.

Ondertussen werd de toezegging bekomen van ongeveer € 
600.000 voor de waterbeheersingswerken in de Fabiolalaan en 
€ 400.000 voor de herinrichtingswerken aan de Vliet. Vlaams 
minister van natuur en omgeving Koen Van den Heuvel kwam 
hiervoor naar Schelle. Deze financiële ondersteuning is cruciaal 
én zeer omvangrijk. Een eindpunt mogen ze zeker niet zijn.

Op heel wat domeinen leeft er wat in deze gemeente en er 
is ook heel wat in voorbereiding. Af 
en toe moet er ook gefeest worden. 
Mensen bij elkaar brengen is erg 
zinvol. Onze jaarmarkt is hiertoe een 
mooie jaarlijkse traditie en gelegen-
heid. We kijken uit naar dit dorps-
feest op zaterdag 19 oktober!

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 Of contacteer het onthaal 
van het gemeentehuis 
op 03 871 98 30.. Jouw 
melding gaat naar 
de juiste dienst voor 
opvolging.
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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:

  18 april 2019

 » huishoudelijk reglement gemeenteraad
 » reglement toekennen eretitels aan schepenen en 

gemeenteraadsleden
 » statuten lokale ondernemingsraad, verkeersadviesraad, 

seniorenraad, mondiale raad, MINa-raad, jeugdraad, 
landbouwraad en sportraad

 » vaststelling lokale verlofdagen schooljaar 2019-2020 
GBS De Klim

 » maatregelen voor veilige oversteek A12/N177

  22 mei 2019

 » inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen', goedkeuring aanbod openbare verlichting 
door de distributienetbeheerder Fluvius 

 » samenwerkingsprotocol noodplanning
 » SAVE-charter: tweede actieplan verkeersveiligheid 

Schelle

  19 juni 2019

 » jaarrekening 2018 gemeente - budgetwijziging nr. 1
 » jaarrekening 2018 en resultaatverdeling 2018 AGB
 » ondersteuning IGEAN in kader van BVR Lokaal 

Woonbeleid
 » energiekhuis
 » jaarrekening 2018 Kerkfabriek H. Familie en St. Petrus en 

Paulus - advies

Adviesraden
 » Jeugdraad (april - juni): buitenspeeldag, sleep 

in, checklist hygiëne, subsidie- en huurverdeling, 
samenstelling jeugdraad en geluidsmeter

 » Sportraad (april - juni): fun to run, subsidies, 
vormingen, bedanking voor de vrijwilligers, 
laureatenviering,  samenstelling sportraad, 
kandidaten Gecoro, kijk ik fiets en advies Electrabelsite

 » Mondiale raad (mei): voorstelling Oeganda projects, 
verwachtingen legislatuur, verkiezen voorzitter, 
activiteiten 2019, wereldbuffet, fairtrade gemeente, 
tournée mondial en bar fair

 » Verkeersadviesraad (april): toelichting Buck-e, 
parkeerproblematiek Provinciale Steenweg 277, 
plaatsen spiegel oprit Steenwinkelstraat 77,  
Peter Benoitplein-Guido Gezelleplaats bord met 
blauwe pijl rondrijden, verkeersdrempel Tolhuisstraat, 
30km-zone Kapelstraat vanaf Fabiolalaan richting 
Heidestraat, invalidenparkeerplaatsen Heidevelden 
en buurtweg 34 plaatsen borden 30km-zone.

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 het infoblad via 
info@schelle.be of aan het onthaal van het gemeentehuis.

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen:
Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd)
23 september: Victor Mennes en Josephina Verschueren
29 september: Klaus Boumans en Jacqueline Dupont
30 oktober: Lodewijk Govaerts en Rita Van Bruysel
31 oktober: Jean Mampaey en Yvette Van de Velde

Van harte proficiat met jullie huwelijk
Jo Meul en Vanessa Noens
Tommy Verschoore en Eléonore Cavaliere 
Peter Symus en Sabine Brouhon 
Danny Frans en Carina De Jonghe
Maarten Cochez en Yana Anken 
Kristof De Man en Anneleen Verstrepen
Arnout Janssens en Véronique Cassan
Jesto De Wilde en Leen Van Hoof
Kris De Keersmaecker en Novita Lema
Marthinus Griesel en Sofie Kyriacou
Sebastian Kuzma en Jolanda den Ridder

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S
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Sport na school
Sporten voor minder dan 1,5 euro per week? Dat kan 
door deel te nemen aan het project ‘Brede School 
met sportaanbod’ en de aankoop van een Sport Na 
School-pas (SNS).

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen elke 
weekdag vlak na de schooluren sporten. Er is keuze 
uit verschillende sporttakken:
• fitness @Go Fit Boom & Bornem, Gymtonic to be fit, …
• 5 keer skiën en/of snowboarden @Aspen
• schaatsen @Ice Skating Center Mechelen
• zwemmen @Rivierenland, Waterperels Lier, Zwembad 

Breeven, …
• trampolinespringen @Jump Univerz, Arenal 

Mechelen, …
• en nog veel meer.

Dankzij de medewerking van Sport Vlaanderen, 
Moev en de sportdiensten is het mogelijk om dit 

te realiseren tegen een (heel) lage kostprijs. Een 
SNS-pas kost 45 euro voor 30 weken of 30 euro voor 
15 weken sporten. Bij financiële beperkingen kan je 
beroep doen op het vrijetijdsparticipatiefonds via het 
OCMW.

De leerlingen kopen deze pas op www.sportnaschool.
be, via de app of via de sportleerkracht op school.

Dag van de 
jeugdbeweging
Op vrijdag 18 oktober nemen de jeugdraad en dienst 
vrije tijd deel aan de ‘Dag van de jeugdbeweging’.

Vanaf 7 uur kunnen Schelse jongeren of jongeren 
die in Schelle naar school gaan aan de voorkant van 
het gemeentehuis (Fabiolalaan) aanschuiven voor 
een gratis ontbijt. Als je in het uniform van jouw 
jeugdbeweging komt, is er een kleine verrassing!

Zappos herfstvakantie
Maandag 28 oktober start de herfstvakantie en doen 
we met de Zapposdagen weer leuke dingen! Begin 
oktober wordt het boekje uitgedeeld in de lagere 
scholen van Schelle (in de Sint-Lutgardisschool enkel 
digitaal). Ook op Facebook en de website vind je dan 
alle informatie.

Zomervakantie 2019
Om onze zomerwerking te verbeteren horen wij graag 
je mening. Opmerkingen, ideeën of suggesties mag je 
doorgeven aan de dienst vrije tijd: vrijetijd@schelle.be.

Rupeljoeng, voor tieners 
van 12 tot 16
De gemeenten Rumst, Boom, Niel en Schelle slaan 
de handen in elkaar om samen een werking voor 
jongeren tussen 12 en 16 jaar uit de grond te stampen.

Woensdag 30 oktober van 14 tot 17 uur staat een 
lasershoot in Kontich (Base) op het programma. 
Deelnemen kost € 17. Meer info volgt via facebook en 
de website van de gemeente.

vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
inschrijven via www.schelle.be
Zoek Rupeljoeng ook op facebook
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Veilig oversteken met  
de gemachtigd opzichter
Een gemachtigd opzichter (GO) zet zich vrijwillig in voor de verkeersveiligheid en laat groepen voetgangers 
veilig de straat oversteken. Ook in Schelle staan Sandra Luypaerts, Ann Van Gorp, Gerda Andries, Greetje Wils, 
Johanna De Bruyn en Kurt Roggeman vanaf 2 september paraat.

‘Het is onze opdracht om kinderen, 
senioren en personen met een handicap 
veilig te laten oversteken,’ verduidelijkt 
Gerda. ‘Wij schatten de verkeerssituatie 
in en zoeken oogcontact met alle 
bestuurders om hen te laten stoppen.’

Stopbord
‘Om dan het verkeer stil te leggen, 
steken we het C3-stopbord omhoog en 
stappen de rijbaan op,’ vult Greetje aan. 
‘In het midden van de straat strekken 
we onze arm met het bord horizontaal 
en dan mogen voetgangers oversteken. 
Wanneer iedereen veilig over is, 
stappen we terug richting voetpad 
met het stopbord omhoog. Als we op 
het voetpad staan, kan het verkeer op de rijbaan zijn weg 
verderzetten.’

Spoorweg
Ann stipt enkele belangrijke regels aan. ‘Wij helpen enkel 
kinderen, senioren en personen met een handicap bij 
het oversteken. Voor anderen kunnen wij het verkeer niet 
stilleggen. Fietsers begeleiden we alleen als zij naast hun 
fiets op het zebrapad stappen.’

Johanna De Bruyn staat op het kruispunt 
Steenwinkelstraat/Provinciale Steenweg. ‘Als de slagbomen 
van het station openen, willen heel wat mensen hun weg 
verderzetten. Om dit druk moment in goede banen te 
leiden, hou ik op het voetpad de voetgangers en fietsers 
tegen om hen in een grotere groep te laten oversteken.

Spijtig genoeg zie ik mensen de sporen al oversteken op 
het ogenblik dat de slagbomen openen. Dit is een slecht 
voorbeeld voor alle jongeren die dan staan te wachten. Je 
mag enkel over als de slagboom volledig omhoog staat en 
het witte knipperlicht brandt. Ik hoop dat vanaf september 
iedereen zijn verstand gebruikt en even geduld heeft.’

Waardering
Als je elke dag aan het zebrapad staat, ben je snel een 
vertrouwd gezicht. ‘De interactie met de kinderen is leuk,’ 
beamen Kurt en Sandra. ‘Een dankjewel doet altijd deugd. 
We krijgen soms ook tekeningen of een geschenkje. We 
zijn fier dat we mee instaan voor de veiligheid in onze 
schoolomgevingen.’

Sandra, Ann, Gerda, Greetje, Johanna en Kurt (vlnr)  
zorgen vanaf 2 september voor een veilige oversteek.  

Een engagement dat applaus verdient!

Taken van een GO?
• Kan het verkeer stilleggen om kinderen, senioren en 

personen met een handicap te laten oversteken.
• Kan hen verbieden om over te steken zolang de 

verkeersomstandigheden niet optimaal zijn.
• Mag enkel fietsers laten oversteken die naast hun 

fiets stappen.

GO is herkenbaar aan
• het reflecterend stopbordje C3 op steel
• de nationale driekleuren armband met de naam 

van de gemeente aan de linkerarm
• een fluojas of hesje is niet verplicht maar wel aan 

te raden.

Tips voor ouders
• Gebruik als ouder steeds een oversteekplaats met 

GO.
• Neem nooit zelf het initiatief om over te steken 

maar wacht totdat de GO het verkeer stillegt en 
een teken geeft om over te steken.

• Wil je oversteken met de fiets, stap dan naast je 
fiets het zebrapad over.

Verplichtingen voor andere 
weggebruikers
• Als een GO het verkeer stillegt moet elke 

bestuurder stoppen, ook (brom)fietsers die op de 
weg of het fietspad rijden.

• Weggebruikers moeten de aanwijzingen van de GO 
opvolgen.
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Buck-e: digitale munten voor wie met  
de fiets of te voet naar school komt

Sensibiliseringscampagnes om 
kinderen naar school te laten 
fietsen of wandelen, richten zich 
vaak tot de ouders. Met Buck-e 
zoekt het gemeentebestuur naar 
een andere aanpak en wil ze de 
kinderen sensibiliseren via een 
beloningssysteem. 

Het bestuur wil zo investeren 
in meer verkeersveiligheid en 
een betere luchtkwaliteit aan de 
schoolpoort door minder auto’s. 
Ook de gezondheid van de kinderen 
zal verbeteren door hen te laten 
bewegen.

Punten voor trappers en 
stappers
De gemeente werkt samen 
met innovatielab The Studio en 
het IT-bedrijf Flow Pilots een 
beloningssysteem uit voor de 
leerlingen van GBS De Klim en Sint-
Lutgardisschool die met de fiets of 
te voet naar school komen. Aan het 
begin van het nieuwe schooljaar 
ontvangen ouders via de school 
een uitnodiging om hun kind te 
registreren voor dit project.

Leerlingen die aan de campagne 
deelnemen, krijgen een chip die 
ze bevestigen aan hun boekentas 
of fiets. De chip communiceert 
met een ‘ontvanger’ op school. Die 
ontvanger ‘leest’ de chip zodra een 
leerling de school binnenkomt. 
Telkens een leerling naar school 
fietst of wandelt, verdient hij 
punten. Een algoritme berekent 
het aantal punten per fietsrit of 
wandeling. Het houdt daarbij 
onder andere rekening met de 
weersomstandigheden en het 
seizoen.

Digitale munt
De verdiende punten worden 
omgezet in digitale munten die de 
kinderen daarna kunnen verzilveren 
bij gemeentelijke activiteiten of 
lokale handelaars. De applicatie 
werkt met een persoonlijk rapport. 
Daar zien de leerlingen en hun 
ouders hoeveel bucks ze spaarden, 
hoeveel kilometers ze reden en 
hoeveel brandstof ze bespaarden.

De gemeente en scholen zien via een 
handig platform hoeveel brandstof 
gezinnen besparen, hoeveel 
kilometers werden afgelegd per fiets 
en te voet en hoeveel CO2- uitstoot 
werd vermeden. Deelnemende 
Schelse handelaars downloaden 
een mobile app. De app bevat een 
kassamodule waarmee de kinderen 
op vertoon van een betaalkaartje 
hun digitale munten kunnen 
spenderen. Zo ondersteunt het 
project ook de lokale economie.

Verkeersveiligheid rond 
scholen
Een belangrijk beleidspunt van 
de gemeente was steeds de 
verkeersveiligheid rond scholen. De 

infrastructurele ingrepen dateren 
reeds van 2005. Deze heraanleg 
dwingt de 30 km-normen effectief 
af. De VZW Voetgangersbeweging 
promoot onze schoolomgevingen als 
het schoolvoorbeeld. Er werd slechts 
één ongeval gemeld ook al komen 
hier dagelijks 800 leerlingen samen 
aan de schoolpoorten. Inzetten 
op minder auto’s in de omgeving 
van de scholen is nodig om 
fietsers en voetgangers een groter 
verkeersveilig gevoel te geven.

Het systeem Buck-e werd als 
proefproject met succes getest in 
Bonheiden en Peer. In Bonheiden 
steeg het aantal wandelaars 
en fietsers onder de leerlingen 
spectaculair van 12 naar 62%. Ze 
overtuigen elkaar om vaker de 
fiets te nemen of te voet te gaan. 
Bovendien motiveren ze hun ouders 
om de wagen thuis te laten. De 
kinderen trekken de ouders mee 
in dit verhaal. Dit effect willen we 
ook in Schelle realiseren in nauwe 
samenwerking en overleg met onze 
scholen, leerkrachten, ouderraden, 
leerlingen en lokale handelaars.
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Gezocht:
verwarmings- 
coaches
Wil je dit najaar graag gezinnen helpen en hen coa-
chen bij het zuinig verwarmen? Dat kan! Dit najaar 
zet Schelle en de provincie Antwerpen opnieuw in op 
optimaal verwarmen. Want door bewuster te verwar-
men kan je heel wat energie besparen.

Als vrijwilliger ga je op huisbezoek bij geïnteresseer-
de huishoudens in jouw (buur)gemeente. Je geeft 
hen tips op maat en helpt hen bij het zuinig instellen 
van hun verwarming.

Kan jij ook coach worden?
‘Natuurlijk, je moet geen verwarmingsspecialist 
zijn om als coach aan de slag te kunnen. We zoeken 
mensen met een interesse in energiebesparing en 
veel zin om bij te leren. Want we zorgen voor heel 
wat ondersteuning vanuit de provincie: een oplei-
ding, verzekering, materiaal en checklists om mee 
te nemen naar de huisbezoeken,’ licht Karin Van der 
Auwera, projectverantwoordelijke toe. 

  Meer weten?
• Bekijk dan zeker de getuigenissen van Roger, 

Björn en Patrick op www.provincieantwerpen.
be > verwarmingscoach. Daar vind je ook de 
volledige vacature.

• Inschrijven kan tot 30 september via het  
online invulformulier of een mail naar  
verwarmingscoaches@provincieantwerpen.be.

Doe mee aan de  
zwerfvuilactie 
Zaterdagvoormiddag 21 september gaan we opnieuw de 
uitdaging aan om op enkele locaties zwerfvuil op te rui-
men tijdens de World Clean Up Day.

Bij de start krijg je het nodige materiaal zoals een afvalknij-
per en vuilzak. In kleine groepen trekken we dan door het 
centrum met de keuze uit een korte en langere wandeling. 
Nadien staat er een drankje klaar in het gemeentehuis. 
Jong en oud zijn van harte welkom!

Afval dumpen doe je niet
Verspreid over de gemeente staan kleine vuilnisbakken 
waar zwerfvuil (een snoepwikkel, leeg drankblikje of 
picknickresten) in thuis hoort Deponeer dit zwerfvuil in de 
vuilbak, neem het mee tot aan de eerstvolgende vuilbak of 
hou het bij tot je weer thuis bent.

Helaas merken we dat een vuilnisbakje ook vaak extra 
afval veroorzaakt in de omgeving. Wie afval dumpt langs 
de openbare weg of wie zijn huisvuil in de straatvuilbakjes 
propt, beschouwen we als sluikstorter. Een mobiele camera 
registreert sluikstorten. Dit dulden we niet en daarom 
volgt bij vaststelling een boete en rekenen we de opruim-
kost door aan de dader.

  
• zaterdag 21 september, 10 - 13 uur
• verzamelen aan de hal van het gemeentehuis (kant 

Fabiolalaan)
• info: milieu@schelle.be - 03 871 98 25

Word jij ook een verwarmingscoach?
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Eerste hulp bij afvalophaling 
• Igean, onze afvalophaler, maakte het makkelijker 

om een melding door te geven rond afvalopha-
ling of het recyclagepark. Surf naar www.igean.
be/contacteerons en ontdek de nieuwe lay-out. 
Op het formulier geef je alle informatie in waar-
door Igean aan de slag kan.

• Voor meldingen rond de ophaling van het rest-
afval kan je terecht op de gemeentelijke milieu-
dienst (milieu@schelle.be - 03 871 98 52).

• De gemeente kan grof huisvuil ophalen dat je 
zelf niet naar het recyclagepark kan brengen. De 
ophaling door de gemeentediensten gebeurt op 
woensdag. Je kan tot uiterlijk dinsdagmiddag 12 
uur inschrijven voor ophaling op woensdag via de 

milieudienst (milieu@
schelle.be - 03 871 98 25). 
De ophaling gebeurt 
tegen een in functie van 
de aard en het volume 
van de aangeboden 
fractie. De tarieven vind 
je op www.schelle.be.

• Via de Recycle app krijg je snel en efficiënt info 
over wijzigingen in de ophaalkalender. Deze app 
is gratis beschikbaar voor iPhone en Android.

• Plaats het huisvuil ten vroegste de dag voor de 
ophaling ‘s avonds om 19 uur duidelijk zichtbaar 
op de stoep.

Eetbaar groen 
Op vraag van de provincie Antwerpen ontwikkelde 
de Universiteit Antwerpen een Keuzewijzer Eetbaar 
Groen. Schelle is de eerste gemeente die hiermee 
aan de slag gaat. Voor dit pilootproject stelt Europa 
subsidies ter beschikking. De provincie stelde dit 
instrument in juni voor in volkstuin Aerdborg.

Van stadslandbouw, over geveltuin en voedselbos, tot 
zelfpluktuinen: stap voor stap komt een gemeente met de 
Keuzewijzer tot de meest geschikte en haalbare invulling 
voor haar beschikbare gronden. De focus op ‘eetbaar groen’ 
zorgt voor een dubbele winst: naast de vergroening is ook 
de voedselproductie een extra meerwaarde voor de omwo-
nenden.

Dat de Keuzewijzer in Schelle werd voorgesteld, is niet toe-
vallig. Er zijn al een tijdje initiatieven rond eetbaar groen 
bezig waaronder de volkstuin Aerdborg en de Plukboer-
derij. Sinds 2016 tuinieren in de volkstuin 75 inwoners en 
er zijn nog inwoners vragende partij. Zij willen ook aan de 
slag in het groen. Ondanks de kostprijs die hieraan voor 
de gemeente verbonden is, zijn er ook heel wat kansen. Zo 
bevorderen dergelijke initiatieven de sociale cohesie, het 
klimaat en de beleving in onze gemeente.

De mogelijkheden voor nieuwe projecten rond eetbaar 
groen worden de komende maanden aan de hand van de 
Keuzewijzer en onder begeleiding van de provincie verder 
bekeken. In de eerste fase wordt de beschikbare groene 
ruimte in kaart gebracht en wordt er een locatieplan opge-
maakt. Nadien kan men met de keuzewijzer op zoek gaan 
naar de meest geschikte vorm van eetbaar groen voor die 
locatie. De laatste stap is de uitwerking van een concreet 
project.

Naast deze korteketen landbouw is in Schelle ook ‘De Buur-
derij’ actief. Hier kan je wekelijks eten bestellen afkomstig 
van de producenten uit de omgeving.

  
milieu@schelle.be

Geen nieuwe sorteerregels: blauwe zak 
Via de media vernam je misschien dat een heleboel plastic 
verpakkingen extra in de PMD-zak (blauwe zak) zullen 
mogen worden ingezameld. Maar dat geldt nog niet voor 
gemeenten binnen het IGEAN-werkingsgebied.

Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap inge-
voerd over het hele land. Zo krijgt iedereen de tijd om zich 
goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers veel 
partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaal-
bedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Het kan dus 

dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteer-
regels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.

Wanneer dan wel?
Er is nog geen concrete timing voor de invoering van de 
'nieuwe blauwe zak' in Schelle. Je krijgt tijdig alle info via de 
IGEAN-kanalen en de gemeentelijke informatiebronnen.

Tot dan blijven de gekende sorteerregels gelden. Hoe 
moest dat ook al weer? Klik op www.igean.be door naar 
afvalinzameling of kijk op de afvalkalender.
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Per pakket Prijs Aantal Totaal

1. Houtkant 9,50

2. Houtkant natte gronden 8,50

3. Geschoren haag 18,00

4. Doornhaag 18,00

5. Bloesem- en bessenhaag 19,00

6. Veldesdoornhaag 20,00

7. Meidoornhaag 19,00

8. Bijenbosje 9,00

9. Vogelbosje 4,00

10. Taxushaag 16,00

11. Haagbeukhaag 20,00

12. Beukenhaag 24,00

Per plant/boom/bijenhotel Prijs Aantal Totaal

13. Hop 5,00

14. Wilde kamperfoelie 5,00

15. Bosrank 5,00

16. Knotwilgpoot 3,00

17. Kweekpeer 42,00

18. Vogelkers 44,00

19. Pruim Belle de Louvain 20,00

20. Kers Lapins 20,00

21. Appel Elstar 20,00

22. Peer Doyenné du Comice 20,00

23. Bijenhotel 20,00

Totaal:

Behaag … natuurlijk 2019
Schelle en de MiNa-raad verlenen graag hun medewerking aan de 26ste ‘behaag natuurlijk-actie’ van  
Natuurpunt. Het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaatsen van bijenhotelletjes en het 
blijvend promoten van een vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuin brengt veel leven in de tuinen.  
Maak je keuze uit het aanbod van 2019 en vul het bestelformulier in.

Hoe bestellen?
• Bezorg het bestelformulier uiterlijk 31 oktober 2019 op 

het gemeentehuis samen met de betaling (cash).
• Of schrijf het totaalbedrag over op rekening BE70 0013 

5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met vermelding: 
Behaag 2019 Schelle en de naam van de besteller. Mail je 
bestelformulier naar info@natuurpuntrupelstreek.be. Je 
bestelling is definitief als je een retourbericht ontvangt. 
 
Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips zijn 
te verkrijgen op het gemeentehuis of op www.natuur-
punt.be/behaag

Wanneer afhalen?
Vrijdag 6 december tussen 15 en 16.30 uur op de parking 
van het gemeentehuis Schelle (inrijden via Leopoldstraat).

Infomomenten
• De levende tuin: zaterdag 14 september van 14 tot 17 uur, 

Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel
• Meer bomen, struiken en bloemen in je tuin: maandag 14 

oktober van 20 tot 22 uur, Sint-Bernardusabdij Hemiksem 
Deelname: € 2 
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be

 
Natuurpunt Rupelstreek 
0476 39 19 94 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Bestelformulier Behaag ... natuurlijk 2019    
 
Naam .....................................................................................................................................................................................Tel/GSM. ........................................................................................................................................................  

Adres  ........................................................................................................................................................................................... E-mail ........................................................................................................................................................  

bestelt volgende planten:

Bestelvoorwaarden:
• Je plant het plantgoed aan binnen de grenzen van de gemeente.
• Je betaalt bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de 

besteller.
• Dit aanbod mag je niet voor beroepsdoeleinden gebruiken.

De besteller verklaart zich akkoord met deze 
bestelvoorwaarden.   

Datum en handtekening:

✂
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Routeplan 2030 
mobiliteitsplan voor de toekomst
Schelle is één van de 32 gemeenten die samen de Vervoerregio Antwerpen vormen. In deze regio wonen, 
leven en werken meer dan één miljoen mensen. Dat lokt heel wat verplaatsingen uit die druk zetten op 
de leefbaarheid en bereikbaarheid van de hele Antwerpse regio.

Omdat de huidige mobiliteitsvoorzieningen tegen 
hun limieten aanbotsen, moeten we nu belangrijke 
keuzes maken. Dat doen we samen met de andere 
gemeenten, burgerbewegingen, de Vlaamse overheid en 
mobiliteitsaanbieders.

De basisprincipes achter Routeplan 2030:
• de gebruiker staat centraal
• doordachte en goed afgestemde netwerken voor alle 

vervoersmiddelen
• intelligente knooppunten om die netwerken te ver-

binden
• mobiliteitsoplossingen van deur tot deur.

Ontdek op de website www.routeplan2030.be hoe 
we rond mobiliteit in de Vervoerregio Antwerpen 
samenwerken.

Nieuwe deelwagen  
voor inwoners

AGB Fluctus stelt aan de inwoners van Schelle 
een deelwagen ter beschikking. De auto kan op 
werkdagen tussen 19 en 2 uur worden ontleend 
en in het weekend van vrijdagmiddag 13 uur tot 
zondagnacht 2 uur. De gebruiker kan de auto 
maximaal één volledig weekend per half jaar lenen.

De standplaats van de wagen is het binnenplein van 
het gemeentehuis. De deelwagen kan enkel gebruikt 
worden door geregistreerde gebruikers. Zij betalen 
een waarborg van 75 euro en een vergoeding per 
gebruik en km.  
Het reglement lees je na op www.schelle.be  
(zoek op autodelen).

 Inschrijven
onthaal@schelle.be – 03 871 98 

Aanpassing 
verkeersregels
Door de inwerkingtreding van 3 wetten, afgekondigd op 
13 april 2019, werden een aantal verkeersregels aangepast. 
Deze aanpassingen komen voornamelijk de zwakke 
weggebruikers ten goede.

De nieuwe maatregelen zijn onder andere:
• drie- en vierwielers met een breedte van maximum 1 

meter worden per definitie gelijkgesteld met fietsen
• maximumsnelheid voor de ‘gemotoriseerde voortbewe-

gingstoestellen’ (elektrische steps, rolstoelen of hover-
boards) verhoogt van 18 naar 25 kilometer per uur

• jonge fietsers van minder dan 10 jaar (in plaats van 
minder dan 9 jaar) mogen de trottoirs en de verhoogde 
bermen gebruiken; de grootte van de fiets is niet langer 
een criterium

• buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders van 
auto’s of motorfietsen een zijdelingse afstand laten van 
ten minste 1,50 meter tot fietsers en bromfietsers . Bin-
nen de bebouwde kom is dit 1 meter (niet gewijzigd).

• de mogelijkheid om met twee naast elkaar rijden wordt 
uitgebreid naar bestuurders van speed pedelecs

• de afstand waarbinnen het verplicht is om de oversteek-
plaats voor voetgangers te gebruiken, wordt terugge-
bracht van 30 m tot 20 m.

www.wegcode.be is een betrouwbare website om 
antwoorden te zoeken rond verkeersregels.
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Zorg dat je niets 
mist door griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep 
krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf 
half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je 
huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheids-
problemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, 
lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door 
griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf 
half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te 
krijgen in de winter. 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezond-
heidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus 
dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is 
het zelfs  gratis.

Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en 
hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je 
huisarts.

www.griepvaccinatie.be

Schelle ondertekent charter 
‘Gezonde Gemeente’.
Dinsdag 14 mei ondertekende Schelle samen 
met andere gemeenten uit regio Mechelen 
het charter ‘Gezonde Gemeente’. Hiermee 
tonen we ons hernieuwd engagement om 
werk te maken van een structureel preventief 
gezondheidsbeleid. 

Gedurende de vorige legislatuur werkten de Gezonde 
Gemeenten uit de regio van Logo Mechelen vzw al 
een lokaal gezondheidsbeleid op maat van hun eigen 
gemeente uit. De vernieuwde intentieverklaring geeft 
de besturen de kans om de komende jaren verder te 
groeien als Gezonde Gemeente. 

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams 

Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s met de 
steun van de Vlaamse overheid.

Waar vind je een 
AED-toestel?
Een automatisch externe 
defibrillator of AED is een 
draagbaar toestel dat een 
elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbe-
dreigende hartritmestoor-
nissen. De AED analyseert 
het hartritme van het 
slachtoffer en bepaalt auto-
matisch of een stroomstoot 
het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt 
je door de reanimatie tot professionele hulpverleners 
het van je overnemen.

Je vindt een openbaar AED-toestel:
• hoek Kattenberg - Provinciale Steenweg
• naast de ingang van de GBS De Klim op de Provinciale 

Steenweg
• naast de ingang van de Sint-Lutgardisschool in de  

Peperstraat
• aan taverne K’eet nabij de speeltuin en de sporthal
• aan PC De Mikman in de Tolhuisstraat.
• aan Kapelstraat 140 (Schelle Sport)

Lieve Troch (Logo Mechelen) en burgemeester Rob Mennes 
tonen het ondertekende charter ‘Gezonde Gemeente’.
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Samen stoppen met roken?   
Je beste stoppoging ooit 
Woensdag 6 november start de gemeente in samenwerking met Logo Mechelen een rookstopcursus in groep. 
Je krijgt alle informatie over deze aanpak tijdens de gratis en vrijblijvende infosessie op woensdag 2 oktober.

‘Zo’n groepscursus is een mix van groepstherapie met 
ruimte voor een individueel programma,’ vertelt taba-
koloog en cursusbegeleider Marouschka Beckers. ‘Het 
verbaast me telkens weer hoe snel een groepsdynamiek 
op gang komt en hoe rokende lotgenoten elkaar vinden 
en aanmoedigen om de sigaret definitief uit hun leven te 
bannen.’

Met deze groepsaanpak wordt stoppen geen eenzame 
strijd tegen de sigaret. De begeleiding schenkt veel aan-
dacht aan het verhogen van eigen inzichten in de rookver-
slaving, het versterken van de motivatie, het wegwerken 
van twijfels en het voorbereiden op de eerste rookstopdag. 

Na deze gezamenlijke rookstop leert de groep omgaan met 
eventuele ontwenningsverschijnselen en vaardigheden 
om rookdrang en goesting in een sigaret in te tomen. De 
tabakoloog houdt tijdens de cursus de motivatie van de 
deelnemers scherp. Maar uit evaluatie blijkt dat de steun 

die rokers bij elkaar vinden, toch wel de allerbelangrijkste 
succesfactor is van deze groepsaanpak.

De Vlaamse overheid vergoedt grotendeels jouw deelname 
aan de cursus. Je betaalt zelf nog € 48 voor de hele cursus. 
Heb je een statuut van verhoogde tegemoetkoming? Dan 
betaal je slechts € 24.

Speeltuin park rookvrij
Kinderen en jongeren hebben het recht om rook-
vrij op te groeien. Om te kunnen spelen en zich te 
amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. 
Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag en 
ook roken valt daaronder. Daarom ondertekende 
het gemeentebestuur de Alliantie voor een Rook-
vrije Samenleving met een engagement om samen 
werk te maken van een eerste Generatie Rookvrij.

Generatie Rookvrij wil een brede beweging op gang 
trekken die ijvert voor meer rookvrije omgevingen, 
daar waar veel kinderen en jongeren komen. Elke week 
beginnen in België honderden kinderen te roken. Aan 
de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet 
roken. Tegelijk tellen we ongeveer 40 tabaksdoden per 
dag in België.

Maar stel nu dat we de logica achter ‘zien roken doet 
roken’ doorbreken. Rookvrij als de nieuwe norm. Zo be-
schermen we kinderen en jongeren tegen de verleiding 
om te starten met roken. Jouw bijdrage? Niet roken in 
de buurt van kinderen en jongeren. Haalbaar, toch?

Scholen en speeltuin park rookvrij
Als eerste actie bezorgde het gemeentebestuur aan 

GBS De Klim en de 
Sint-Lutgardisschool 
borden met ‘hier leer 
ik rookvrij’. De borden 
worden aan de ingan-
gen opgehangen om 
ouders en bezoekers er op te wijzen dat er binnen de 
schoolpoort niet gerookt mag worden.

Een tweede stap is het rookvrij maken van de speeltuin 
in het park vanaf woensdag 25 september. Er komt aan 
de ingang een bord ‘hier speel ik rookvrij’. Aan rokers 
wordt gevraagd om op deze kindvriendelijke plaats niet 
te roken (ook geen e-sigaret) en enkel uit het zicht van 
de kinderen te roken.

Na de evaluatie van deze acties worden nieuwe stappen 
gezet in overleg met de verschillende adviesraden.

• Kom naar de gratis en vrijblijvende infosessie op 
woensdag 2 oktober om 20 uur in de hal van het 
gemeentehuis.

• Leer stoppen én volhouden in acht sessies op 6-13-
20-27/11, 11/12, 8-29/1 en 19/2 telkens van 20 tot 21.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Schelle.

Inschrijven voor de infosessie en/of groepscursus: 
onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Generatie Rookvrij wil kinderen en jongeren 
beschermen tegen de verleiding om te beginnen 
roken. Doel is een eerste rookvrije generatie te 
creëren. 
Meer info op www.generatierookvrij.be.
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Wist je dat er 50 nationaliteiten in onze 
gemeente wonen!

Proeven van wereldbuffet
Zaterdag 28 september kan je kennismaken met 
jouw buren uit de hele wereld. De Mondiale 
Raad organiseert dan in samenwerking met de 
gemeente een wereldbuffet.

We willen alle verschillende nationaliteiten die in 
Schelle wonen bijeenbrengen om samen te eten en te 
praten. Ben je benieuwd naar al die verhalen, dan ben 
je meer dan welkom.

Aan de ontbijttafel schuif je gratis aan. Breng wel 
een gerecht mee om te delen op het wereldbuffet. De 
mondiale raad zorgt voor koffie, thee, water, fruitsap. 
Het eten delen we samen.

• zaterdag 28 september van 10 tot 13 uur
• hal gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
• inschrijven (liefst voor 20/9): onthaal@schelle.be of 

0474 29 60 90 (Maria Van Hoofstat)
Wereldbuffet op zaterdag 28 september 2019 

doorlopend  van 10 tot 13 uur
 Zet je gerecht mee op het Wereldbuffet 

Plaats: gemeentehuis Schelle
 Mondiale Raad Schelle ism Gemeente Schelle heet je welkom!

M
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k  
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nis  met  uw  buren

u it  de hele werel
d

Inschrijven kan via onthaal@schelle.be

Amnesty International 
schrijfavond 
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 17 september en 15 oktober vrij 
komen schrijven tussen 18.15 en 19.50 uur.

Er ligt een modelbrief klaar die je alleen hoeft over te 
schrijven en te ondertekenen. Pen, papier, omslag, post-
zegels zijn aanwezig. Samen schrijven bij een tasje kof-
fie, thee of een glaasje water, zo dragen wij ons steentje 
bij aan een rechtvaardige wereld.

Brieven schrijven is wel degelijk een sterk actiemiddel 
om gerechtigheid te brengen. Bekijk de website op 
www.aivl.be klik op Nieuws en ga dan door naar goed 

nieuws. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er 
gemiddeld 29 deelnemers. Ons aantal schrijvers stijgt 
gestaag. Kom je ons ook vervoegen? Altijd welkom!

  
Maria Van Hoofstat 
0474 29 60 90
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Hoe wonen we in de toekomst?
De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen 
ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik.

De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk 
om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. 
De eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan 
Ruimte Antwerpen noemen we de conceptnota. Ze bestaat 
uit een strategische visie voor de lange termijn en een set 
van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor 
de uitvoering van de visie.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis 
of op elk gemeentehuis en erop reageren. Ze is ook te vin-
den op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.
Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkin-
gen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren doe je 
op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augus-
tus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputa-
tie van de provincie Antwerpen op één van de volgende 
manieren:
• per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
• per aangetekend schrijven aan de deputatie van de 

provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 
Antwerpen

• door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

• door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de 
infomarkten, tussen 19 en 21 uur:

 - donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) pro-
vinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 
2018 Antwerpen

 - maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De 
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

  
Blijf op de hoogte
Benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitie-
ve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de 
nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/beleidsplan-
ruimte. 
Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele infor-
matie over het proces en de aankondiging van toekomstige 
inspraak- en participatie-initiatieven.

Duurzaam bouw- en verbouwadvies Kamp C 
Heb je vragen bij je (ver)bouwplannen? Ga dan 
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.

Het (ver)bouwadvies gaat door van 13 tot 17 uur in:
• Niel: 26 september
• Schelle: 7 oktober
• Aartselaar: 21 oktober
• Rumst: 4 november

   
Inschrijven is noodzakelijk: 
ro@schelle.be - 03 871 98 47
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Veldloop voor jong en oud 

In het kader van de Vlaamse veldloopweek organiseren de dienst vrije tijd en de sportraad een veldloop 
op woensdag 25 september aan de sporthal. De start is voorzien om 13.30 uur. Kom samen mee bewegen. 
Deelnemen is gratis! Inschrijven doe je voor 19 september. 

Jogging
• Doelgroep: kleuters en lagere school
• Afstand: kleuters, 1ste en 2de leerjaar lopen 600 meter, 

3de t.e.m. 6de leerjaar lopen 800 meter
• Inschrijven: bij turnleerkracht van de school

Ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten mogen 
meejoggen. Dit is geen wedstrijd maar een leuke manier 
om te bewegen. De kinderen kunnen deelnemen aan de 
jogging of de wedstrijd.

Scholenveldloop
• Doelgroep: 6 - 12 jaar
• Afstand: 1ste en 2de leerjaar lopen 600 meter, 3de t.e.m. 

6de leerjaar lopen 800 meter
• Inschrijven: bij turnleerkracht van de school

Omdat meedoen belangrijker is dan winnen ontvangt 
elke deelnemer een verrassingspakket en medaille. Per 

leeftijdsjaar worden ook drie prijzen verloot onder de 
deelnemende kinderen. De school met procentueel het 
meest aantal deelnemers ontvangt de wisselbeker. De twee 
klassen met procentueel het meest aantal deelnemers 
(leerlingen + leerkrachten) winnen iets extra. Dus moedig 
je klasgenootjes en leerkrachten aan om mee te doen!

Loopwedstrijd
• Doelgroep: 12 - 99 jaar
• Afstand: 3 km
• Inschrijven: bij dienst vrije tijd voor 19 september of bij 

de turnleerkracht van de school

Dames en heren lopen het parcours samen. De eerste 3 
dames en de eerste 3 heren winnen een prijs.

 
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
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Zwemkaarten
Het gemeentebestuur wil de zwemsport voor 
haar inwoners promoten door in Aartselaar en 
Hemiksem 10-beurtenkaarten aan te kopen en 
deze aan de inwoners van Schelle aan te bieden 
aan een verminderde kostprijs.

Je koopt een 10-beurtenkaart:
• op het gemeentehuis (dienst onthaal)
• in de sporthal (dienst vrije tijd - openingsuren kunnen 

afwijken door buitenopdrachten zeker tijdens vakan-
tieperiode)

Aartselaar:
• 30 euro (+ 18 tot - 60 jaar)
• 20 euro (vermindering voor - 18 en + 60 jaar)

Hemiksem:
• 25 euro (+ 18 tot - 60 jaar)
• 20 euro (vermindering voor -18 en + 60 jaar)

 
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Fun to run
Kan je net 5 km lopen maar wil je een stapje verder gaan? 
Wil jij je tempo en/of afstand bij het joggen verbeteren?

Doe dan mee aan Fun To Run! Hier leer je in tien weken om 
van 5 naar 10 km te lopen onder deskundige begeleiding. 
Van 24 september tot en met 28 november lopen we elke 
dinsdag en donderdag samen. Het vertrek is om 20 uur, 
dinsdag aan het Sportcomplex Scherpenstein in Schelle en 
donderdag aan de sporthal van Hemiksem (Atletiekstraat).

 
• Prijs: 25 euro (inclusief verzekering)
• Inschrijven:  online via www.schelle.be (dienst vrije tijd)

Laureatenviering 
Het gemeentebestuur en de sportraad huldigen op vrijdagavond 27 september in Sportcomplex Scherpenstein de 
sportievelingen die in het voorbije seizoen een kampioenstitel behaalden of een bijzondere sportprestatie leverden. 
Iedereen is van harte welkom op deze huldiging! 

De laureaten van seizoen 2018 - 2019 (31 juli 2018 - 31 juli 2019) komen hiervoor in aanmerking. Wil jij iemand laten huldi-
gen? Breng dan voor 4 september zijn/haar foto, gegevens en prestatie(s) binnen bij de dienst vrije tijd of mail dit naar 
sport@schelle.be.
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Gratis online cursussen 
Als lid van de bib van IVEBICA kan je gratis een dertigtal 
online cursussen (informatica, talen en vrije tijd) volgen. 
De bib werkt hiervoor in een pilootproject samen met een 
aantal andere bibliotheken en de firma Skillstown.
 
Werkwijze
1. Je bent lid van de bib van IVEBICA.
2. Als je nog geen Mijn bibliotheekaccount hebt, maak je 

eerst een ‘Mijn-Bibliotheek’-login aan via de catalogus van 
de bib: ivebica.bibliotheek.be

3. Surf naar: https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib 
en log in met je ‘Mijn Bibliotheek’-account.

Verhalenparade
Rupelbib nodigt kinderen tussen 3 en 8 jaar uit te komen 
luisteren naar de voorlezers in de bib. Zij nemen hen mee in 
de spannende wereld van het prentenboek. Daarna is er een 
gezellig knutselmoment. Per deelname ontvangen de kinde-
ren een stempel. Met een volle kaart verdien je een geschenk.

• intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot 16 uur op 
woensdag 11 en 25 september, 9 en 23 oktober

• intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op 
woensdag 16 oktober

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

Leeskring 
George Saunders, Annet Schaap 
en Tara Westover
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 boeken-
liefhebbers. In september staat het boek ‘Lincoln in de 
bardo’ van George Saunders centraal, in oktober plaat-
sen we ‘Lampje’ van Annet Schaap in het voetlicht en 
in november lezen en bespreken we ‘Leerschool’ van 
Tara Westover.

• dinsdag 24 september, 22 oktober en 26 november 
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)

Verwendag bib Niel
Zaterdag 5 oktober is het verwendag in Niel waarbij 
je kan genieten van bits en bytes. Met een hapje en 
een drankje kan je hier terecht met al je vragen over 
computer, tablet, internet, … De vrijwilligers van het 
Rupelbib-team helpen je graag verder met raad en 
tips om je digitale kennis te verbeteren. 

• zaterdag 5 oktober van 10 tot 12 uur
• intergem. bib, Antwerpsestraat 24, Niel
• gratis

Verwendag bib  
Hemiksem
Zaterdag 12 oktober is het verwendag in Hemiksem met 
extra activiteiten zoals Bee-Bots. Alle kinderen krijgen 
een attentie. De 10 tot 12-jarigen kunnen van 10 tot 12 uur 
deelnemen aan de workshop Lego Mindstorms (vooraf 
inschrijven). Daar leren ze een eigen robot programmeren, 
hem tot leven te brengen en vanop afstand te besturen. 

• zaterdag 12 oktober, zaterdag 12 oktober van 10 tot 12 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem 
• gratis 
• inschrijven voor Lego Mindstorms: www.ivebica.be, 

in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Cursus 
Beginternet
Stap voor stap leren de vrijwilligers van Rupelbib je in 
negen lessen de basisvaardigheden van de computer, 
het internet en e-mail.
 - Start met surfen: je leert werken met de muis, het 

toetsenbord en zet je eerste stappen op het internet.
 - Start met zoeken: hoe zoek je informatie op het internet.
 - Start met mailen: je leert een eenvoudige mail opstellen.

• donderdag 5-12-19-26 september, 3-10-17-24-31/10 van 
13.30 tot 16 uur

• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
•  € 9
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)
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Leren werken met 
een smartphone 
(android)
Je kocht een smartphone maar je weet nog niet goed welke  
mogelijkheden deze heeft? Na deze drie praktische lessen,  
gegeven door de vrijwilligers van ons Rupelbib-team, heeft je toe-
stel geen geheimen meer. Je brengt zelf je Android-smartphone 
mee en graag ook de handleiding. Je kan deze cursus niet volgen 
met een smartphone die een ander besturingssysteem heeft.

• dinsdag 8-15-22 oktober van 9.30 tot 12 uur in intergem. 
bib, Antwerpsestraat 24, Niel

• maandag 2-9-16 december van 9.30 tot 12 uur in intergem. 
bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem

•  € 5 voor de reeks
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)

Tentoonstelling: Nooit meer oorlog herdenken
De voorbije vier jaar werd de Eerste Wereldoorlog uitvoerig 
herdacht. Komt er nu een einde aan het herdenken 
van de Grote Oorlog? Heeft oorlogsherdenking wel 
zin? Kan de herinnering aan oorlog de vredesgedachte 
aanwakkeren? Wie zijn de winnaars en verliezers van het 
herdenkingstoerisme? In deze tentoonstelling, uitgegeven 
door deMens.nu, wordt het herdenken van de Eerste 
Wereldoorlog belicht aan de hand van kritische vragen bij 
sfeervolle foto’s van Patrick Goossens.

• van dinsdag 17 september t.e.m. 11 oktober tijdens de 
openingsuren

• intergem. bib, 
Antwerpsestraat 24, 
Niel 

• gratis
• info: 03 888 30 06 - 

www.ivebica.be

Faststone:
leer foto’s bewerken
Wie een grote geautomatiseerde fotocollectie bezit, kan 
haast niet zonder een programma dat daar wat extra 
functionaliteit aan toevoegt. Het gratis programma 
FastStone Image Viewer is geen Photoshop maar biedt 
toch een aantal bewerkingsmogelijkheden zoals foto’s 
converteren en kleuren aanpassen.

De Rupelbibvrijwilligers leren je hoe je met FastStone op 
je computer aan de slag kan gaan met je digitale foto’s. Je 
hoeft geen laptop mee te brengen.

• dinsdag 24 september, 1-15-22 oktober van 9.30 tot 12 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
•  € 3
• inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis)

Leren programmeren 
voor jongeren: 
CoderDojo
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 jon-
geren met technische interesse op een speelse manier 
een stap verder. -12-jarigen worden best bijgestaan door 
een ouder. 

• zaterdag 14 september en 12 oktober van 14 tot 17 uur
• intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
• gratis na verplichte inschrijving:  

www.coderdojobelgium.be/nl
• organisatie IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel i.s.m. 

CoderDojo Hemiksem

Halloween
in de bib
Woensdagnamiddag 30 oktober kunnen kinderen 
tot 12 jaar die verkleed naar de bib komen hun foto 
laten nemen in de griezelhoek. Ze krijgen dan een 
kleine traktatie. Als ze het mailadres van hun ouders 
doorgeven, worden ze achteraf verwittigd om hun 
foto af te halen. 

• van 13 tot 17 uur, intergem. bib, Heuvelstraat 111, 
Hemiksem 

• van 14 tot 17 uur, intergem. bib, Antwerpsestraat 24, 
Niel

• gratis
• info: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis)

©Patrick Goossens
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#Filternofilter 
Jongeren-fotografie-festival
Samen met de Koninklijke Fotokring Licht 
& Schaduw Hemiksem organiseert IVEBICA 
Hemiksem-Schelle-Niel voor het eerst een 
jongeren-fotografie-festival. 

Foto’s gemaakt met een fototoestel, met een 
smartphone of met een tablet, bewerkt of onbewerkt, 
in kleur of zwart/wit én met of zonder filter … het mag 
allemaal. Ook het thema is volledig vrij.

De expo is eerst te bezichtigen op het fotosalon van Licht 
& Schaduw in Depot Deluxe en daarna in de Academie 
voor Muziek en Woord in Hemiksem. Kom kijken en ontdek 
de wereld en de creativiteit van de jongeren van vandaag.

Fotosalon Licht & Schaduw
• zaterdag 31 augustus van 14 tot 22 uur
• zondag 1 september van 10 tot 22 uur
• maandag 2 september van 18 tot 22 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem, gratis 
toegang

Academie voor Muziek en Woord
• van 30 september 2019 tot en met 15 januari 2020 

tijdens de openingsuren
Academie voor Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 27, 
Hemiksem, gratis toegang

 
www.ivebica.be of bij de cultuurdienst  
(gemeentehuis)

© Unsplash

Initiatie: 
proeven van 
klassieke muziek
‘Muziek beluisteren’ is een jaaropleiding die je, onder 
leiding van musicoloog Michael Swolfs, kan volgen 
bij de Academie voor Muziek en Woord in Hemiksem. 
Via IVEBICA kan je deelnemen aan de eerste drie 
lessen met als onderwerpen: bijnamen in de muziek, 
muzikale families en je brein jong en fit houden 
door aandachtig naar muziek te luisteren. Er is een 
middag- en een avondsessie. 

• dinsdag 3, 10 en 17 september van 14 tot 16 uur of van 
19.30 tot 21.30 uur

• Academie voor Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 
27, Hemiksem

•  € 30 voor de reeks van 3 lessen
• inschrijven: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis) of in de bib

Sleutelen aan je 
fiets
Initiatie (18+)
Een band plakken, een lampje steken, remmen 
afstellen … een fiets vraagt best wat onderhoud. In deze 
initiatiecursus kan je het zelf leren en kom je meer te 
weten over fietsmechaniek.

Als je wil kan je je eigen fiets naar de cursus 
meebrengen om eraan te sleutelen, werkmateriaal is 
ter beschikking. Eventuele vervangonderdelen voor je 
fiets dien je wel zelf mee te brengen. En ... best niet je 
mooiste kleren aantrekken. 

• dinsdag 17 en 24 september en 1 oktober van 19.30 tot 
22 uur

• Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
•  € 18 / € 15 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) voor 

de reeks
• inschrijven: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis) of in de bib



I N FOSC H ELLE SEPTEMB ER -  OKTOB ER 2019 •  PG 21

Lady Linn: Duo
Fantastische songs, een passie voor pure en warme muziek en een straffe livereputatie… Lady Linn heeft het allemaal. 
Ze speelt regelmatig samen met haar Magnificent Seven en met een bigband maar bij ons kan je haar komen 
ontdekken in een intieme bezetting.

Kortom … een piano, een contrabas en Lien haar waanzinnig mooie 
stem. Tijdens dit uniek concert brengt ze een mix van oude en nieuwe 
nummers. 

• vrijdag 27 september om 20 uur
• Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Hamerstraat 7-9, Schelle
• VVK: € 14 / € 12 (-26 j / academie HSN)
• kassa : € 16 / € 14 (-26 j / academie HSN)
• tickets: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst (gemeentehuis) of in de bib

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

Maatschappijcafé (18+)
Nietzsche leert je de 
wereld te begrijpen
Elke dag worden we overrompeld door berichten over 
ingewikkelde onderwerpen zoals klimaatverandering, 
politieke instabiliteit, migratie, ... 

Maar is het werkelijk allemaal slecht nieuws, of zijn 
er nieuwe opportuniteiten? De 19e-eeuwse Duitse 
filosoof Nietzsche reikt je een leessleutel voor vandaag 
aan. Treed samen met leerkracht Wim Verbeeck 
binnen in de gedachten van een groot denker en 
maak daarna zelf je analyse. 

• dnsdag 3, 10 en 17 september van 14 tot 16 uur of van 
19.30 tot 21.30 uur

• donderdag 24 oktober om 20 uur
• De Plukboerderij, Steenwinkelstraat 499, Schelle
•  € 5
• tickets: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis) of in de bib

Lezing 
De slag bij Stalingrad
De slag bij Stalingrad is gekend als de meest wrede veldslag 
uit de Tweede Wereldoorlog. Honderdduizenden soldaten, 
waaronder 1500 Vlamingen, stierven in de meest gruwelijke 
en mensonwaardige omstandigheden en de titanenstrijd tus-
sen Stalin en Hitler betekende meteen ook een keerpunt in de 
oorlog en in de geschiedenis. In deze voordracht bekijkt Geert 
Rottiers de veldslag vanuit een militair-strategisch oogpunt. 

• dinsdag 15 oktober om 19.30 uur
• gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
•  € 4 (incl. 1 drankje)
• inschrijven: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis) of in de bib

Infosessie
Goed geslapen?
Wat doet slapen met je lichaam? Hoeveel slaap heb je 
nodig? Welke slaapmythes zijn ware fabels? Hoe ontstaan 
slaapproblemen? Helpt een slaapmiddel?

Ontdek het antwoord op deze en andere slaap-vragen. 
Aan de hand van eenvoudige tips leer je vaardigheden om 
je slaap positief te beïnvloeden. Ook ontdek je meer over 
het ontstaan van slaapproblemen en wat je kunt doen 
als slaapproblemen je leven dreigen te overheersen. Deze 
infosessie is in samenwerking met Femma. 

•  woensdag 9 oktober van 20 tot 22 uur
• PC De Mouterij, Leopoldstraat 2, Schelle
• gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk
• inschrijven: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis) of in de bib

Geef je mening
IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel werkt haar plannen 
voor de komende jaren uit. Om rekening te houden 
met de inwoners vraagt IVEBICA je mening. Tot eind 
september kan je op de website van IVEBICA  
(www.ivebica.be) een enquête invullen. 
Geef je mening over de bibliotheek, het cultuuraanbod 
en de academie voor muziek en woord en bepaal mee 
de richting die we uitgaan.

© Roën Lommelen
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Tentoonstelling Jos Tysmans, 
brancardier aan het Ijzerfront
In de serviceflats van de Sint-Bernardusabdij loopt 
vanaf zondag 1 september de tentoonstelling ‘Jos 
Tysmans, brancardier aan het Ijzerfront’.

Jos Tysmans werd in 1893 in Hemiksem geboren als 
zoon van Alois Tysmans, schoolhoofd in het katholiek 
onderwijs. Het gezin was zeer kunstminnend en 
ook Jos beschikte over artistiek talent. Na de Eerste 
Wereldoorlog verhuisde hij naar Limburg, maar zijn 
geboortedorp is hem altijd lief gebleven. Het waren niet 
alleen de achtergebleven familieleden die hem hier vaak 
terug deden belanden. De landschappen en gebouwen 
gaven hem inspiratie.

In de tentoonstelling zie je het werk dat hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog aan het front maakte. Je krijgt 
een beeld van de talrijke schetsen, potloodtekeningen, 
aquarellen en silhouetten in Chinese inkt. De 
vernielingen, ellende en pijn van de soldaten, het 
troosteloze van de omgeving zijn aangrijpend 
weergegeven maar altijd zonder valse pathos en soms 

zelfs met wat humor. Hij exploreert duidelijk en scherpt 
gaandeweg zijn techniek aan. Het maakt zijn zware tijd 
aan het front draaglijker.

 
• van 1 september tot en met 3 november
• elke donderdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur, 

tijdens Open Monumentendag van 10 tot 18 uur
• serviceflats Sint-Bernardusabij, Hemiksem
• gratis toegang
• info: 03 871 98 24 - cultuur@ivebica.be 

Busuitstap 
Ontdek Leuven en 
kasteel Arenberg
Na een koffie of thee met gebak starten we onze dag 
met een ochtendwandeling op het domein van het 16de 
eeuwse kasteel van Arenberg. Dit kasteel en het domein 
errond werden in 1916 door de Hertog van Arenberg 
aan de universiteit geschonken. Vandaag herbergt het, 
te midden van een groene oase van rust, de faculteit 
ingenieurswetenschappen.

Na de middaglunch verkennen we Leuven met daarbij 
vooral aandacht voor de geschiedenis van de stad als 
universiteitsstad: van de universiteitsgebouwen en hun 
architectuur over de belangrijke wetenschappers die het 
voortbracht tot het studentenleven in het begijnhof. 

Om 16.30 uur krijg je tips mee om in een kleinere groep 
enkele leuke plekken in Leuven te ontdekken, gaande van 
culturele bezienswaardigheden tot cafeetjes en winkeltjes. 
Het vertrek huiswaarts is voorzien omstreeks 18.30 uur. 

• zaterdag 5 oktober
• vertrekplaatsen: Niel Heideplaats - 7.30 uur,  

Schelle gemeentehuis - 7.45 uur,  
Hemiksem Gemeenteplaats - 7.55 uur

•  € 54 / € 49 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
• inschrijven voor 14/9: www.ivebica.be, bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis) of in de bib
• Gelieve via cultuur@ivebica.be te verwittigen indien je 

bepaalde voedingsrestricties hebt.

Ladeuzeplein Leuven
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Kobo Kinderopvang zoekt 
onthaalouders!
Mediboom vzw - Kobo is een organisator 
gezinsopvang die kinderbegeleiders 
gezinsopvang (de vroegere onthaalouders) 
begeleidt en ondersteunt.

Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen de 
eerste stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je dat 
liefst in jouw (t)huis? Dan is gezinsopvang vast iets voor 
jou. 

Als gezinsopvang vang je bij je thuis kinderen tot 3 
jaar op en/of kinderen voor en na schooltijd en tijdens 
schoolvakanties.

 
www.kinderopvangkobo.be 
www.ikwordonthaalouder.be

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.

Met BE-Alert is het mogelijk om de bevolking te 
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 gratis
Je kan je gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.
Vul het formulier  zo volledig mogelijk in.
Geen mailadres? Vul het formulier in op het onthaal 
van het gemeentehuis.

Registreer je en doe mee aan de 
nationale test van Be-Alert 
op donderdag 3 oktober!

Nieuwe website Federale 
Pensioendienst
De Federale Pensioendienst (FPD) viert haar derde 
verjaardag met een nieuwe website en nieuwsbrief. 
Vroeger waren er twee verschillende websites van de 
Federale Pensioendienst: eentje voor ambtenaren-  
en eentje voor werknemerspensioenen. Nu is er nog 
één FDP-site, namelijk www.sfpd.fgov.be.

Er zijn ook nieuwe functionaliteiten beschikbaar op 
mypension.be. Zo kunnen toekomstige gepensioneerden 
hun pensioen simuleren als ze zouden stoppen met wer-
ken op een zelf gekozen datum en/of als ze hun studie- 
jaren afkopen. Gepensioneerden zien er nu de details van 
alle pensioenen die ze van de Pensioendienst ontvangen.

   
www.sfpd.fgov.be
www.mypension.be

TIP 
Terugbetaling 

verdelging wespennest
Inwoners van Schelle kunnen de gemaakte kosten 

voor het verdelgen van een wespennest door Brandweer 
Hulpverleningszone Rivierenland terugbetaald krijgen door 

de gemeente.

Op www.schelle.be vind je het reglement en een formulier  
(rubriek bekendmakingen – reglementen – subsidies) om de 

terugbetaling te regelen. Ook op het onthaal van het gemeen-
tehuis kan je terecht voor meer info of een invulformulier.

   
onthaal@schelle.be -  

tel. 03 871 98 30
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Beleef de Rupelstreek vanuit de lucht!
Het unieke landschap van de Rupelstreek werd in de loop der eeuwen geboetseerd door kleiwinning en 
de fabricage van bakstenen, dakpannen en tegels. Vanuit de lucht zie je daar duidelijk de sporen nog van 
terug.

Vlieg mee met het Piper Warrior-vliegtuigje en je volgt de loop van de Rupel van bij haar ontstaan aan het Drierivieren-
punt in Rumst tot aan de monding in de Schelde. Voor een vlucht van 45 minuten betaal je 245 euro voor het hele gezel-
schap (max. 3 personen).

Kies je voor de luchtballon dan stijg je op nabij de sporthal van 
Niel. Een professionele piloot legt uit hoe een luchtballon precies 
werkt. Nadien mag je hem helpen bij het klaarmaken van de 
ballon. Geniet van een uniek zicht op de Rupel en de vele natuur-
gebieden en bezienswaardigheden die onze regio telt. De traditi-
onele champagnedoop na de vlucht maakt deze ervaring onver-
getelijk. De ballonvaart van 60 minuten kost 135 euro per persoon. 
Een vlucht boeken kan vanaf 2 tot 12 passagiers per vaart.

Cadeautip: bestel een cadeaubon voor een ballonvaart of vlucht!

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

Rode Kruis Niel-Schelle  
dankt voor steun
Het Rode Kruis Niel-Schelle dankt alle mensen die hen gesteund hebben door een gift of door de 
aankoop van een sticker. Met de opbrengst kochten zij enkele digitale radio’s aan ter vervanging van 
de analoge zenders. Ook werd een baby reanimatiepop voor de cursus reanimatie baby-kind hiermee 
gefinancierd.

Verder dit jaar worden de andere zenders (zowel handtoestellen als deze in de 
wagens) vervangen. De aankoop van rugzakken met verzorgingsmateriaal voor 
de ploegen op het terrein staat ook nog op het lijstje. Voorts blijven ze verder 
sparen om op termijn de ziekenwagen te kunnen vervangen.

Heb je zin om een EHBO-cursus te volgen, geef dan jouw gegevens door aan 
vorming@niel-schelle.rodekruis.be.

Daarnaast blijft men op zoek naar (nieuwe) donoren voor de bloedinzameling. 
Je ontmoet er nieuwe mensen en redt er levens mee. En na jouw gift geniet je 
in de nazorg nog van een drankje. Woensdag 30 oktober ben je tussen 17.30 en 
20.30 uur welkom in het gemeentehuis van Schelle.

Wil je bijstand op een evenement? Vul dan tijdig een aanvraag in via  
www.rodekruis.be/afdeling/niel-schelle
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Zorgparkeren
Zorgverleners, zoals thuisverplegers, hebben vaak moeite om bij het 
bezoeken van hun patiënten (snel) een parkeerplaats in de buurt te 
vinden. Zorgparkeren biedt een oplossing. 

Inwoners kleven een speciale sticker aan of bij hun garage of oprit waardoor ze 
zorgverleners de toelating geven om er voor korte tijd te parkeren.

De zorgverlener laat op zijn beurt de P+Z kaart zichtbaar in het voertuig achter. 
Op deze kaart staan de nodige contactgegevens van de zorgverlener vermeld. 
De parkeertijd bedraagt maximaal 30 minuten.

Inwoners van Schelle die de ruimte voor hun garage of inrit ter beschikking 
willen stellen van zorgverleners kunnen de P+Z-sticker aanvragen via  
onthaal@schelle.be of een exemplaar ophalen aan het onthaal van het  
gemeentehuis.

 
onthaal@schelle.be - tel. 03 871 98 30

Cursussen 
Open School 
CREATIEF SAMENWERKEN
In deze cursus vertrekken we vanuit jouw talent. Je 
vertelt over je hobby en samen proberen we het uit 
bijvoorbeeld koken, bloemschikken, kaarten maken, ... Je 
leert spreken voor een groep, elkaar helpen en je eigen 
talenten tonen. Deze cursus is voor Nederlands- en 
anderstaligen en gaat door op donderdagen vanaf 5 
september tot 14 november telkens van 13 tot 16 uur.

BETER LEZEN EN SCHRIJVEN
We werken rond verschillende thema's. Lezen, schrijven 
en getallen komen steeds aan bod. De lesgever houdt 
rekening met vragen uit de groep. Bijvoorbeeld: een 
uitstap plannen, de actualiteit bespreken of verhuizen.  
De cursus start maandagvoormiddag vanaf 2 september 
of op dinsdagavond vanaf 10 september.

REKENEN VOOR ELKE DAG
Je wil een opleiding volgen, maar rekenen is moeilijk. 
Je wil je kinderen helpen met huiswerk rekenen. Je wil 
graag je rekenen opfrissen. Je wil vlot kunnen betalen 
in de winkel en je wisselgeld controleren. Je wil prijzen 
vergelijken, kortingen uitrekenen en procenten bereke-
nen. Dan ben je welkom vanaf 9 september op maandag 
van 13 tot 16 uur of van 18.30 tot 21 uur.

   
info@cbe-openschool.be - 03 888 89 66 
C. Silvertopstraat 15 - Boom
www.basiseducatie.be

Starten met een eigen zaak  
na je 50ste 
Kandidaat-ondernemers 50+ kunnen gratis deelnemen aan de informatiecyclus ‘Starten met een eigen zaak na je 
50ste’. De reeks bestaat uit vier namiddagsessies waar je de kans krijgt praktische kennis op te doen over de belang-
rijkste zaken die bij de opstart om de hoek komen kijken. Integraal VZW (de 50+ ondernemerswerking van UNIZO en 
Liantis) organiseert deze reeks in Berchem en Roeselare vanaf eind november.

   
marc.gommers@integraalvzw.be - 02 21 22 221
www.ondernemen50plus.com
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Jobbeurs
Vrijdag 13 september organiseert Handel en 
Industrie Wilrijk-Aartselaar een jobbeurs in 
het voetbalstadion KFCO Beerschot Wilrijk, 
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen-Kiel. 
Werkzoekenden kunnen er terecht tussen 
10 en 16 uur.

 www.hiw.be/jobbeurs

Week van de 
Duurzame 
Gemeente
Tussen 18 en 25 september zetten meer 
dan 90 Vlaamse gemeenten de Duurzame-
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals of kortweg SDG's) in de 
kijker. Ook Schelle doet mee door een week 
lang de SDG-mastvlag uit te hangen aan het 
gemeentehuis en door lokale 'duurzame helden' 
aan te duiden.

De helden zijn burgers, bedrijven, scholen of 
andere groepen die dagelijks bijdragen aan 
één of meerdere SDG's en daardoor de lokale 
gezichten van de globale doelen worden.  
De helden worden voorgesteld op  
www.duurzamegemeente.be.

Slim Verhuren
De gemeente wil eigenaars ondersteunen bij het 
verhuren van een woning.
Op de infoavond krijg je antwoorden rond regels 
voor huurwoningen, premies, verhuren via een 
sociaal verhuurkantoor, …

dinsdag 8 oktober om 19.30 uur
De Schorre Boom - zaal Boom
gratis - zonder inschrijving

  
ro@schelle.be  
03 871 98 74

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

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

Digitale  
energiemeter
Vanaf 1 juli 2019 start Fluvius met de uitrol van 
de digitale energiemeter. Deze elektronische 
meter vervangt je huidige elektriciteits- en 
gasmeter. Wat die meter allemaal kan en 
wat er voor jou verandert? Dat lees je op 
digitalemeter.be.
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SEPTEMBER
Zondag 1 september
42ste wandeling door Rupelstreek
Vertrek tussen 6 en 15 uur: GBS De 
Klim, Provinciale Steenweg, Schelle. 
Afstand 4, 7, 12, 17, 21, 28, 35 en 43 km. 
Onderweg zijn er rustposten waar je 
iets kan eten of drinken.
Deelname: 2 euro, leden wandelclub 
korting 0,80 euro (verzekering 
inbegrepen)
Kinderen tem 12 jaar kunnen gratis 
deelnemen aan kidswandeling van  
7 km met onderweg fotowedstrijd.
W.S.V. Schelle
	 0497 43 48 45 
	 cools.roland@telenet.be 

Zaterdag 7 september
Daguitstap Namen
Kerkplein, Schelle, 8 uur
€ 23, leden € 20
S-Plus
	 0478 34 43 79

Zaterdag 7 september
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 7 september
Basketinitiatie 2-3de kleuterklas
De Griene, Kattenberg 1, 9.30-10.30 uur
BBC Schelle
	www.bbcschelle.sportadministratie.be

Zondag 8 september
Tentoonstelling: jokers
Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 
48, 14 - 17 uur, inkom gratis
Heemkundige kring Scella
	 0477 84 32 20

Woensdag 11 september
Bloemschikken en creatief atelier
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
	 03 887 38 83

Donderdag 12 september
Hobby en handwerknamiddag
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39

Donderdag 12 september
Medische kosten door CM
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
	 03 334 74 31

Vrijdag 13 september
Forum gezelschapsspelen en 
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	 dirk.gys@gmail.com

Vrijdag 13 september
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17.30 uur
Liberale Dames- en Juffersbond
	 03 887 23 09

13 - 22 september
Tiendaagse mosseldagen
Kapelstraat 140
Weekdagen en zaterdag vanaf 17.30 
uur, zondag van 11.30 tot 14.30 uur
www.schellesport.be

Zaterdag 14 september
Open clubrit Tom Steels Classic
Start overzet Hemiksem, 7 uur
www.wtc-de-beren-schelle.be

Zondag 15 september
Voorstelling jaarprogramma met 
ontbijt
Parochiezaal Mikman, vanaf 9 uur
KWB H. Familie 
	 0499 48 78 45
	maurice.eeckeleers@telenet.be

Maandag 16 september
Leesclub
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 334 74 31

Maandag 16 september
Fietsen
Vrijbroekpark Mechelen, vertrek  
9.30 uur aan lokaal
Femma H. Familie
	 03 887 73 74

Dinsdag 17 september
Bezoek Elixir d’Anvers
14 uur, 6 euro
Vief
	 0475 79 93 86

Woensdag 18 september
Creatief atelier
Haken fantasiesjaal en/of juwelen 
maken volgens patroon (deel 1)
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
	 03 887 38 83

Donderdag 19 september
Palingreis
Vertrek 8.30 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 334 74 31

Donderdag 19 september
Hobby en handwerknamiddag
Figuurtjes haken (deel 1) plaid haken 
voor goed doel
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39

Donderdag 19 september
Koken op drukke werkdagen
Lokaal, 19.30 - 22.30 uur
Femma H. Familie
	 03 887 08 55

Donderdag 19 september 
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur,  
iedereen welkom
S-Plus
	 03 887 26 61

Vrijdag 20 september
Daguitstap Hobbybeurs Nekkerhal
Viva SVV
	 03 887 38 83

Zondag 22 september
Wandelrally bosklassen
Vertrek tussen 13 en 15 uur op de 
speelplaats
GBS De Klim

Dinsdag 24 september
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
	 03 887 00 03

in Schelle

I N FOSC H ELLE SEPTEMB ER -  OKTOB ER  2019 •  PG 27



B I B L I OT H E E K  E N  C U LT U U R

in Schelle

Woensdag 25 september
Ontbijt
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
	 03 844 41 34
	 femmasppschelle@gmail.com

Woensdag 25 september
Bunkermuseum Wilrijk
14 uur
Femma H Fam
	 03 887 86 22

Woensdag 25 september
Forum gezelschapsspelen en 
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	 dirk.gys@gmail.com

Donderdag 26 september
Hobby en handwerknamiddag
Figuurtjes haken (deel 2) plaid haken 
voor goed doel
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39

Vrijdag 27 september
Bingonamiddag
Ravenstein, 14 uur, Vief
	 0475 79 93 86

Judo voor de jeugd
Twee gratis proeflessen. Sporthal 
Scherpenstein, Parklaan 3, Schelle
Van 7 tot 9 jaar: dinsdag en donderdag 
van 18.30 tot 19.30 uur
Van 10 tot 14 jaar: dinsdag en 
donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
	 03 877 62 20
	www.judoboom.be

OKTOBER
Dinsdag 1 oktober
OKRA Academie - The Beatles
PC, Hoogstraat, Boom, 14 uur, 7 euro
OKRA
	 Inschrijven: 03 887 28 59

Woensdag 2 oktober
Bloemschikken droogstukken 
kerstmis en/of creatief atelier 
kerstdecoratie (deel 1)
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
	 03 887 38 83

Donderdag 3 oktober
Hobbynamiddag - cursus bloemen 
met parels (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39

Donderdag 3 oktober
Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 887 82 03

Vrijdag 4 oktober
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur, Vief
	 0475 79 93 86

Zaterdag 5 oktober
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 5 oktober
Koopjesmarkt
De Mouterij, 9.30 - 14 uur
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
	 03 844 41 34
	 femmasppschelle@gmail.com

Woensdag 9 oktober
Bloemschikken Halloween of 
herfstcompositie
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
	 03 887 38 83

Donderdag 10 oktober
Hobbynamiddag - cursus bloemen 
met parels (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39

Donderdag 10 oktober 
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
	 03 887 26 61

Vrijdag 11 oktober
Forum gezelschapsspelen en 
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	 dirk.gys@gmail.com

Woensdag 16 oktober
Creatief atelier
Haken fantasiesjaal en/of juwelen 
maken volgens patroon (deel 2)
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
	 03 887 38 83

Donderdag 17 oktober
Hobbynamiddag - cursus bloemen 
met parels (deel 3)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39

Donderdag 17 oktober
Jaarmarktmaal
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 877 60 25

19 - 20 oktober
Restaurant In den Nieemer
Vanaf 11 uur, Sint-Lutgardisschool. 
Allerlei gerechten zoals mosselen, 
 vol au vent, stoofvlees,  
pannenkoeken, ijsjes, ...
	 Chiro Schelle

19-20 oktober
Jaarmarktsalon: thema transport
Fototentoonstelling, hal gemeentehuis
Zaterdag van 10 tot 17.30 uur, zondag 
van 13.30 tot 17.30 uur
	 Kon. Fotogroep Dafofi
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19-20 oktober
Tentoonstelling: jokers
Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 
48, za 10 - 17 uur en zo 14 - 17 uur, 
inkom gratis
Heemkundige kring Scella
	 0477 84 32 20

Zaterdag 19 oktober 
De Mouterij
Tentoonstelling met pentekeningen 
van Herman Coenen en praatcafé na 
vuurwerk
Vanaf 10 uur tot in de late uurtjes.

Zaterdag 19 oktober
Bonte Koe en bodega
Wakker worden met eitje of kom 
soep. Na het vuurwerk is er een lekker 
glaasje wijn.
	 Chirolokalen Chiro Schelle

Zaterdag 19 oktober
Mauterndorf 
Tijdens jaarmarkt tvv sneeuwklassen 
	GBS De Klim

Zaterdag 19 oktober
Jaarmarktrestaurant bij Cecilia
Van 10 tot 17 uur.
Koninklijk HarmonieOrkest Schelle
	 0479 97 10 21

Zondag 20 oktober
Tentoonstelling met pentekeningen 
van Herman Coenen 
	De Mouterij, van 10 tot 18 uur

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

Woensdag 23 oktober
Bloemschikken stilleven
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
	 03 887 38 83

Woensdag 23 oktober
Forum gezelschapsspelen en 
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	 dirk.gys@gmail.com

Donderdag 24 oktober
Hobbynamiddag - winterbloemen 
met parels (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
	 03 887 73 39
Donderdag 24 oktober
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
	 0478 344 379

26-27 oktober
Jaarmarktsalon: thema transport
Fototentoonstelling, hal 
gemeentehuis, van 13.30 tot 17.30 uur
	 Kon. Fotogroep Dafofi

Zaterdag 26 oktober
Pillampentocht voor hele gezin
Parochiezaal Mikman, vanaf 17 uur, 
maaltijd en avondwandeling
	 0485 03 12 53 
	 alfons.ielegems@telenet.be

Zaterdag 26 oktober
Mosselavond
De Mouterij, mosselen à volonté met 
brood en dessert
	 03 877 07 82

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

Feestelijke jaarmarkt
Ook voor de 127ste editie van de 
jaarmarkt zetten de verenigingen en 
vrijwilligers hun beste beentje voor. 

Het gemeentebestuur en Autonoom 
Gemeentebedrijf ondersteunen 
dit feestgebeuren graag met 
verschillende attracties en 
straatanimatie. Begin oktober krijg je 
nog een folder met het programma 
in de bus. Alvast een voorsmaakje van 
wat je mag verwachten:

Zaterdag 19 oktober
• opening met feestgeschut om 9 uur
• kermis vanaf 10 uur
• openwandeling door het college van 

burgemeester en schepenen onder 
begeleiding van de streetband  
‘Goe Vals en uit de Moate’

• treintje voor minder mobiele 
senioren voorafgegaan door de 
Muziekkapel van Chiro Schelle

• koopjesmarkt langs de Provinciale 
Steenweg

• veeprijskamp op Chiroweide en in 
de Ceulemansstraat

• autoshow in de Rupelstraat 
• straatanimatie
• DJ straatfestival van 15 tot 24 uur
• spetterend vuurwerk achter 

de nooddijk in de Renaat 
Veremansstraat om 20 uur

Zondag 20 oktober
• gocartwedstrijd vanaf 13 uur voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar
• kermis vanaf 13 uur
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in Schelle

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
De Mouterij, 10.30 uur, € 5 per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
	 scholiers.frie@gmail.com

Tekenen, schilderen, boetseren
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)
16-30/9 en 14-28/10
Zaal Mikman, 19.30 - 22 uur 
Femma H. Familie
	 03 887 86 22

Wandelen
Vertrek sporthal 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
Abdij Hemiksem, 14 uur
OKRA Schelle
	 03 887 60 88

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

Open clubrit (september)
Start Kattenberg, parking De Griene, 
18.30 uur (70 km)
	 0478 973 054
	 www.wtc-de-beren-schelle.be

Yoga
3-10-17/9 en 1-8-15-22/10
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

Repetitie Instap HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 18.15 - 19.15 uur
Repetitie Jong HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 19.30 - 21.30 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
	 0499 72 10 26

Woensdag
Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
	 0479 97 10 21

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

Wandelen (oktober)
Vertrek fotomuur, Louis 
Wachtersplein, Schelle, 14 - 15 uur
Gratis.
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
	 joke.selderslaghs@hotmail.com

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 64 25 02

Spel- en kaartnamiddag
Taverne Ravenstein, 14 - 16 uur
VIVA SVV
	 0478 34 43 79

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

Zondag
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene, 
8.30 uur (Snelle Beren 105 km) en  
9 uur (ComfortBeren 80 km).  
Vanaf oktober start 9 uur.
	 0478 97 30 54
	 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 10 34 99
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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

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 

Activiteiten Sport-
complex Scherpenstein
Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet 
doorgaan in zaal 1 en 2:
• Zondag 8-29 september en 13 oktober: 

tafeltennistornooi
• Vrijdag 27 september: laureatenviering
• Sluitingsdag: zaterdag 19 oktober - jaarmarkt

Ophaling afval
Restafval: 5-12-19-26 september, 3-10-17-24-31 oktober
GFT+ en PMD: 12-26 september, 10-24 oktober
Papier en karton: 26 september, 24 oktober
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 1-2 en 11 november)
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be

Gemeenteraad en 
OCMW-raad 
• donderdag 10 september en 24 oktober
• 20 uur, raadzaal gemeentehuis

Juridische dienst  
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies tijdens de zitdagen van de advocaat op donderdag 
12 en 26 september en 10 en 31 oktober 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.
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Open  
monumentendag 

Schelle
De Electrabelsite in Schelle, of ook wel den 
Interescaut, ging van start in 1930 en was ooit 
de grootste productie-eenheid van elektriciteit 
in Europa. Intussen staan de gebouwen 
bijna 20 jaar leeg en wordt er volop gezocht 
naar een herbestemming met oog voor het 
cultuurhistorische erfgoed.

Rondleiding en rappelworkshop
Open Monumentendag is de perfecte aanleiding om de 
rijke geschiedenis van de site, de esthetiek ervan en haar 
toekomst in de kijker te plaatsen. Er zijn rondleidingen 
om 10-11-12- 13-14-15-16 en 17 uur. Deelnemen kan door je 
op de dag zelf aan te melden bij de infobalie.

De hele dag vinden er rappelworkshops plaats voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar. Onder begeleiding van 
ervaren monumentenwachters ontdekken ze hoe een 
monument geïnspecteerd wordt.

Maaienhoek en vogelspotten
Ook Natuurpunt is van de partij en voorziet om 11 en 15 
uur een wandeling van anderhalf uur. Met een ervaren 
natuurgids bezoek je het nabijgelegen natuurgebied 
Maaienhoek en geniet je van de prachtige groenzones 
aan de Scheldedijk. Een buitenkans om dit leefgebied 
van reeën en vossen, vol biodiversiteit, te ontdekken. Ook 
hiervoor kan je je ter plaatse inschrijven bij de infobalie, 
dat is tevens het vertrekpunt van deze wandeling. Breng 
je wandelschoenen, verrekijker en fototoestel mee.

Wist je dat dit gebouw een van de grootste kolonies 
huiszwaluwen in de Rupelstreek huisvest? Met telescopen 
zoomen we in op de ruim 50 zwaluwnesten. Spannend: je 
gluurt ook ruim 70 meter hoger in het slechtvalkennest 
op het buurterrein van ELIA. Laat de slechtvalk zich zien?

• zondag 8 september van 10 tot 18 uur
• voormalige Electrabelsite/Interescaut, Alexander 

Wuststraat 2, Schelle
• gratis

Hemiksem
Bij Heemkring Heymissen kan je tijdens Open 
Monumentendag kijken naar een tentoonstelling 
over de bevrijding van Hemiksem. Hierbij wordt 
een link gelegd met de functie van de abdij tijdens 
en na de bevrijding. De tentoonstelling is ook 
te bezichtigen tijdens de eerste zondagen van 
september, oktober en november 2019.

Ook het Gilliot & Roelants Tegelmuseum zet de deuren 
open en toont in de nieuwe vleugel een selectie 
uit de Pozzo-verzameling. Dit in het kader van het 
Europees thema ‘Kunst en Vrije Tijd’. De Pozzo-collectie 
van de Koning Boudewijnstichting bevat een uniek 
internationaal beeld van wandtegels.

• zondag 8 september van 10 tot 18 uur
• Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
• gratis

 
• cultuur@ivebica.be - 03 871 98 24
• www.ivebica.be
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